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ESNAF VE SANATKÂRIMIZA YENİ KREDİ İMKANI 
Kabine toplanlantısı sonrası Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

açıklanan, esnaf ve sanatkarlarımız ile genç girişimciler için kredi üst limitlerinin yükseltilmesi 
ve yeni kredi kampanyası başlatılması camiamız adına sevindirici. Bu karar için Sn. 

Cumhurbaşkanımıza 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlar camiamız adına teşekkürlerimi 
sunuyorum.                   

Bendevi Palandöken

TESK Başkanı 

Esna�mız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz 

oranıyla is�fade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi 

kampanyası başla�lıyor.

Kredi üst limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve 

taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya 

yüksel�liyor.

Genç girişimcilerin sı�r faizli kredi limi� 100 bin liradan 300 bin liraya 

yükselirken, yaş sınırı da 30'dan 35'e çıkar�lıyor.

Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya 

kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle 

borcunu tasfiye imkanı sağlanıyor.

Çalışmada emeği geçen herkese Esnaf ve Sanatkarlarımız adına 

teşekkür ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarımıza dönük 

yeni bir kredi müjdesi verdi.

Buna göre;
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Birliğimize bağlı Oda’larımızın Yönetim, Disiplin ve 
Denetim Kurulları hazırlanan program dahilinde 
düzenli olarak yapılıyor. 

Yapı Sanatları Esnaf Odası toplantısı Başkan Bülent 
Keser başkanlığında yapıldı. Yine Berberler ve 
Kuaförler Esnaf Odası toplantısı da Başkan Muzaffer 
Demirel başkanlığında Oda yönetim merkezlerinde 
yapıldı. 

ODA TOPLANTILARI
DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Bilgilendirme toplantıları devam ediyor

BAKKALLAR VE BAYİLER ESNAF ODASI’NDAKİ 

TOPLANTIYA İLGİ BÜYÜK OLDU 
Oda Başkanı Vildan Şamandar DESOB toplantı salonunda
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının verimli
geçtiğini belirterek, katılımcı kurum müdürlerine ve 
üyelerine teşekkür etti

DESOB toplantı Salonunda Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası 

üyelerine yönelik 11.10.2022 tarihinde; Vali Yrd. Süleyman Hurrem 

AKSOY Başkanlığında, DESOB Başkanı Mustafa KAYIKCI, Düzce 

Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vildan ŞAMANDAR, Ticaret 

İl Müdürü Çiğdem ACAR, Ticaret İl Müdürlüğü Personeli Salih 

ÖZTÜRK, KOSGEB Müdürü Necdet Yaşar ŞAHİN, SGK Müdürü Necmi 

KÖROĞLU, İŞKUR Müdür yardımcısı Hasan Ali SUBAŞI ve oda 

üyelerinin katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasına bağlı 

esnaflarımıza, toplantıya katılan ilgili birim amirleri tarafından 

kendi mevzuatları hususunda bilgilendirmeler yapılmış ve 

katılımcılar tarafından iletilen sorular ilgili Müdürler tarafından 

cevaplanarak toplantı sona ermiştir.

Yapı Sanatları Esnaf Odası

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası
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Tüketiciler için yeni

bir dönem başlıyor
Resmi Gazete'nin 1 Nisan 2022 tarihli 

sayısında yayımlanan Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun ile Kat 

Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik 

öngören düzenleme ile tüketiciler için 

yeni dönem başlayacak.

Bu kapsamda, devre tatiline ilişkin 

düzenlemeler, kanunun yayımıyla 

birlikte yürürlüğe girdi. Kanundaki 

hükümlerin büyük bölümü ise 1 

Ekim'den itibaren uygulamaya 

konuldu.

Kanunla gelen yeni düzenlemeler 

şunlar:

Taksitle satış sözleşmelerinde 

tüketicinin temerrüde düşmesi 

halinde, tüketiciler lehine düzenleme 

yapıldı. Tüketicilerin temerrüde 

düşmesi halinde tüm borcun talep 

edilebilmesi hususunda sözleşme 

bedelinin dikkate alınması sağlanarak, 

ödeme güçlüğüne giren tüketicinin 

tüm borcunu ödemesinin daha geç 

talep edilmesi sağlandı.

Tüketicilerin, tüketici kredisi 

sözleşmelerinde 14 gün içinde cayma 

haklarını kullanarak sadece krediden 

yararlanılan döneme ilişkin faizi 

ödeyerek kapatabilecekleri kredi 

borçlarında, bu cayma hakkının 

kullanılmaması nedeniyle faize ilave 

olarak ödedikleri ücret ve 

komisyonların maliyetine katlanmaları 

önlenecek.

Kredi kartı veya kredili mevduat 

hesabı gibi belirsiz süreli 

sözleşmelerde yapılan faiz oranı 

indirimin uygulanabilmesi için 30 gün 

öncesinde bildirim yapılması şartı 

kaldırıldı. Akdi faiz oranının 

düşürülmesi durumunda da bu 

değişikliğin tüketiciye bildirildiği 

döneme ilişkin son ödeme tarihinden 

itibaren uygulanabilmesine imkan 

sağlandı.

Tüketici ve konut kredilerinde 

bunlarla ilgili olmayan sigortalar ve 

yan finansal ürün ve hizmetler 

yasaklandı. Bankaların sigortasız kredi 

seçeneğini de tüketiciye sunmak 

şartıyla kredi bağlantılı sigortayı 

içeren bir teklifi tüketiciye 

sunabilmelerine olanak tanındı. 

Tüketicinin bu iki teklifi de kendi 

iradesiyle değerlendirmesi ve ister 

sigortalı ister sigortasız teklifi tercih 

edebilmesi sağlandı.

MODERN SANAYİ SİTESİNDE
ZEMİN DOLGUSU YAPILIYOR

Eski Sanayi Çarşısının Beslanbey mevkiine taşınmasının 
önünü açacak olan Modern Sanayi Sitesi Projesi için 
hummalı çalışma devam ediyor. Projenin yapılacağı 
alanda zemin dolgu çalışmasının ardından ihale 
yapılarak inşaata başlanacak. 

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 

Özlü'nün şehir merkezinde  

dükkânlardan oluşan Eski Sanayi 

Çarşısını Beslanbey mevkiine 

taşınması için geçtiğimiz aylarda 

başlattığı Modern Sanayi Sitesi 

hızla devam ediyor.  Eski Sanayi 

Çarşının taşınması için 355 

dükkândan oluşacak Modern 

Sanayi Sitesinin yapımı 

bekleniyor. 

63 dönüm üzerine yapılacak olan 

Modern Sanayi Sitesinin zemin 

dolgu çalışmalarını ara 

vermeden devam eden Fen İşleri 

Müdürlüğü, çalışmanın ardından 

birinci etap inşaatın yapılması 

için ihaleye çıkacak. 

Modern Sanayi Sitesinin birinci 

etap inşaatının 

tamamlanmasının ardından Eski 

Sanayi Çarşısı esnafı yeni ve 

modern dükkânlarına taşınmaya 

başlayacak.


