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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır Yıl: 2 Sayı: 50

TEŞEKKÜR

14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleş�rdiğimiz 7'inci Olağan Genel Kurul Toplan�mıza ka�lan
Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Sn. Halil İbrahim Balcı’ya,

Düzce Belediye Başkanı Dr. Sn.Faruk Özlü’ye,
Kaynaşlı Belediye Başkanı Sn.Birol Şahin’e,
Yığılca Belediye Başkanı Sn. Rasim Çam’a,

Adalet ve Kalkınma Par�si Düzce İl Başkanı Sn. Mustafa Keskin’e,
Cumhuriyet Halk Par�si Düzce İl Başkanı Sn. Semih Cemşit’e,

Milliyetçi Hareket Par�si Düzce İl Başkanı Sn. İlhami Caboğlu’na,
İYİ Par� Düzce İl Başkanı Sn. Yunus Özay Er’e,

Türkiye İş Kurumu Düzce İl Müdürü Sn. Ferhat Acar’a,
Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Sn. Necmi Köroğlu’na,

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yöne�m Kurulu Başkanı Sn. Tuncay Şahin’e,
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Sn. Ali Dilber’e,

Düzce Merkez Mahalle Muhtarlarımıza,
Sivil Toplum Kuruluşları Düzce İl Temsilcilerine, 

Düzce’de görev yapan yerel basın ve ajans temsilcilerine,
Kongremize çelenk gönderen, telefon, telgraf ve mesajla kutlayan kurum temsilcileri ile kişilere,

Kongremize icabet eden konuklarımıza,
ve tabii ki,

Çevre il ve ilçelerden gelen Birlik ve Oda’lara bağlı ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZA,
DESOB’a bağlı tüm Oda Başkan ve Kurul Yöne�mleri ile üyelere,

DELEGELERİMİZE

TEŞEKKÜR EDERİM
Mustafa KAYIKCI
DESOB Başkanı 
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MAZBATA ALINDI, İLK TOPLANTI YAPILDI

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 14 Mayıs tarihinde 

yapılan 7'inci Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen DESOB 

Başkanı Mustafa Kayıkcı ve Kurullar için mazbata verildi. Düzce 

Seçim Kurulu Müdürü İshak Hasman mazbatayı DESOB Başkan 

Vekili Bülent Keser'e teslim etti.  DESOB yeni dönem için seçilen 

Başkan, Yönetim ve diğer Kurullar mazbatanın alınması ile 

birlikte resmi olarak görevlerine başlamış oldular. Mazbatanın 

alınmasının ardından Başkan Mustafa Kayıkcı, Başkan Vekili 

Bülent Keser, üyeler İbrahim Korkmaz, Serhat Geçtim, Hikmet 

Sarıoğlu, Vildan Şamandar, İslam Batuhan Yangaz. Denetim 

Kurulu Üyeleri Hüseyin Aykanat, Ferdi Muçu, Mehmet Alev. 

Disiplin Kurulu Üyeleri  Ali Kaya, Enver Akyüz, Ali Odabaş ve 

Genel Sekreter Gökhan Aktürk ilk toplantılarını yaptılar.

Esnafımıza hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür

“Bizler burada 27 odamızı ve onlara bağlı esnaflarımızı temsil ediyoruz. Odalarımızın 
üyeleri için yap�kları her türlü faaliyetlerin destekçisi olduk, oluruz ve olacağız. Her 
şey Esnaf ve Sanatkârlarımız içindir. Dünyamızda yaşanan pandemi krizinin sağlığımız 
kadar ekonomik haya�mız için de büyük bir tehdit oluşturduğu, 2 yıl aşkın bir 
zamandır herkesin mâlumudur. 

Pandeminin oluşturduğu şartlar nedeniyle esnaf ve sanatkârlar olarak büyük sıkın�lar 
çek�k ve hala çekiyoruz. Pandemi şartları üzerine ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik kriz de eklenince, zaten zor durumda bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın 
durumları daha da ağırlaş�.

Üre�mden is�hdama, hayat şartlarına kadar tüm bu sıkın�ların çözümü için DESOB 
olarak, gerek Düzce'de yerel yöne�mler gerekse Ankara'da TESK,  BAKANLIKLAR ve 
ilgili kurumlarda gece gündüz mesai me�umu gözetmeksizin büyük çaba gösterdik ve 
göstermeye devam ediyoruz.

Bizler 5362 sayılı yasa ve yasaya bağlı yönetmeliklerle yürütülen, kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşlarıyız. Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Bizim 
görevimiz esnaf teşkila�mızı il ve ülke düzeyinde kanuni sınırlar içinde temsil etmek�r. 
Yetkilerimiz ve sorumluluklarımız bellidir. Bizler bütün siyasilere aynı yakınlık, aynı 
mesafedeyiz. Esnaf ve Sanatkârlarımızın işini kimler kolaylaş�rıyorsa ona minne�ar 
kalırız. Bizim siyase�miz emeğimizin karşılığı ekmek paramızdır.

Teşkila�mıza yeni ka�lan başkan ve yöne�mlere seçilen kardeşlerime de bir kez daha 
bu kutsal görevleri hayırlı olsun diyorum. Uzlaşı içinde, birlikte çalışacağımızı ifade 
ediyorum. Sizlerle birlikte esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet etmek, bizim için 
şereflerin en büyüğüdür.”

Kayıkcı, net mesaj verdi
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DESOB’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİ 

Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası

Düzce Berberler ve Kuaförler
Esnaf Odası

Düzce Yeşilay Cemiye� Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

DEVA Par�si Düzce Teşkila� CHP  Düzce Teşkila� 

DESOB’un 7'inci olağan genel kurulun ardından yeni dönem 
için güven tazeleyen Başkan Mustafa Kayıkcı’ya ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretleri yapılmaya başlandı. Ziyaretçi trafiği içinde, 
Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Murat 
Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Berberler ve 
Kuaförler Odası Başkanı Muzaffer Demirel ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Düzce Yeşilay Cemiyeti Başkanı Av. Arb. Ali Dilber ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl 
Müdürü Necmi Köroğlu, CHP Düzce İl Başkanı Semih Cemşit 
ve teşkilat üyeleri, DEVA Partisi Düzce İl Başkanı Murat 
Caymaz ve teşkilat üyeleri DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’ya 

yeni dönem için başarılar dilediler. Ziyaretlerden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
ortak görüş olarak şunları dile getirdi: “ DESOB Düzce’de 
binlerce aileyi temsil etmektedir. Ekonomik ve sosyal 
hayatın dinamosunu oluşturmaktadır. Bir şehrin vitrini 
aslında o şehrin esnafıdır. Bu nedenle esnafların sahip 
oldukları insani değerler, şehrin de bir yansımasıdır. Esnaf ve 
sanatkarlar Düzce'de büyük bir ailedir. Çünkü esnaf, bizzat 
birey olarak hem halktır/vatandaştır hem de yaptıkları iş 
nedeniyle vatandaşlarla/halkla en kolay etkileşim içinde 
olan kesimdir. Böyle bir kurumu temsil etmekten onur 
duyuyorum’
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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 

Sorumluluk Sigortası yönetmeliğinde yapılan 

değişiklik ile trafik sigortası haziran ayı 

primleri mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 

artacak. Zorunlu trafik sigortasında azami 

primler, 1 Haziran'dan itibaren Mayıs ayında 

uygulanan azami primlere %25 ilave edilerek 

uygulanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) karayolları 

motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk 

sigortasında tarife uygulama esasları hakkında 

yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 

yayımlandı.

Yönetmelikle, "trafik sigortası poliçelerine 

ilişkin primlerin tespiti" başlıklı geçici 11. 

maddeye ek yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren 

geçerli olmak üzere uygulanacak azami 

primlerin, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan 

azami primlere %25 eklenerek uygulanması 

yönünde düzenleme yapıldı.

Aynı maddede yapılan bir diğer değişiklikle 

SEDDK'ya, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve 

diğer hususları göz önünde bulundurarak 

zorunlu trafik sigortası azami primlerinde iki 

katına kadar artırım yapma yetkisi tanındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu'nun araçların yakıt cinsine 

ve emisyon değerlerine göre %10 olarak 

belirlenen prim indirim ve artırım sınırı da 

%20'ye çıkarıldı.

Yönetmelikle yapılan düzenlemeyle, zorunlu 

trafik sigortası asgari sigorta teminatları %100 

oranında artırıldı.

Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, motorlu 

araç asgari sigorta teminatları; sağlık giderleri 

için kişi başına 500,000 TL'den 1 milyon TL'ye, 

kaza başına ise motorlu araç cinsine göre 2.5 

milyon TL'den 5 milyon TL'ye, 5 milyon TL'den 

10 milyon TL'ye, 1.5 milyon TL'den 3 milyon 

TL'ye çıkarıldı. Maddi teminat miktarları ise 

araç başına 50,000 TL'den 100,000 TL'ye, kaza 

başına 100,000 TL'den 200,000 TL'ye 

yükseltildi. Bu teminat tutarlarında, 1 Ocak 

2023'ten itibaren %20 artırım yapılarak 

uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortasında otopark ve 

garajlarda gözetim işi yapanlar, tamirhane ve 

servis istasyonlarında onarım-bakım yapanlar 

ile galerilerde araç alım-satımı ile uğraşanlar 

için tanımlanan mesleki faaliyet teminatları da 

aynı oranda %100 artırıldı. Bu teminat 

tutarlarında da 1 Ocak 2023'ten itibaren %20 

artırım yapılacak.

Zorunlu Trafik

Sigortası Arttı 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

SOSYAL GÜVENLİK
DÜZENLEMELERİNDE 
ESNAF UNUTULMAMALI
Yeniden etkin bir yapılandırmayla 
taksit sayısı artırılarak ilk taksit en az 
6 ay sonrasından başlamalı

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 

sosyal güvenlik alanıyla ilgili 

düzenleme yapılırken esnaf 

kesiminin unutulmaması 

gerektiğini belirtti. Kayıkcı, 

sıkıntıda olan esnafa özellikle 

sosyal güvenlik primlerinde tekrar 

bir yapılandırma imkanı 

tanınmasını istedi. "Sosyal güvenlik 

düzenlemelerinde esnaf 

unutulmamalı." ifadesini kullanan 

DESOB Başkanı Kayıkcı, 4 Ekim 

2000 tarihinden önce oda ve vergi 

kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan 

esnafa da bir defaya mahsus olmak 

üzere geriye dönük borçlanma 

hakkı verilmesini talep etti.

Kayıkcı, temel girdi 

maliyetlerindeki artışla kazancı 

düşen esnaf ve sanatkarların borç 

yapılandırmalarının da 

bozulduğunu belirterek şunları 

kaydetti: "Geçen yıl 1234 lira olan 

Bağ-Kur primi bu yıl 1601 liraya 

yükseldi. Gelen zamlarla beraber 

esnafımızın kazancı giderleri kadar 

artmadı. Esnafın kazancının büyük 

bir bölümünü elektrik, doğal gaz 

ve akaryakıt masraflarına ayırması, 

vergi ve prim borcu ödemelerini 

zorlaştırdı. Bu da 

yapılandırmaların bozulmasına 

neden oldu. Yeniden etkin bir 

yapılandırmayla taksit sayısı 

artırılarak ilk taksit en az 6 ay 

sonrasından başlamalı. Esnafımız 

ancak böylelikle rahat bir nefes 

alırken, devletimiz de biriken 

borçları tahsil edebilecektir."

Mobilya ve beyaz eşyada 
taksit sayısı artmalıdır
Artan piyasa fiyatları göz önünde 

bulundurularak mobilya ve beyaz 

eşyada taksit sınırının artırılması 

gerektiğini vurgulayan TESK Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, 

“Düğün sezonu başladı fakat 

çiftler birçok ihtiyacını almayı 

erteliyor. Piyasadaki pahalılık 

ikinci ele talebi arttırıyor. Mobilya, 

beyaz eşya gibi temel ürünlerde 

uygulanan kredi kartı taksit 

sayısının 9'a düşürülmesi piyasaya 

şartlarına göre alım gücünü 

karşılamıyor. Taksit sayısı 

artırılmalı ki çiftler de evini daha 

rahat şekilde kurabilsin. Yeni 

evlenecek çiftler, ev alanlar, 

eşyalarını değiştirmek isteyenler 

için taksit sayısı fiyatlar göz önüne 

alınarak 24 ayın altında olmayacak 

şekilde yükseltilmeli. Bununla 

birlikte bankalar da elllerini taşın 

altına koyarak düşük faizli ihtiyaç 

kredisi imkânı sunmalı” dedi.

Palandöken, “Piyasadaki fiyat 

artışları vatandaşlarımızın alım 

gücünü düşürüyor. Alım gücünün 

düşmesi esnafımızın da işlerini 

zorlaştırıyor. Durumun böyle 

olması evlenmeyi düşünen 

çiftlerimizin düğünü ertelemesine 

veya ikinci el ürün almaya 

yönlendiriyor,’ dedi.


