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7-8 senelik mağduriyet gideriliyor

S PLAKA İÇİN SON FIRSAT

ANITKABİR’E ZİYARET 

Herkes Kendi Bildiği İşi Yapmalı 
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S PLAKA İÇİN TARİH KAÇIRILMAMALI
Belediye tarafından uzatma olmazsa, başvuru süresi YARIN sona eriyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 

2016 yılı yönetmeliğinden kaynaklanan S 

Plaka hak sahiplerinin yaşadığı çalışma 

ruhsatı ve güzergâh belgesi mağduriyetini 

çözmek amacıyla başlattığı çalışma 

sonuçlandı. Yapılan çalışma ile 1 Kasım 

2022 tarihine kadar S plakası iptal edilen 

hak sahipleri, başvuru yapmaları halinde 

mağduriyetleri giderilecek.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki 

Ulaşım Birimi, S plaka hak sahiplerinin sorunlarını 

çözmek amacıyla başlattığı çalışma ile mağduriyet 

giderildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 

Özlü'nün devreye girmesiyle birlikte hem eski 

yönetmelikten hem de pandemi sürecinden dolayı 

çalışma ruhsatı ve güzergâh belgesi alamayan 429 

S Plaka sahiplerine yeni bir hak tanındı. Ekim ayı 

belediye meclisinde görüşülen S Plaka yönetmeliği 

güncel kanun ve mevzuatlara göre yeniden 

hazırlandı.

S Plaka sahipleri eski yönetmelikte hem çalışma ruhsatı hem de güzergâh 

belgesi alması gerekirken yeni yönetmelikte çalışma belgesi alması şartı 

yeterli olacak. Öte yandan pandemi sürecinde çalışma ruhsatı olup 

güzergâh belgesi alamayan S Plaka hak sahipleri 1 Kasım tarihine kadar 

başvurmaları halinde mağduriyetleri giderilecek.

BELEDİYE WEBSİTESİNDE YÖNETMELİK YAYINLANDI 

2015 yılında düzenlenen S Plaka ihalesinde borçlarını ödemeyen hak 

sahipleri bu yönetmelik değişikliğinden yararlanamayacak.

Yeni yönetmeliğe Düzce Belediyesi web sitesinden erişilebilecek.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

BU FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkcı, S plaka 
konusunda 7-8 senedir sıkıntı yaşandığını belirtti ve sosyal medya 
hesabından çağrı yaparak, mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan 
düzenlemeye muhatap şoförlerin katılmasını istedi. DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı bu konuda şu görüşlere yer verdi: “ S Plaka konusunda 
yaklaşık 4-5 aydır Birlik olarak ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. 
Belediyenin yetkilendirmesiyle birlikte ilgili Odalarımızla çalışma yaptık. 
Mağduriyetleri tespit ettik. Birliğimize bağlı tüm şoförler odalarına 
bildirim yaptık. Şoför esnafımızın mağdur olmaması için belediye 
tarafından verilen süre 1 Kasım (yarın) doluyor. Belediye süreyi uzatır mı 
bilmiyoruz, ancak verilen süre bu. Hak mağduriyeti olmaması için bundan 
sonra tüm sorumluluk şoförlerimize aittir, bunun bilinmesi gerekiyor’  
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TESK ATA’NIN HUZURUNDA 

TESK’DEN BİRLİK VE

DAYANIŞMA GÜNÜ 
TESK  Yönetim ve Kurul üyeleri ile bağlı Birlik Başkanları 
Ankara’da bir araya geldiler. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı’nın da aralarında bulunan TESK heyeti Anıtkabir’de 
ATA’nın huzuruna çıktılar. TESK daha sonra da Genel Başkan 
Bendevi Palandöken başkanlığında toplantı yaptı. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Ankara gündemini şu görüşlerle 
değerlendirildi. 

“ Önemli bir seçim dönemini geride bıraktık. Oda’lar, Birlikler 
ve son olarak da TESK seçim yaparak kurullarını yeniden 
belirledi. Türkiye çok önemli süreç içinde. Dünyayı kasıp 
kavuran Pandemi, kendine özgü gündemini oluşturdu. 
Kısıtlamaların olması, üretimlerin ciddi ölçüde durması, tedarik 
zincirlerinin aksaması tüm dünyada fiyat dengelerini alt üst 
etti. 

Ardından büyük ölçüde pandemiye de bağlı olarak gelişen 
küresel ekonomik kriz, esnaf ve sanatkarı olumsuz ölçüde 
etkiledi. Tüm bunların sonucunda ekonomi üzerine yeni 
programlar oluştu. Krizin etkilerini en aza indirmek, üretimin 
devamını sağlamak, hayatta kalmak için bir dizi tedbirler 
alınıyor, alıyoruz. Esnaf ve sanatkarların temsilcileri olarak bu 
nedenle sık sık bir araya geliyoruz.”
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Piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve esnafın korunması için Perakende Yasası'nda 

zaman kaybedilmeden değişiklik yapılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için haksız rekabetin önlenerek piyasadaki 

aktör sayısının artması lazım. Ancak bunun tam karşıtı olarak on binlerce mağazası olan 

büyük işletmelerle esnafımızın mücadelesi sürüyor” dedi.

HERKES KENDİ BİLDİĞİ İŞİ YAPMALI 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı TBMM’de Düzce 
Milletvekili Ümit Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Kayıkcı, 
esnaf sorunları konusunda Milletvekili Yılmaz ile 
verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Kayıkcı, Meclis çalışmaları nedeniyle Ümit Yılmaz’a 
başarılar diledi. 

Başkan Yılmaz’ı

Ziyaret Etti

Her türlü ürünü satan zincir marketlerin 70-80 mesleği 

olumsuz etkilediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

“Ulusal zincir marketler temel gıda ürünleri dışında unlu 

mamullerin tamamını, teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, 

beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye 

ürünleri, hırdavat malzemeleri, bijuteri, oyuncak, kontör vb. 

gibi 70-80 mesleğin sattığı ürünleri satarak piyasada haksız 

rekabet ortamı oluşturuyor. Yazın plaj ürünlerinden tutun da 

kışın kış lastiğine, antifriz ve cam suyuna, eğitim sezonunda 

kırtasiye ürünlerine, Kurban Bayramlarında canlı kurbanlık 

satışına kadar her şeyi satıyorlar. Üstelik su, deterjan, yağ 

gibi ürünlerde fiyat birlikteliği yapıyorlar. Bu da piyasada 

tekel hâkimiyeti ile fiyatların artmasına sebep oluyor” 

şeklinde konuştu.

Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin 

şart olduğunu dile getiren Palandöken, “Zincir marketlerde 

cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi yüksek 

meblağlı ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin 

bile satışı var. Bu ürünlerin bakımı, servisi olup olmadığı, 

yabancı menşeli olup olmadığı kontrol edilmiyor. Çoğunlukla 

piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünler satılıyor. 

Bu ürünler arızalandığında tüketiciler muhatap bulmadığı 

gibi garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği 

geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz 

durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olamadığı 

gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalıyor. Sattığı 

ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Hem 

tüketicinin mağdur olmaması hem de piyasanın dengesinin 

korunması için Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle 

zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli” diye 

konuştu.

Küçük esnafın korunması için tedarik zincirini düzenleyen bir 

uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden 

Palandöken, “Artan maliyetlerden dolayı esnafımız sattığı 

ürünün yerine yenisini alamazken büyük marketler 

tedarikçiden daha ucuza sipariş ettiği ürünlerle daha çok kâr 

ediyor. Sermayesi ve işletmesi daha küçük olan esnafımız ise 

tedarikçiden yüksek fiyattan ürün aldığı için, zincir 

marketlere göre kâr marjı daha düşük. Oysa Perakende 

Yasası ile tedarik zincirini düzenleyen bir uygulama hayata 

geçirilmeli” dedi. 

Palandöken, “Sa�kları ürün bazında 70-80 sektörü ilgilendiren haksız rekabet yüzünden büyüklerin 

lehine, küçüklerin aleyhine işleyen bir süreç var. Esna�mız ile tüke�cilerin korunması ve is�hdamın 

farklı hale gelebilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi lazım” dedi


