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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır Yıl: 2 Sayı: 39

ODA’LARIN KONGRELERİ DEVAM EDİYOR

Esnafımızın talepleri unutulmamalıdır

GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA

HAKKI VERİLMELİDİR
DESOB Başkanı
Mustafa Kayıkcı
Düzce’nin sorunlarını
ANKARA’ya taşıdı

Yeni dönem 
1 Mart’ta başlıyor

4.sayfada
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Başkan: Hüseyin Aykanat

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler

Zeki Poyraz
İsa Kartal
Ercan Polat
Ahmet Çakır
Fa�h Yıldırım
Bülent Çakır

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler 

Ali Çakmak
Selçuk Kardeş
Hikmet Duman
Hüseyin Özen
Hüseyin Parlak
Fazlı Yolcu
Recep Akkaya

Dene�m Kurulu Asil Üyeler

Sedat Genç
Hakan Fiş
Hakan Ümit Pirdal

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler 

Aydın Garip
Dilek Uysal
Selim Balıkçı

Sayı: 39 /Şubat 4 /2022

Üyeler büyük ilgi gösterdi

HÜSEYİN AYKANAT YENİDEN BAŞKAN

Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu  26 Şubat 
tarihinde Cumayeri’nde yapıldı. Üyeler kongreye büyük ilgi gösterdi. Çoğunluğun 
sağlandığı kongrede mevcut başkan Hüseyin Aykanat listesini Divan başkanlığına sundu. 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde gündem gereği 
Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın faaliyet, hesap ve 
denetim raporları okundu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından güven tazeleyen 
Hüseyin Aykanat üyelere teşekkür konuşması yaptı. Aykanat yeni dönemde de vaat 
ettikleri programı gerçekleştireceklerini söyledi.

Cumayeri Esnaf
ve Sanatkarlar

Şoförler ve 
Otomobilciler

Odası Yöne�mi 
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Başkan: Nail Gerede

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler

Muhammed Baylan
Yusuf Yılmaz
Mustafa Aktay
Gündüz Baş
Hüseyin Çakır
Ayhan Sönmezoğlu

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler 

İsa Çalış
Ayhan Aşık
Murat Öztürkyılmaz
Tuncay Çalış
Fahri Çiçek
Turhan Çakır
Yunus Bulgan

Dene�m Kurulu Asil Üyeler

Bah�yar Dişli
Muharrem Gündoğdu
Enver Şen

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler 

Mustafa Azap
Serdar Arslan
Kuyhan Bodur

Gümüşova Esnaf
ve Sanatkarlar

Şoförler ve 
Otomobilciler

Odası Yöne�mi 

Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yardımlaşma 
ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı, 
içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç 
Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Miraç Gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında 
vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu sebeple kandiller, 
sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel 
yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel 
günlerdendir. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek 
aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, 
elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese 
açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, 
insani ve ahlâki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine 
gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Düzceli 
hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu 
mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık âleminin 
mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum. 

MİRAÇ KANDİLİ KUTLU OLSUN

Gümüşova Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu  27 Şubat 
tarihinde Gümüşova’da yapıldı. Üyeler kongreye büyük ilgi gösterdi. Çoğunluğun 
sağlandığı kongrede mevcut başkan Nail Gerede listesini Divan başkanlığına sundu. DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde gündem gereği Gümüşova 
Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın faaliyet, hesap ve denetim 
raporları okundu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından güven tazeleyen Nail 
Gerede üyelere teşekkür konuşması yaptı. Nail Gerede yeni dönemde de vaat ettikleri 
programı gerçekleştireceklerini söyledi.

Sayı: 39 /Şubat 4 /2022
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BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ YAPILMALIDIR

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, kamu 

personeli maaşları arasındaki düzensizlik ile 

ilgili çalışmalar yapılırken, Bağ-Kur esnafının 

taleplerinin dikkate alınmasını istedi. Başkan 

Kayıkcı bu konuda şu görüşlere yer verdi: “4 

Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı 

olup BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafımıza bir 

defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı 

verilmelidir.”

Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için 

BAĞ-KUR'da geriye dönük borçlanma talep 

edildiğini  vurgulayan Başkan Mustafa Kayıkcı,  

“SSK'lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup 

emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü 

doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, 

bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni 

olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile 

arasında neredeyse 5 yıl var. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge ile 

kamudaki düzenlemeler için çalışmaları 

gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma 

yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik 

konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı”  

açıklamasında bulundu.

Kayıkcı, “2000 yılından önce emekli olanlar ile 

sonrasında emekli olanlar arasında 

maaşlarında büyük fark var. Koşullar ve 

çalışma süreleri aynı olmasına rağmen bu 

düzen adaletsizliğe neden oluyor. Uzun süredir 

mecliste çıkması beklenen İntibak Yasası 

zaman kaybedilmeden sonuçlandırılmalı' dedi. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Ankara’da 

TESK’de tüm konuların ele alındığını da 

sözlerine ekleyerek, ‘Elektrik, doğalgaz ve 

akaryakıt fiyatlarındaki artışlar da gündeme 

getirildi. Bununla ilgili esnaf ve 

sanatkarlarımızın sorunlarını konuştuk. 

Sorunların yakından takipçisiyiz’ dedi. 

FİYAT ETİKETLERİNDE YENİ 

DÖNEM 1 MART’TA BAŞLIYOR

İndirimli satışlarda ve fiyat 
etiketlerinde yeni uygulama 1 
Mart itibarıyla başlıyor. Mal veya 
hizmetin indirimden önceki satış 
fiyatının tespitinde, tenzilatın 
uygulanmasından önceki 30 
günde kullanılan en düşük fiyat 
esas alınacak.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi 
Yönetmeliği'nde değişikliğe 
giderek, indirimli satışlarda ve 
fiyat etiketlerinde uygulanacak 
kriterleri düzenlemişti. 1 Mart'tan 
itibaren yürürlüğe girecek 
düzenleme kapsamında, etiket ve 
listelerde yer alan hususların 
Türkçe yazılması zorunlu olacak. 
Ambalajlı malın satış fiyatından 
ayrı olarak ambalajın teslimine 
ve iadesine ilişkin depozito bedeli 
varsa söz konusu bedelin tutarı 
da etiket ve listelerde bulunacak. 
Perakende olarak satışa arz 
edilen mallara konulması zorunlu 
etiketler, malın niteliğine, satışa 
sunulduğu yerin büyüklüğüne, 
ticari usul ve adetlere göre malın 
veya ambalajının yahut kaplarının 
üzerine, aynı nitelikteki mal 
gruplarının veya raflarının 
üzerine konulmak, dikilmek, 
zımbalanmak, yapıştırılmak, 
bunlara herhangi bir bağla 

tutturulmak veya asılmak 
suretiyle kullanılacak.

İndirimli satışa konu edilen mal 
veya hizmetin indirimden önceki 
satış fiyatının tespitinde, 
tenzilatın uygulandığı tarihten 
önceki 30 gün içinde kullanılan 
en düşük fiyat esas alınacak. 
Meyve ve sebze gibi çabuk 
bozulabilen mallara ilişkin 
etiketlerde indirim miktarı veya 
oranı hesaplanırken indirimli 
fiyattan bir önceki fiyat esas 
alınacak. Bu hususlara ilişkin 
ispat külfeti satıcı veya 
sağlayıcıya ait olacak.

Tüketici Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanı Aziz Koçal, yeni 
uygulamaya ilişkin 
değerlendirmede bulundu. Fiyat 
Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan 
indirimli satışlarla ilgili 
hükümlerin tüketici açısından 
önem taşıdığını belirten Koçal, 
"İndirimli satışlarla ilgili 
derneklerimize sürekli şikayet 
geliyordu. Bazı satıcılar, fiyatları 
önce yükseltip, sonra yüksek 
oranda indirim yapılmış gibi 
göstererek, aslında indirim öncesi 
fiyatın da üzerinde bedelle satışa 
sunuyordu. Yapılan düzenleme 
tüketici lehine bir adımdır”


