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ODA’LARIN KONGRELERİ TAMAMLANDI

MEVZUBAHİS ESNAFSA

BİZ HER YERDEYİZ
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BİZİM İŞİMİZ ESNAFIN SORUNLARINA

HER YERDE ÇÖZÜM BULMAKTIR

Esnaf ve sanatkârlar; ülkemizin ve 
Düzcemiz’in ekonomik ve toplumsal 
hayatında vazgeçilmez öneme sahiptir. 

Esnaf refah içinde mutlu ve huzurlu ise bunu 
topluma yansıtır; eğer esnaf sıkıntılı, mağdur 
ise bu durumun da topluma yansımaması 
mümkün değildir. 

Bu nedenle bizim BİRLİK olarak ilk 
önceliğimiz her koşul ve her yerde 
ESNAFLARIMIZIN sorunlarını çözmektir

DESOB olarak bizler, üyelerimiz olan esnaf ve 

sanatkârlarımızın her birinin sorumluluğunu üstlenerek, 

ekonomik ve sosyal sorunları tespit etmek, bunları çözmek 

zorundayız. 

Dünyamızda yaşanan küresel pandemi krizinin, sağlığımız 

kadar ekonomi hayatımız için de büyük bir tehdit 

oluşturduğu herkesin malûmudur. İki yılı aşkın bir 

zamandır, pandeminin oluşturduğu şartlar nedeniyle esnaf 

ve sanatkârlar olarak büyük sıkıntı çektik/çekiyoruz. 

Pandemi şartları üzerine ülkemizin içinde bulunduğu 

ekonomi kriz de eklenince, zaten zor durumda bulunan 

esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları daha da ağırlaştı. 

Üretimden istihdama, hayat şartlarına kadar tüm bu 

sıkıntıların çözümü için DESOB olarak gerek Düzce’de yerel 

yönetimler ve bağlı kuruluşlarında gerekse Ankara’da 

TESK, Bakanlıklar ve ilgili kurumlarda gece/gündüz mesai 

mefhumu gözetmeksizin büyük çaba 

gösterdik/gösteriyoruz. 

Yıllara dayanan kurumsal tecrübemiz, hafızamız ve 

kültürümüzün avantajlarını kullanarak, tüm kurumlarla iş 

birliğimiz ve gücümüzle sorunlarımızı ilgili mercilere 

iletiyor ve çözümlenmesi için çaba gösteriyoruz. Birçok 

sorunumuz için sonuç aldık, alacağız da. 

DESOB olarak bizim ilk önceliğimiz; her koşul ve her yerde 

esnaflarımızın sorunlarını çözmektir. Biz DESOB olarak tüm 

sorunları biliyoruz ve birlikte çözüm inancı içindeyiz.  
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20 pozisyona 
meslek

standardı 
geliyor

1 Milyon İstihdam Projesi 
kapsamında yapay zeka, 
büyük veri, adli bilişim, 
bilgi güvenliği 
alanlarında 20 farklı 
pozisyon için meslek 
standardı belirlenecek.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) 
arasında imzalanan 
protokolle, '1 Milyon 
İstihdam Projesi' 
kapsamında yapay 
zekadan büyük veriye, 
adli bilişimden bilgi 
güvenliğine kadar çeşitli 
alanlarında meslek 
standartları 
belirlenecek. Bakanlık 
ile MYK, '1 Milyon 
İstihdam Projesi' 
kapsamında bilgi ve 
iletişim teknolojileri 
alanında nitelikli iş 
gücünün oluşturulması 
amacıyla iş birliği 
protokolü imzaladı. 
Protokol çerçevesinde, 
bilgi teknolojileri 
alanında nitelikli iş 
gücünün belirlenmesi ve 
istihdamı için ulusal 
meslek standardı ve 
ulusal yeterliliklerin 
hazırlanması, sınav ve 
belgelendirme 
faaliyetlerine 
başlanmasına yönelik iş 
birliği yapılacak.

Projeyle kayıtlı 
işverenlerin de istihdam 
süreçlerinde bir kriter 
olarak kullanacağı 
şekilde belgelendirme 
çalışmalarına adayların 
yönlendirilmesi süreci 
yakın zamanda 
başlayacak. İlk etapta 
bu alanlarda mesleki 
eğitim programlarını 
tamamlayan 
vatandaşların ulusal 
yeterliliklere dayalı 
yapılan sınav ve 
belgelendirme 
faaliyetlerine 
yönlendirilmesi 
sağlanacak 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

ÇOCUK VE YAŞLI BEZLERİNDE 

ÖTV SIFIRLANMALI KDV DÜŞÜRÜLMELİ

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, temizlik 

ürünlerinin lüks tüketim olmadığını ve ÖTV'nin 

sıfırlanıp KDV oranının düşürülmesi gerektiğini 

belirtti. DESOB Başkanı Kayıkcı,  “Çamaşır, 

bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, 

kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, 

çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan 

hijyen ürünlerindeki ÖTV oranı sıfırlanmalı, 

KDV oranı düşürülmeli. Günümüzde ekmek su 

kadar önemli bir ihtiyaç olan temizlik aynı 

zamanda dinimizin de emiridir. Dolayısıyla 

herkesin bu temizlik ürünlerine daha kolay 

ulaşabilmesi için vergilerde düzenleme 

yapılması fiyatları düşürür. Fiyatların düşmesi 

ile birlikte enflasyonda aşağı gelir ” dedi.

Herkesin temizlik ve hijyen ürünlerine daha 

uygun fiyatlarda olursa ulaşabileceğine vurgu 

yapan Kayıkcı, “Pandemi süreci maalesef halen 

devam ediyor. Dolayısıyla maske mesafenin 

yanında hijyene olan ihtiyacımız da aynı 

önemini koruyor. Bununla birlikte bebek ve 

çocukların bezleri, kadınların, hastaların ya da 

yaşlıların pedleri de kullanımı zorunlu olan 

hijyen ürünlerinden. Çamaşır makinesi olmayan 

ev yok. Yani çamaşır deterjanları, bulaşık 

deterjanları, bununla birlikte çamaşır suyu, 

kolonya, dezenfektan, ıslak mendil gibi diğer 

temizlik ürünlerinin de kullanımı günümüzde 

artık en temel ihtiyaçlardan. Çağımızla birlikte 

dinimizin de temizliğe verdiği önem göz 

önünde bulundurularak herkesin bu ürünlere 

ulaşabilmesi için, bu hijyen ürünlerindeki 

yüzde 18'lik KDV oranı düşürülmeli ve ÖTV 

tamamen kaldırılmalı. Daha sağlıklı bir toplum 

olmamız için temizlik ürünlerinin zorunlu bir 

ihtiyaç olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

KOBİ

tanıtımı

değişti

kapsam

genişledi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ'lerin 
sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi. Buna göre mikro 
işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 
milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük 
işletmelerde 25 milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki 
işletmelerde ise 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı. Bu 
işletmelerdeki çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi bir değişiklik 
yapılmadı. Mikro işletmelerde 10, küçük işletmelerde 50, orta 
işletmelerde ise 250 kişilik çalışan sınırı bulunuyor.
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Başkan: Lü�i Uslu

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Mehmet Evliyaoğlu
İlhan Şengül
Celal Mert
Fa�h Verep
Cihan Uysal
İlker Şan

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler 
Tuncay Kara
Nihat Mert
İhsan Horoz
Samet Parlak
Selçuk Akbulut
Ramazan Kaplan
Onur Özyürek

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Bahar Cinali
Arife Şahin Horoz
Ramazan Aşçı

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler 
Arzu Akgül
Erkan Al�nışık
Mevlüt Okşit

Gölyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulu yapıldı. Birlik Başkanımız Mustafa 
Kayıkcı'nın divan başkanlığı yap�ğı genel kurulda odanın geçmiş yıllara ait hesap raporları 
ve faaliyetleri görüşüldü. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Lü�i Uslu 
oyların çoğunluğunu alarak güven tazeledi.

GÖLYAKA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

BAŞKANI LÜTFİ USLU GÜVEN TAZELEDİ


