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Yıl: 1 Sayı: 58Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

BAŞKANIMIZI AĞIRLADIK

TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in mesajları 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) Başkanı  Sayın 
Bendevi Palandöken Birliğimizi ziyaret etti. 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Bendevi 
Palandöken ve ekibini makamında ağırladı. 
TESK heyeti ile DESOB Yönetimi bir süre 
ortak toplantı yaptı. Palandöken daha 
sonra esnafları gezdi. DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken ve ekibini ağırlamaktan onur 
duyduklarını söyledi.  



Sayı: 58/Temmuz 3/ 2022DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 2

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere 

Düzce'ye geldi. Palandöken, DESOB 

Başkanı Mustafa Kayıkcı ve oda 

başkanlarıyla bir araya geldi. 

Palandöken burada yaptığı açıklamada, 

fiyatların düşmesinin ancak yasal güvenceyle 

olacağını söyleyerek, Türkiye'de 2 buçuk 

milyon iş yeri, 2 milyona yakın esnaf 

bulunduğunu belirtti. Palandöken, " Biz 

diyoruz ki elimizi taşın altına koyuyoruz, siz 

de koyun; bu perakende yasasını çıkarın. 

Rekabet unsuru değiştiği zaman fiyatlar düşer. 

Dünyada da zaten fiyatların dengelenmesinin 

tek yönü bu. İkincisi de düzenli ticaret olması. 

Maalesef bu pandemi bütün dünyayı saran 

ekonomik sıkıntı nedeniyle hem ülkemizdeki 

fiyatların yükselmesi, dolayısıyla esnafların 

mağdur olmasına neden olan bildiğiniz üzere 

en çok bizim gizli maliyetlerimiz elektrik, 

doğalgaz ve petrol. Bunu çeşitlendirebiliriz; 

benzindir, mazottur, LPG'dir, en çok şoför 

odasının sıkıntılarından bir tanesi. Vatandaşın 

da en bolluk olduğu dönem dediğimiz 

temmuz, ağustos aylarında bile fiyatların 

gerçekten çok yüksek oluşu vatandaşları, 

esnafı çok etkiliyor. Haksız rekabet 

alabildiğine gidiyor. Yerel esnafın burada 

mücadele etmesi son derece zor. " dedi. TESK 

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlarla 

mücadele etmenin tek yolunun perakende 

yasası olduğunu söyleyerek, yerel 

yönetimlerin denetlemelerine rağmen 

fiyatlarda bir düşüş sağlanamadığını vurguladı.

PALANDÖKEN  DESOB’DAKİ TOPLANTIDA
ESNAFIN SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİ 
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‘Esnafımızın sırtında kambur gibi duruyor’

KİRA STOPAJI TAMAMEN KALDIRILMALIDIR
Pandemi döneminde kısa bir süreliğine geçici 
olarak düşürülen işyeri kira stopajının tamamen 
kaldırılması gerektiğini belirten TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi 
döneminde devreye alınan uygulama ile iş yeri 
kiralarında stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 10'a 
düşürülmüştü. O dönem bu indirim esnaf ve 
sanatkârımızı bir nebze olsun rahatlatmıştı. 
Ancak yeniden yüzde 20 kira stopaj oranına geri 
dönülmesi esnafımızın üzerinde haksız bir yük 
oluşturuyor. Günümüz ekonomik koşullarında 
kira stopajı tamamen kaldırılarak esnafımız 
sırtındaki kamburdan kurtarılmalı. Öte yandan 
konutlara getirilen yüzde 25 kira oranı 
esnafımızın iş yeri kiralarında da uygulanmalı ” 
dedi.

“İŞYERİ KİRA STOPAJI KALDIRILMALI”
Elektrik, su, doğalgaz faturaları başta olmak 
üzere iş yeri kiraları ve işçi giderleri gibi 
maliyetleri sürekli artan esnaf ve sanatkârlar 
için daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğine 
işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “İki yılı aşkın süredir pandemi ile 
boğuşan esnaf ve sanatkârlarımız tam rahat 
nefes alacak derken tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de enerji maliyetlerinde büyük bir 
artış yaşandı. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki 
artış A'dan Z'ye tüm ürünlere zam olarak 
yansıyınca piyasada dengeler değişti. Esnafın 
elektrik, su, doğal gaz faturaları ve işçi 

maliyetleri artarken iş yeri kiraları da tavan yaptı. Konutlardaki kira 
bedelinde en fazla yüzde 25 oranında artış yapılabiliyorken aynı uygulama iş 
yerleri için de geçerli olmalı. Artan kira maliyetleri esnafımızın belini 
bükerken dükkânı kiralık olan esnaf ve sanatkârımız kar da etse zarar da 
etse işyeri kirasını ve kiradan doğan stopaj vergisini ödemek zorunda 
kalıyor. Bu yük esnafımıza ağır geliyor. Pandemi döneminde bir süreliğine 
geçici olarak yarı yarıya düşürülen stopaj yeniden gündeme alınarak 
sıfırlanmalı. Zaten normalde kira gelirlerinden doğan vergiyi, kirayı alan 
mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekir. Esnafımızın sırtında bir 
kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı” şeklinde konuştu.

24 Temmuz Basın Bayramı Kutlu Olsun

GAZETECİLER BAŞARIYA
KATKI VERİYOR
24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle 

24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, 

özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. 

Gerek ülkemizin gerekse Düzce'mizin her alanda hedeflenen başarıya 

ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde 

yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda 

yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. 

Bu vesileyle, ilimizde faaliyette bulunan, özveriyle görev yapan yerel 

gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri 

olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 

Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
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İstihdama Ve Mevsimlik İşçilere Yönelik Toplantı

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında 

istihdam ve mevsimlik geçici tarım işçilerinin 

çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi 

toplantısı yapıldı.

Vali Atay Başkanlığı'nda, Düzce çalışma ve iş 

kurumu il müdürlüğü il istihdam ve mesleki 

eğitim kurulu dönem toplantısı ve mevsimlik 

geçici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal 

hayatlarının iyileştirilmesi toplantısı yapıldı. İl 

İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 

Toplantısı'nda; ilin işgücü, istihdam ve mesleki 

eğitim ihtiyacı, istihdam konularında etkinlik 

ve verimliliği arttırmak gibi konular 

konuşularak ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve 

önerilerde bulunuldu.

Yapılan üçüncü toplantıda, 2022 yılına kadar 

olan veriler analiz edilerek daha önceki 

toplantıda alınan kararların neticeleri tahlil 

edildi. Gerekli görülen politikaların hayata 

geçirilmesi için bir dizi yeni kararlar alındı. 

Düzce özelinde kalıcı ve verimli istihdam 

sağlayarak nitelikli, gelişen ve süreklilik arz 

eden bir iş piyasası modeli ortaya çıkarıldı.

Stratejilerin geliştirilmesine yönelik kararlar 

alındı

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu 

toplantısının ardından, mevsimlik geçici tarım 

işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının 

iyileştirilmesi toplantısına geçildi. Toplantı da 

ise Düzce'ye fındık sezonunda gelecek olan 

mevsimlik tarım işçilerinin seyahat, konaklama, 

eğitim, çalışma, sosyal etkinlik ve psikolojik 

destek konularıyla ilgili planlanan projeler ve 

alınması gereken tedbirler katılımcı kurum 

temsilcilerinin önerileri de dikkate alınarak 

istişare edildi. Ayrıca kurumlara görevleri tevdi 

edilmiş daha önceki yıllarda uygulanan 

stratejilerin geliştirilmesine yönelik yeni 

kararlar alındı.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirler alındı

Mevsimlik tarım işlerinde çalışacak kişilere 

cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yılı için belirlenen 

günlük brüt asgari ücretin altında ücret 

verilemeyeceği belirlendi. İşverenler tarafından 

fındık harman makinasında tecrübesiz ve 

bilgisiz kişiler çalıştırılmayacağı, iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınacağı, 

meskûn mahalde gece 24:00 ile sabah 07:00 

saatleri arasında fındık harman makinası 

çalıştırılmayacağı dair konular konuşuldu. 

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının gerekli 

eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

İSTİHDAM VE 

İYİLEŞTİRME 

KONULARI ELE ALINDI 

Modern Sanayi Sitesi

İçin İlk İmzalar Atıldı
63 dönümde 266 dükkan yapılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 
Özlü'nün şehir merkezinde kalan ve 
kötü görüntü oluşturan Küçük 
Sanayi Sitesinin taşınması amacıyla 
başlattığı çalışma tamamlanarak 
Modern Sanayi Sitesinde ilk adımlar 
atıldı. Tapu devri için imza törenine 
Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce 
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 
katıldı. Düzce'nin Beslanbey 
mahallesinde hazineye ait olan 51 
dönüm arazi ve 12 dönüm TOKİ 
arazisi Düzce Belediyesi  tarafından 
satın alındı. Tapu devir teslim 
törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. 
Faruk Özlü, ve Düzce Valisi Cevdet 
Atay ile Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü Nurhan Kartal, Milli Emlak 
Müdürü Mehmet Habiboğlu ve 
Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam 
katıldı. Devir teslim töreninde 
konuşan Düzce Belediye Başkanı 
Dr. Faruk Özlü, " Milli Emlak'tan 51 
dönüm bize geçti. Sanayi 
çarşısındaki esnafların tavsiyeleri 
noktası 7 metreye 12 metre 
olacak. Arazi belediyeden inşası da 
Beltaş tarafından yapılacak. 63 
dönüm arazinin tapularını bugün 
almış oluyoruz. 63 dönümde 266 
dükkân yapılacak " şeklinde 
konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşayan Kültür Mirası 
İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları" tamamlandı. Düzce'den de 
programa 41 kişi başvuruda bulundu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, "Yaşayan Kültür Mirası 
İşletmeler Destek Programı" oluşturuldu. Program çerçevesinde; kültürel 
miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkarlık becerisi gerektiren, icra 
edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara 
aktarılmasını teminen usta çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; özgün, 
geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş 
mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta 
kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak 
hedefleniyor. Düzce'de de sanatçı tanıtma kartı sahibi olan kişilerden 41'i 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 
yapılan protokol çerçevesinde söz konusu destek programı için ön 
başvurularını gerçekleştirdi. 

Projeye 41 Kişi Başvuru Yaptı 


