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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır Yıl: 2 Sayı: 46

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞAASINI

HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ
“Ahilik geleneğimize sahip çıkmamız demek, bizi biz 
yapan değerleri ve onun üzerinde yükselttiğimiz 
istiklalimizi ve istikbalimizi yaşatmamız demektir. 
Sizler, işinizin başına her geçtiğinizde, dükkânınızın, 
atölyenizin, aracınızın kapısını her açtığınızda aynı 
zamanda bu sorumluluğu da üstlenmiş oluyorsunuz. 
Sizler, evinizin nafakasını çıkartacak, tezgâhınızın 
dönmesini sağlayacak kazancı elde ederken aynı 
zamanda kendinizle birlikte çevrenizdeki herkesi 
gözetip kollamanın vebalini de üstlenmiş 
oluyorsunuz.” Sayfa 2'de



DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 2Sayı: 46 /Nisan 3 /2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye’deki iftarda esnaflara seslendi 

ESNAF SOKAĞIN VİCDANINI TEMSİL EDİYOR

Esnafın bulunduğu mahallenin ve 
sokağın vicdanını temsil ettiğini 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ahi Evran-ı Veli'nin ifadesiyle, 'Ahi her 

şeyde, her yerde ve her çağda denge ve 
düzen tutturandır, dağıtan değil 
toparlayandır, yıkan değil yapandır.' 
Zaman ve mekândan bağımsız bir değer 
olan ahiliğin bu tarifi, günümüzde de 
geçerliliğini korumaktadır. Bugün birçok 
ülkede en derin şekilde yaşandığını 
gördüğümüz sosyal adaletsizliklerin, 
vicdanları yaralayan görüntülerin bizim 
milletimiz içinde kök salamamasının 
içinde bu anlayış vardır” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 
düzenlenen ''Esnaf ve Sanatkârlar ile İftar 
Programı''na katıldı. Programa DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı ve Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri 
de katıldı. 

Programda yaptığı konuşmasına konukları 
selamlayarak ve Ramazanı Şeriflerini tebrik 
ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bereket ve hayır günleri olan bu mübarek ayda 
tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, 
ettiğimiz duaların, dağıttığımız sadaka ve 
zekâtların Rabbimizin katında kabulünü 
diliyorum. Milletimizle birlikte tüm insanlığın 
sıkıntılarından kurtulduğu, mazlumların ve 
mağdurların yüzünün güldüğü, dostluk ve 
kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı 
günlere de inşallah en kısa sürede ulaşırız” diye 
ekledi.

Esnaf ve sanatkârın, Anadolu'nun vatan hâline 
gelmesinde çok önemli misyonu olan ahilik 
geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asırlar 
boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur, 
yönetimler değişmiştir, ancak binlerce yıllık 
birikimiyle esnaf ve sanatkârımız daima bu 
toprakların harcı olmaya devam etmiştir” 
açıklamasında bulundu.

Esnaf ve sanatkârın da, kendi yaşadıkları 
sıkıntılara rağmen çevrelerindeki herkese el 
uzattıklarını, yardımcı olduklarını, imkânlarını 
bölüştüklerini bildiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bunun için de her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. Bizi herkesten daha 

güçlü yapan, farklı kılan, zorluklar 
karşısında dayanıklı hâle getiren 
işte bu vasfımızdır, işte bu 
erdemimizdir. Dolayısıyla ahilik 
geleneğimize sahip çıkmamız 
demek, bizi biz yapan değerleri ve 
onun üzerinde yükselttiğimiz 
istiklalimizi ve istikbalimizi 
yaşatmamız demektir. Sizler, işinizin 
başına her geçtiğinizde, 
dükkânınızın, atölyenizin, aracınızın 
kapısını her açtığınızda aynı 
zamanda bu sorumluluğu da 
üstlenmiş oluyorsunuz. Sizler, 
evinizin nafakasını çıkartacak, 
tezgâhınızın dönmesini sağlayacak 
kazancı elde ederken aynı zamanda 
kendinizle birlikte çevrenizdeki 

herkesi gözetip kollamanın 
vebalini de üstlenmiş 
oluyorsunuz.”

Ahinin olduğu yerde kötülüğün 
kök salamayacağını, ahlaksızlığın 
tırnak tutamayacağını, 
seviyesizlik itibar göremeyeceğini, 
pisliğin kalıcı olamayacağını 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hayatımızın bir döneminde biz 
de esnaflık yaptığımız için bu 
vasıfları sadece gözleyerek, 
sadece okuyarak, duyarak değil 
bizzat yaşayarak hıfzederek, 
tatbik ederek öğrendik. İnşallah 
büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 
da hep birlikte 
gerçekleştireceğiz” dedi.
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DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, taksici esna� Oktay Akman’ın örnek bir davranış 
sergilediğini belir� ve şu görüşlere yer verdi. “Yığılca Şoförler Esnaf Odası 
üyesinden örnek davranış.  Esnaf ve  sanatkârımızın değerini bilelim biz bize yeteriz. 
Birlik taksi durağının sahibi taksici esna�ndan Oktay Akman üyemizi bu örnek 
davranışından dolayı tebrik ederim

Yığılca’da örnek davranış
Birlik taksi durağının sahibi taksici esnafı Oktay Akman 

Yığılca’da şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor

Bakanlık fiyat

denetimlerini artırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat 

ve stokçulukla mücadele etmek 

amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat 

ve stokçulukla mücadele etmek, KDV 

indirimlerinin etiketlere yansıyıp 

yansımadığını kontrol etmek ve kayıt 

dışı ekonomiyle etkin mücadele 

amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. 

Bu kapsamda piyasadaki fiyatları 

mercek altına alan Bakanlık, birçok 

sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk 

analizleri çerçevesinde ülke geneline 

yönelik denetim planları hazırladı. 

Denetim planları doğrultusunda 

faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri 

dikkate alınarak Bakanlık risk analiz 

sistemleri sonuçlarına göre belirlenen 

gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, 

inşaat malzemeleri, alkollü içecek, 

tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, 

tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları 

toptan ticareti gibi 30'a yakın 

sektörde faaliyet gösteren 

mükelleflerin ilgili adreslerinde saha 

denetimi çalışması icra edildi. 
Denetimlerde fiili stok sayımları 

yapılarak işletmelerdeki ana girdiler 

sonucunda ne kadar ürün üretildiği 

kontrol edildi. 

İŞ BAŞI EĞİTİM  PROGRAMLARINA

İSTİHDAM DESTEĞİ VERİLİYOR

İşbaşı eğitim programlarına 

verilecek istihdam desteğine ilişkin 

detaylar belli oldu. İşverenlerin, en 

az 5 sigortalı çalışana sahip olması, 

katılımcıların en az yüzde 70'inin 60 

günden az olmamak üzere program 

süresinin en az 3 katı kadar süreyle 

istihdamını taahhüt etmesi 

gerekiyor.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 

verdiği bilgiye göre, işbaşı eğitim 

programına katılmak isteyenlerde, 

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını 

tamamlamış olmak, işverenin birinci 

veya ikinci derece kan hısmı veya 

eşi olmamak, emekli olmamak, 

programa başladığı tarihten önceki 

1 yıl içerisinde program 

düzenlenecek işverene ait vergi 

numarası altında yer alan iş 

yerlerinde sigortalı olmamak, iş ve 

meslek danışmanlığı hizmetlerinden 

faydalanmak şartları aranıyor. İşbaşı 

eğitim programında işverenlerin 

karşılaması beklenen şartlar ise en 

az 5 sigortalı çalışana sahip olmak, 

İŞKUR'a kayıtlı olmak, katılımcıların 

en az yüzde 70'inin 60 günden az 

olmamak üzere program süresinin 

en az 3 katı kadar süreyle 

istihdamını taahhüt etmek. 

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi 

numarası altında yer alan iş 

yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı 

sayılarının yüzde 30'una kadar 

katılımcı talep edebilecek. 

Programın düzenleneceği meslekler 

ile süreleri Türk Meslekler 

Sözlüğü'nde meslek ana grubu 

'"Nitelik Gerektirmeyen Meslekler' 

olarak belirlenen meslekler 

dışındaki mesleklerde program 

düzenlenebilecek. İşbaşı eğitim 

programlarının süresi, bilişim ve 

imalat sektörlerindeki iş yerleri ve 

mesleklerde en fazla 6 ay, diğer 

sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak 

belirlendi.Programlar, günde en az 

5, en fazla 8 saat olmak üzere, 

haftada 6 günü ve 45 saati 

geçmeyecek şekilde 

planlanabilecek.İşbaşı eğitim 

programlarında karşılanacak 

giderler. İşbaşı eğitim programı 

katılımcılarından iş arayan 

statüsündekilere, fiilen katıldıkları 

gün üzerinden günlük 163,59 lira, 

öğrencilere 122,69 lira ve işsizlik 

ödeneği alanlara 81,80 lira cep 

harçlığı ödenecek.

Katılımcının genel sağlık sigortası 

ile iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası primi de program süresince 

İŞKUR tarafından karşılanacak. 

İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında 

programın düzenlendiği işveren 

tarafından katılımcılara yapılan ve 

aylık brüt asgari ücretin yarısını 

geçmeyen fiili ödemeler, vergi 

matrahından indirilebilecek. Gerekli 

şartları taşıyan vatandaşlar, işbaşı 

eğitim programlarına 81 ildeki 

Çalışma ve İş Kurumu İl 

müdürlükleri ile hizmet 

merkezlerinden ve İŞKUR e-Şube 

üzerinden başvuru yapabilecek.
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DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı Düzce Belediye Başkanı

Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi

GÜNDEM ‘S’ PLAKA 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “ Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ile 
uzun değerlendirmeler sonucunda minibüsçü esnaflarımızın ‘S’ plâka konusunu 
çözüme kavuşturduk. Bir hafta içinde ilgili tüm Oda başkanlarımızla bir araya 
gelerek müjdeyi kendilerine bizzat başkanımız vereceklerdir. Tüm minibüsçü 
esnaflarımıza hayırlı olsun”

Türkiye Berberler Kuaförler 

ve Güzellik Salonu 

İşletmecileri Federasyonu 

Genel Başkanı Bayram 

Karakaş, Düzce Berberler ve 

Kuaförler Odası tarafından 

düzenlenen iftar için 

Düzce'ye geldi. Federasyonu 

Genel Başkanı Bayram 

Karakaş,  Düzce Berberler 

ve Kuaförler Odası Başkanı 

Muzaffer Demirel ile birlikte 

DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı'yı ziyaret etti. 

Berberler Kuaförler Güzellik 

Salonları Federasyonu Genel 

Başkanı Bayram Karakaş , 

pandemi sürecinden en çok 

etkilenen sektörlerin 

başında berberler, kuaförler 

ve güzellik salonları 

geldiğini belirtti.

 Karakaş şu görüşlere yer 

verdi: “ Pandemi 

Düzce Belediyesi iş�rak şirketlerinden Ulaşım A.Ş. yeni bir 

hizmete imza atarak Bahçeşehir bölgesinde ring ha�nı 

devreye aldı. Bahçeşehir içinde ulaşım kolaylığı 

sağlanacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sistemin daha 

işlevsel ve daha iyi çalışması için bazı uygulamaların 

devreye girmesi için Ulaşım Master Planı'nı hazırla�yor. 

Düzce'nin 50 yıllık yol haritasını vatandaşlara sorarak 

hazırlanmasının ardından şehrin daha modern ve düzenli 

hale geleceğini her �rsa�a dile ge�ren Düzce Belediye 

Başkanı Dr. Faruk Özlü, kısa süre önce gelen Bahçeşehir 

ring ha� talebini de yerine ge�rdi. Ulaşım A.Ş. şartlarını 

zorlayarak 30 numaralı Bahçeşehir ring ha� ha�a başından 

i�baren seferlerine başladı. 

DEMETEVLER-YEŞİLTEPE ARASI ULAŞIM OLACAK

Düzce Belediyesi iş�rak şirke� Ulaşım A.Ş. 30 numaralı ring 

ha�yla sabah 09.00'dan akşam 17.00 saatlerine kadar 

Demetevler-Yeşiltepe mahalleleri arasında vatandaşlara 

hizmet verecek.

Ring ha� ile birlikte Bahçeşehir'de yaşayan vatandaşlar 

diğer toplu taşıma araçlarını kullanmadan istedikleri yere 

ulaşabilecek. Diğer toplu taşıma araçlarında da rahatlama 

olacak. Böylece vatandaşlar daha hızlı ve ferah bir şekilde 

ulaşım hizme�nden yararlanabilecek.

DÜZCE BELEDİYESİ

BAHÇEŞEHİR’DE RİNG

HATTI KURDU 

dönemindeki sürede 

malzeme girdilerinin 

artması, kiraların ve Bağ Kur 

primlerimizin artması makası 

çok açtığı için, berber 

kuaför ve güzellik salonlarını 

etki altında bırakıyor.  

Devletimizden bizim 

talebimiz şu; “hibe 

istemiyoruz. Bize, Can suyu 

adı altında 50 bin lira kredi 

versinler. Resmi olarak 

dillendirdiğimiz rakam bu. 6 

ay gibi bir süre geri ödeme 

beklemeden, taksitlerini 2 

ve ya 4 olacak şekilde 

bölsün. Bunu ödeyeceklerine 

inanıyorum ama Esnaf ve 

Sanatkârımızın, devletimizin 

koruyucu ve kollayıcı 

tedbirlerine ihtiyaç 

duyduğuna inanıyorum” 

FEDERASYON BAŞKANI
KARAKAŞ DÜZCE’YE GELDİ


