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AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANI YAPTI 

TESKOMB Başkanı
Abdülkadir Akgül 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ATO 
Congresium'da düzenlen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnafa müjdeler verdiği toplantıda DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf ve sanatkara ilişkin destekler 

konusunda şu açıklamaları yaptı:

“Esnafımızın Halkbank'tan kullandığı faiz indirimli kredi 

limitini 5 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki 

kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki 

düşüşe paralel olarak esnafımızın kullandığı kredilerdeki 

hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık. 

Kredilerinin faiz oranını yüzde 9,5'tan yüzde 7,5'a indirdik. 

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 milyar lira esnaf 

kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden 

şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Esnafımızın çok 

büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini, 50 

milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. 

Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve hâlihazırda 

esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk 

gruplarındaki esnaflarımıza da haziran ayı sonuna kadar 

yararlanma imkânı getiriyoruz. Böylece, binlerce 

esnafımızın, daha yüksek tutarda finansmana erişmesini 

temin ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank'tan Paraf TROY Esnaf 

Kredi Kartı bulunan esnafın, kredi kartı harcamalarına 3 ay 

ödemesiz olmak üzere toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 

gibi düşük faiz oranıyla taksitlendirme yapabileceğini ifade 

etti.

Paraf TROY Esnaf Kredi Kartı olan esnafın ham madde, 

malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst 

limitini de yüzde 50 oranında artırarak 100 bin liradan 150 

bin liraya yükselttiklerinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni 

müjdelerimizin esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını 

diliyorum. Ülkemizdeki 2,1 milyon esnaftan 1 milyonunun 

ortağı olduğu kredi ve kefalet kooperatiflerimizin sayısını 

932'ye çıkartarak hizmet ağını genişlettik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir 

ayağını da 'İlk İş Yerim' projesi oluşturmaktadır. Özellikle 

genç girişimcilerimizi İlk İş Yerim projesiyle uygun şartlarda 

iş yeri sahibi yapıyoruz. Aynı şekilde 1 milyon altyapılı arsa 

kampanyamızdan en başta esnafımızın yararlanacağını 

düşünüyoruz. Birlikte üreterek, çalışarak, ülkemizi 

hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak, dinlenmek yok. 

Geçtiğimiz dönemde sadece küresel krizlere karşı insanımızı 

korumakla kalmadık, ekonomi programımızı hem 

önümüzdeki engelleri aşacak hem de daha büyük hedeflere 

yönelebilmemizi sağlayacak şekilde yeniden oluşturduk." 

Açılışında "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması Baş Usta" adlı 

kısa filmin izlettirildiği programın sonunda, TESKOMB Genel 

Başkanı Abdülkadir Akgül tarafından Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'a, el yapımı ahilik yemini tablosu hediye edildi.
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DÜZCE BERBERLER VE KUAFÖRLER ESNAF ODASI 
2022 yılının Mart ayında değerli 

Üyelerimizin ve Meslektaşlarımın 

takdir ve teveccühü ile göreve geldik. 

Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne 

geldiğimiz ne�ce i�barıyla, ilk 

seçildiğimizde söz verdiğimiz gibi, 

“öncelikle bir Odamızın var olduğunu 

hisse�rmek ve haksız rekabe�n 

önüne geçmek, kayıt dışı olan iş 

yerlerinin kayıt al�na alınmasına 

yönelik üyelerimize eği�mler ve 

seminerler düzenledik. Sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında 

Huzur evlerine yaşlılarımıza gi�k ve   

�raş ih�yaçlarını giderdik ve 

gidermeye devam edeceğiz.

Bu süreçte 23 Kasım 2022 depremi 

yaşadık bu süreçte tüm üyelerimize 

ziyaret ve telefonla ulaşarak odamız 

olarak bu süreci birlikte çözerek tüm 

meslektaşlarımızın sorunlarına bir 

nebze çare olduysak ne mutlu bize. 

Üyelerimizden aldığımız güçle, azim 

ve kararlılığımızı kaybetmeden, 

başta çıraklık, stajyer ve yıpranma 

payı, erken emeklilik hakların 

verilmesi olmak üzere diğer 

haklarımız için bıkmadan 

usanmadan mücadeleye devam 

edeceğiz. Üyelerimizin sorunlarını 

çözmek için çalışıyoruz. Kapımız 

herkese açık oldu. Üyelerimizle 

güzel bir bağ kurduğumuzu 

düşünüyorum. Yap�ğımız üye 

ziyaretlerinde bunun sonuçlarını 

görüyoruz.

Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf 

ve Sanatkarlar Odamıza gösterilen 

güven ve destek bizi çok mutlu 

ediyor. Vermiş olduğumuz sözleri 

gerçekleş�rmenin gayre� içinde 

olduk olmaya da devam  edeceğiz. 

Tüm üyelerimize ve 

meslektaşlarıma saygı ve 

şükranlarımı sunuyorum.

Muzaffer Demirel

Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası YK Başkanı 
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Düzce Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası organizasyonu  ile Mavili 

Alarm Sistemleri firmasının düzenlemiş olduğu Yöntem ve Teknik konulu 

seminer üyelerin katılımıyla DEBOB toplantı salonunda gerçekleşti. Düzce 

Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat 

Geçtim seminer sonunda eğitim veren firma yetkililerine ve üyelerine 

teşekkür etti.

ELEKTRİKÇİLER ODASI’NDAN SEMİNER
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Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle, 
elektronik ticaret aracı hizmet 
sağlayıcıların, geç ödeme yapma, satıcıların 
alternatif kanallardan hizmet sunmasını ya 
da reklam yapmasını kısıtlama, belirli bir 
kişiden mal teminine zorlama, kendi 
ürünlerini haksız bir şekilde sıralamada ön 
plana çıkarma gibi uygulamaların önüne 
geçilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Aracı 
Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret 
Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği 
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle etkin ve adil rekabet 
ortamının tesis edilmesini ve elektronik 
ticaretin gelişiminin sağlanmasını teminen, 
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve 
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların 
faaliyet ve denetimleriyle bunlar arasındaki 
ticari ilişkiler düzenlendi. Şikayete konu 
ürünü 48 saati geçmemek üzere yayımdan 
kaldıracak. Konuya ilişkin Bakanlıktan 
edinilen bilgilere göre, düzenlemeyle, 
elektronik ticaret pazaryerlerinde faaliyet 
gösteren satıcıların haksız uygulamalara 
maruz kalmasının önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Buna göre, elektronik ticaret 
aracı hizmet sağlayıcılar pazaryerlerinde 
karşılaşılabilecek hukuka aykırı içeriklere 
ilişkin daha aktif rol üstlenecekler, hukuka 
aykırı içerikten haberdar olmaları halinde 
bu içeriği 48 saati geçmemek üzere 
yayımdan kaldıracak ve durumu ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına bildirecekler. 
Yönetmelikle, fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının ihlalinin önlenmesine yönelik 
"uyar-kaldır" usulüne yönelik düzenleme de 
yapıldı. Elektronik ticaret aracı hizmet 
sağlayıcılar, hak sahibinin fikri ve sınai 
mülkiyet hakkı ihlaline dair başvurusu 
üzerine şikayete konu ürünü 48 saati 
geçmemek üzere yayımdan kaldıracak. 
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve 
satıcılar arasındaki ticari ilişkinin 
koşullarının şeffaf ve öngörülebilir olması ve 
büyük bir çoğunluğu mikro ve küçük 
işletmelerden oluşan pazaryerlerindeki 
satıcıların haklarının korunması amacıyla 
aracılık sözleşmelerine ilişkin de düzenleme 
yapıldı. Bu kapsamda, aracılık 
sözleşmelerinde, aracılık hizmetinin 
kısıtlanması, askıya alınması veya 
sonlandırılmasını gerektiren durumlara, 
satıcılardan talep edilen bedellere ve bu 
bedellerin hangi durumlarda 
farklılaşacağına, mal veya hizmetlerin 
sıralanmasında ya da alıcıya tavsiye 
edilmesinde kullanılan parametrelere ve 
satıcılara yapılacak ödemelerin süresi gibi 
bilgilere yer verilecek.

Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar odası ile birlikte 

düzenlediğimiz mobilya ve döşemeciler mesleki yeterlilik belgesi sınavlarının 

sonucunda mesleki yeterlilik belgelerini takdim etmek üzere Türkiye ağaç 

işleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Taklacı ve Düzce 

Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Altay ile Düzce Esnaf 

Odaları Birliği Başkan Vekili Başkanı Bülent Keser sınav katılımcılarına yeterlilik 

belgelerini teslim ettiler.

MOBİLYA VE DÖŞEMECİLER 

MESLEKİ YETERLİLİK
BELGELERİ VERİLDİ 

E Ticarette
Yeni Düzenleme
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