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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır Yıl: 2 Sayı: 47

Can Suyu kredisinden, fiyat artışlarına, yüksek girdi maliyetlerine kadar

TÜM SORUNLAR
MASAYA YATIRILDI

TESK HEYETİ KONGREYE DAVET EDİLDİ
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Milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 
102. Yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram 
olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya 
çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve 
barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez 
daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Türkiye 
olarak inanıyoruz ki; dünyanın neresinde olursa 
olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa 
ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış 
içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. 

 Çocuklarına çağdaş yaşamın imkânlarını 
sunabilen toplumlar, her zaman geleceğe 
güvenle bakabilmişlerdir. Onları geleceğe iyi 
hazırlamanın, aslında kendi geleceğimize, 
ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına 
geldiğinin idraki içindeyiz.

Bu mutlu gün vesilesiyle, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli 
mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz 
şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, 
şükran ve minnetle anıyorum. Milli iradenin 
teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
102. kuruluş yıl dönümünde, Milletimizin ve tüm 
dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutluyorum.

Çocuklarımızın Bayramı

Kutlu

Olsun

TESK’DE  ACİL ÖNLEMLER TOPLANTISI 
Mutlaka Perakende Yasası çıkarılmalı. Kredi destekleri artırılarak devam etmeli. Kredi 
yapılandırmaları bozulan esnaflar var, bunların yapılandırma süresi uzatılmalı. Esnafın 
ayakta kalmasını sağlayacak desteklerin verilmesi gerekiyor. Hibe krediler verilmeli. Bağ-
Kur primleri çok yüksek ve 9 bin 100 iş gününde emekli olabiliyor, buradaki haksızlıklar 
giderilmeli. Yoksa yarın diğer gün mahallenizde esnaf kalmayacak. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Pandemi 
ve ekonomik krizden kaynaklanan tüm 
sorunların TESK’de masaya yatırıldığını 
açıkladı. 
TESK’de acil önlemler toplantıları 
yaptıklarını belirten DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, “Tüm sektörler zorda. 
Şimdi insanlar lokantaya gitmekten 
korkuyor. İki kişi yemeğe gitseniz en az 
300 TL ödüyor. Nasıl gidecek insanlar? 
Vatandaş eve bir pizza söylerken 10 kere 
düşünüyor. Nakliyeci esnafı için “ticari 
akaryakıt”, üretici için “ucuz akaryakıt”' 
ve 'gübre' verilmesi gerekiyor. Üretici ne 
kadar ucuza ürünü mal ederse piyasaya o 
kadar olumlu yansıması olur. Bugün 
üreticinin istediği sulamada indirimli 
elektrik, tarımda indirimli gübre ve 
akaryakıt. Aynı zamanda bu ürünlere 
halkın daha ucuza ulaşması için de 
ulaştırmada ticari akaryakıt ve esnaf için 
esnaf tarifesinde elektrik uygulaması 
olacaktır’, dedi. Kayıkcı Can Suyu 
kredisinin de çıkmasını istedi. 
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TESK Benel Başkanımız sayın;Bendevi PALANDÖKEN'e Genel Başkan 
vekillerimiz sayın; Burhan AKSAK ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Genel Başkanımız sayın Fevzi APAYDIN Başkanlarımıza  
14/05/2022 cumartesi günü yapacak olduğumuz DÜZCE / ESOB Genel 
Kuruluna davetiyelerini teslim ettim şimdiden Esnaf ve Sanatkârlarımıza 
İLİMİZE Hayırlı olsun

KONGREMİZE DAVET ETTİK
14 Mayıs 2022 tarihinde yapacağımız Genel
Kurulumuza TESK Heyeti davet edildi

Düzce Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler Oda Başkanı Vildan Şamandar

HAKLI TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULMALI 
Türkiye 'de 2.5 milyon esnaf ve sanatkârı, aileleri 

ve yanlarında çalışanlarıyla birlikte 15 milyon 

insanı temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu istişare toplantısına katılarak 

esnaf ve sanatkârlarımız haklı taleplerini ilettik.  

Gelişen konjektör dahilinde pandeminin TESK 

bünyesinde bulunan 415 meslek gurubuna etkileri, 

yaşanan sorunlar, 5 market zincirinin piyasaya 

olan hakimiyeti, ülke ekonomisine etkileri, esnaf 

ve sanatkârlarımıza  verdiği zararlar, çözüm 

önerileri, soğuk hamurla yapılan ekmeklerin insan 

sağlığına verdiği zararlı etkileri,TESK tarafından 

hazırlanarak meclis komisyonuna taşınan  sigara 

ve ekmek  satışının zincir marketlerde  

yasaklanması talebi, yine bu yasa teklifinde yer 

alan zincir marketlerin arasında en az  1,5 km 

mesafe şartının aranması, fiziki yapılarının 

otopark ve  hitap ettikleri müşteri sayılarına göre  

eşitlenmesi  gibi konular gündem maddeleri 

arasında yer aldı.

Meclisimizin artık sesimize sağır kalmaması, esnaf 

ve sanatkârlarımızın nefes almasına yönelik haklı 

taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz.  

Hiçbir kurum ve yetkili 
taleplerimize karşı
duyarsız kalmamalıdır
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Düzce Meslek Yüksekokulu 
ev sahipliğinde düzenlenen 
söyleşide, KOSGEB Düzce İl 
Müdürü Necdet Yaşar Şahin 
öğrencilerle bir araya geldi. 

KOSGEB destekleriyle ilgili 
Düzce Üniversitesi 
öğrencilerini ve 
personellerini bilgilendiren 
Necdet Yaşar Şahin, KOSGEB 
destek türleri hakkında 
aydınlatıcı bilgiler paylaştı. 
Türkiye ve dünyadan 
örnekler veren Şahin, 
Türkiye'de KOBİ oranının 
%99,1 olduğunu ifade 
ederek, bu nedenle 
işletmelere yapılan 
yatırımların oldukça önemli 
olduğuna dikkat çekti.

Yoğun bir katılımla 
gerçekleşen söyleşide 
öğrencilerin mezuniyet 
sonrasında girişimci olarak 
yararlanabilecekleri 
desteklerden de söz ederek 
bilgi ve deneyimleri aktaran 
Necdet Yaşar Şahin, 

KOSGEB DESTEKLERİ 
ÖĞRENCİLERE DE ANLATILDI

programın son 
bölümündeyse 
katılımcılardan gelen 
soruları yanıtladı.

Program, Düzce Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Ali Etem Gürel'in KOSGEB 
Düzce İl Müdürü Necdet 
Yaşar Şahin'e teşekkür 
belgesi takdim etmesiyle son 
buldu.
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Zincir marketler için tarım 
ürünlerine sınırlama önerisi 

Ülke çapında merkez birliği kurulmalıdır. 

Tarımsal girdilerde yerli üretim sağlanmalıdır

Rekabet Kurumu tarafından yaş sebze ve meyve sektörüyle 

ilgili hazırlanan raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin 

sınırlandırılması için haksız ticaret uygulamalarına yönelik 

tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi.

Rekabet Kurumu, tarım ürünlerinde fiyat istikrarının 

sağlanması için zincir marketlerin alıcı güçlerinin 

sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız 

ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata 

geçirilmesi önerisinde bulundu. Kurumun, tarım ürünleri 

alanında yürütülen sektör incelemesi kapsamında 

hazırladığı "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu" 

tamamlandı. Rapordan yapılan derlemeye göre, yaş sebze 

ve meyveler, çok sayıda el değiştirerek, toplayıcı, simsar, 

komisyoncu, tüccar gibi aracılar yoluyla tüketiciye 

ulaştırılıyor. Yaş meyve ve sebzede üretici örgütlenmesinin 

arzulanan düzeyde olmaması, pazarlama kanalının 

uzamasına ve tüketicinin ödediği paradan üreticinin eline 

geçen miktarın düşmesine yol açıyor. Nihai ürün 

fiyatlarında yaşanan fiyat artışı veya düşüşü sonraki yıl 

üretimini de doğrudan etkilerken, üretim eksikliği veya 

fazlalığı ortaya çıkıyor. Bu durum, tarımsal ürün 

fiyatlarındaki istikrarsızlığın en önemli nedenlerinden birini 

oluşturuyor. Tarımsal ürünler, iklim, hava koşulları, 

kuraklık, hastalık, coğrafya gibi faktörlere bağlı olması 

nedeniyle de etkileniyor. Yaş meyve ve sebzelerin çabuk 

bozulabilir ürünler olmaları, depolama olanaklarının 

yetersiz, raf ömürlerinin kısa olması da fiyat 

hareketliliğine neden oluyor. Türkiye'de bu ürünlerin 

pazarlanması özel sektör tarafından yapılırken, üreticiden 

tüketiciye olan pazarlama kanalında genellikle 

komisyoncu, tüccar ve perakendeciler görev alıyor.

Tarımsal üretim gerçekleştiren oyuncular önemli oranda 

rekabet ederken, bu oyuncular ihtiyaçları olan girdileri 

çoğunlukla "oligopol" piyasalardan sağlıyor. Söz konusu 

problemin üreticiler üzerindeki etkisinin hafifletilmesi 

gerekiyor. Bu imkanın sağlanamadığı durumda ise tarım 

endüstrisinin karlılıktan uzaklaşması ve üretim miktarının 

azalması ve dolayısıyla ürün fiyatlarının artması bekleniyor. 

Küçük çiftçiler, ürünlerini satarken çoğunlukla aracı tüccar 

ya da komisyoncularla karşı karşıya kalıyor. Bu elden ele 

geçişler sonucunda ürünün fiyatı artıyor ve bu yüksek fiyat 

tüketici talebinin düşmesine neden oluyor. Üretici ile 

tüketici arasında rol oynayan aracıları ortadan kaldırma ve 

aracıların elde ettiği kazancı en aza indirme konusunda 

tarım satış kooperatiflerinin önemli bir rolü bulunuyor.

Raporda, bağımsız olarak faaliyet gösteren bir tarım satış 

kooperatifinin, yerel aracılarla rekabet edebilmesine, bazı 

aracıları ortadan kaldırabilmesine ve ortaklarına bazı 

teknik avantajlar sağlayabilmesine karşın bazı ürünlerin 

imalatını ya da ihracatını elinde bulunduran büyük tüccar 

ve sanayicilerle rekabet etmesi için bölge çapında birlikler 

ve ülke çapında bir merkez birliği oluşturmaları önerildi.


