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Yıl: 1 Sayı: 61Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

Bugünden itibaren indirimli satışlar başlıyor

CUMHURBAŞKANINDAN ZİNCİR

MARKETLERE MESAJ
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirimli satışların 
başlayacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı 
zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" 
diye konuştu. Tarım Kredi Kooperatifi, temel tüketim 
ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle indirimli 
fiyat uygulamasına geçiyor. Çorum'da toplu açılış 
töreninde yeni uygulamaya değinen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 40 üründe indirim yapılacağını 

belirterek, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna 
göre ayarlayacak" diye konuştu. Erdoğan, "Küçükbaşta 
yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da 
yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım 
Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları 
daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de 
kendilerini buna göre ayarlayacak" dedi.
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TESK'e bağlı Birlik Başkanları esnaf borçlarının üst üste 

geldiğini ve esnafın bunu ödemekte zorlandığını belirterek, 

“Esnafın bir nefes kredisine ihtiyacı var.” dedi.

TESK’e bağlı Birlik Başkanı Ankara’da TESK merkezinde bir 
araya geldiler. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’nın da 
aralarında bulunduğu heyet esnaf sorunlarını ele aldı. Kayıkcı 
başa baş görüştüğü TESK Başkanı Bendevi Palandöken’le 
genelde ve Düzce’deki esnaf sorunlarını istişare etti. 

Esnafın zamlardan yakındığını belirten Palandöken, esnafın 
zincir marketlerle adil rekabet edebilmesi için yasal 
düzenleme getirilmesini istedi. Palandöken, haksız rekabetin 
dışında esnafın sosyal güvenlik açısından da sıkıntılarının 

olduğunu ifade etti. Borçların üst üste geldiğini, esnafın bunu 
ödemekte zorlandığını anlatan Palandöken, esnafın bir nefes 
kredisine ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Esnafın dijital 
dünyaya ayak uydurması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, 
şunları kaydetti: "Rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli 
ekipler çıktı. İnternet üzerinden satış çıkıyor. Bunlara entegre 
olmak lazım. Esnaf ve sanatkar mutlaka bu siteme ayak 
uydurması lazım. Biz bu konuda TESK olarak önemli gelişme 
sağladık. Bu sistem içerisinde dijital dünyada yeni nesil esnafın 
yetişmesini sağlayacağız.’

Belediye tarafından Sanayi Sitesi için hazırlıklara başlandı 

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Sanayi Sitesinin 63 dönüm 
alan üzerine kurulacağını ve çalışmaların başladığını söyledi
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Sanayi sitesine ilişkin olarak Düzce Belediyesi basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde: 

Düzce'nin merkezinde bulunan Eski Sanayi 
Çarşısının kaldırılması ve yeni yerine 
taşınması için çalışma başlatıldı. Uzun 
süredir Düzce gündeminde olan ancak 
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 
tarafından hayata geçirilen Modern Sanayi 
Sitesi 63 dönüm arazi üzerinde 
yükselecek. Modern Sanayi Sitesinin 
yapılacağı alanda yapılan basın 
toplantısına Düzce Belediye Başkanı Dr. 
Faruk Özlü, Başkan Yardımcıları ve 
müdürlerin yanı sıra TSO Başkanı Tuncay 
Şahin, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ile 
esnaf odaları başkanları katıldı. 

Sanayi sitesinin yapılması için TOKİ ve 
Milli Emlak Müdürlüğü ile ilgili süreci 
açıklayan Başkan Özlü, 63 dönüm üzerine 
yapılacak ve rezerv alanının da hazır 
olduğu Modern Sanayi Sitesinde 381 adet 
dükkan ve sosyal donatıların olacağını 
kaydetti.

ÖNCELİK DÜZCELİ ESNAF

Modern Sanayi Sitesinde 84 metrekare 
birinci kat ve 20 metrekare asma katın 
olacağı dükkanların satın alınması için 
işyeri talep sözleşmesini ilk olarak Eski 
Sanayi Çarşısı ve Düzceli esnaflara teklif 
edeceklerini kaydeden Özlü, “ Ön 
talepleri topladıktan sonra ihaleye 

çıkacağız. Ardından da dükkanların 
fiyatlarını belirleyeceğiz. Satın alma 
önceliği esnafımızda olacak. Teslimat 
süresini de 1 yıl olarak hedefledik. Kış 
ayları gelmeden bölgenin zemin 
çalışmasını bitireceğiz. Hedef süremizi 
mücbir sebepler haricinde 
yakalayacağımızı düşünüyorum” 
ifadelerinde bulundu. 

1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Projeyi bir yıl içerisinde tamamlamayı 
planladıklarını kaydeden Başkan Özlü; 
"Projemizi bir yıl içerisinde 
tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim 
verdiğimiz tarihler hedef tarihleridir. 
Biz bu tarihleri işin daha hızlı ilerlemesi 
açısından veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Muharrem ayı nedeniyle Düzce Sebze ve Balıkcılar

Odası merkez pazaryerinde stant açtı

AŞURE DAĞITILDI 

Muharrem ayı vesilesi ile Düzce Sebze ve Balıkçılar 
Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ve 
yöne�m, dene�m ve danışma kurulu üyeleri, merkez 
pazaryerinde, 1000 kişilik aşure ikramında 
bulundular. Aşure gününü Düzce Belediye Başkanı Dr. 
Faruk Özlü de ka�ldı. Vatandaşlarda aşure gününe 
büyük ilgi gösterdiler. 
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Trafik sigortası primlerine Eylül ayından geçerli 
olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış 
oranı da yüzde 4.75'e çıkarıldı. Bu arada zorunlu 
trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan 
sigorta şirketine yetkisi bir aya kadar 
durdurulabilecek.

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk 
sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı 
tespit edilen sigorta şirketlerinin poliçe 
düzenleme ve yenileme yetkisi bir aya kadar 
durdurulabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Resmi 
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 
karayolları motorlu araçlar zorunlu mali 
sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları 
hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan 
yönetmelik bunun yanı sıra zorunlu trafik 
sigortası azami prim oranlarında artış 
öngörülürken, hasarsızlık prim indirim oranları 
ise düşürüldü.

Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında 
poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen 
sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta 
branşlarında veya tüm sigorta branşlarında 
poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden 
az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak 
durdurulabilecek.

Azami prim tutarlarında artış
Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan 
değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki 
ayın azami prim tutarları üzerinden 2022 yılı 
Eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 
artırılacak.

Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere 
azami primler; Ağustos ayında uygulanan araç 
grubu bazında 4. basamak azami primlerine; 
taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, 
kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, 
diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek 
uygulanacak.

SEDDK bu kapsamda araç grubu kullanım türüne 
göre uygulanacak azami prim artırım tablosunu 
uygulamaya koydu. Tabloya göre otomobil, 
kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, 
kamyon, otobüs, taksi ve özel amaçlı araçlar 
için özel kullanım azami prim artırım oranı sıfır 
olarak belirtilirken tüzel kullanım azami prim 
artırım oranı; otomobil ve kamyonette &20'ye, 
motosiklette yüzde 25'e kadar çıkabilecek.

Düzenlemeler 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Trafik sigortası primlerine
yüzde 20 zam yapıldı 

AKÇAKOCA’DA ODALAR

ZİYARET EDİLDİ
Oda Başkanları Hüseyin Yanmaz Pazaryerinde
esnafları ziyaret ederek, istişarede bulundular

DESOB Başkan Vekili 
ve Düzce Yapı 
Sanatları Esnaf 
Odası Başkanı 
Bülent Keser, Düzce 
Sebzeciler ve 
Balıkçılar Esnaf 
Odası Başkanı İslam 
Batuhan Yangaz ile 
birlikte 
Akçakoca’da bir dizi 
ziyaretlerde 
bulundu. Keser ve 
Yangaz, Akçakoca 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Duygu 
Aydoğan, Akçakoca 
Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Mehmet Alev, 
Akçakoca Demir ve 
Madeni Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Hikmet Sarıoğlu ile 
bir araya geldi. 
Görüşmede esnaf ve 
oda faaliyetleri ele 
alındı. DESOB 
Başkan Vekili Bülent 
Keser ziyaretlerin 

verimli geçtiğini belirterek, ‘DESOB olarak 
merkezde bulunan Odalarımızın yanı sıra 
ilçelerimizde de bulunan Odalarımızı ziyaret 
ederek istişarelerde bulunuyoruz. Esnaf ve 
sanatkarlarımızın çalışma hayatına ilişkin sorunları 
ve önerilerini dinliyoruz.’ dedi. Görüşmelerin 
ardından Oda başkanları Hüseyin Yanmaz 
pazaryerine giderek, pazarcı esnafı ile görüştüler, 
sorunlarını dinlediler.


