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GÜÇLÜ BİRLİK GÜÇLÜ ESNAF

Esnaf yeni
borç 
yapılandırması
istiyor
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PALANDÖKEN’E
DESTEK 

Asalet  zor  günlerde  belli 
olur, teşkilata, tepeden 
bakanlar, bizi 
anlayamazlar . Vefa boza 

değil , “adam duruşudur.”  
tecrübeye kuvvet ver. 

ESNAFA YENİ
YAPILANDIRMA ŞART
Pandemi nedeniyle iki yılı aşkın süredir iş yapamayan 

esnafımız daha belini doğrultamadı. Üstüne bir de hem 

dünyada hem de ülkemizde baş gösteren ekonomik sıkıntılar 

nedeniyle esnafın girdi maliyetlerinde ciddi bir artış 

yaşandı.Esnafımızın birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır 

faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırma şart.

Esnafımız pandemiyle birlikte biriken borçlarını ödemek için 
krediye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Uzun 
zamandır sıkıntı çeken esnafımızın yükünü hafifletmek için 
sıfır faizli ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli. Bunun 
için de öncelikle esnafımızın krediye ulaşmasının önündeki 
engeller kaldırılmalı

Pandemi sonrası daha belini doğrultamayan esnaf ve 
sanatkarların en büyük isteğinin yeni bir yapılandırma 
olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Pandemi nedeniyle iki yılı aşkın süredir iş 
yapamayan esnafımız daha belini doğrultamadı. Üstüne 
bir de hem dünyada hem de ülkemizde baş gösteren 
ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnafın girdi 
maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandı. 2 milyonu aşkın 
esnafımızın birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır 
faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırma şart. 
Yapılandırmayla birlikte esnafa sicil düzenlenmesi de 
sağlanarak sıfır faizli ve uzun vadeli nefes kredisi 
verilmeli. Bu sayede esnafımız yeniden ayağa kalkar, 
devletimiz de alacaklarını tahsil etmiş olur. Çünkü son 10 
yılda yapılan yapılandırmalardan devletimiz 180 milyar 
liraya yakın tahsilat yapmış” dedi.

“BİRİKMİŞ KREDİ, SGK VE VERGİ BORÇLARI SIFIR FAİZ İLE 
ÖTELENMELİ”

Esnafın birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu 
ödeyebilmesi için faizsiz ve uzun vadeli yeni bir 
yapılandırma gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “İki yılı aşkın süredir devam eden 
pandemide başta yiyecek içecek sektörü olmak üzere 
tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımızın ticari 
faaliyetleri sekteye uğradı. Verilen devlet desteklerinin 
akabinde vatandaşların aşılanması ve virüsün eski gücünü 
kaybetmesiyle birlikte kısıtlamalar kaldırıldığında tam 
esnafımız rahat nefes alacak derken tüm dünyada baş 

gösteren enerji krizi ne yazık ki ülkemize de yansıyarak 
başta akaryakıt olmak üzere, iş yeri kiraları, elektrik, 
doğalgaz gibi girdi maliyetlerini artırdı. Esnafımızın çoğu 
biriken borçlarını ödeyemediği gibi yeni borç altına girdi. 
Bunun için esnaf ve sanatkarlarımızın kredi, SGK ve vergi 
borcu gibi biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli 
ve uzun vadeli yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Mevcut 
faizler silinmeli” diye konuştu.

“ÖZEL BANKALAR DA ESNAFA KREDİ VERMELİ”

Öte yandan yapılandırmayla birlikte esnaf için sicil 
düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen 
Palandöken, “Esnafımız pandemiyle birlikte biriken 
borçlarını ödemek için krediye her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyuyor. Uzun zamandır sıkıntı çeken 
esnafımızın yükünü hafifletmek için sıfır faizli ve uzun 
vadeli can suyu kredisi verilmeli. Bunun için de öncelikle 
esnafımızın krediye ulaşmasının önündeki engeller 
kaldırılmalı. İlk olarak esnafa sicil düzenlenmesi 
sağlanmalı. Ayrıca sadece devlet ve kamu bankaları değil 
özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve 
sanatkarlar için düşük faizli kredi imkanı sunmalı. 
Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de 
önü mutlaka açılmalı” şeklinde konuştu.
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İSTANBUL ESOB’A ZİYARET

TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken, TESK Genel 
Başkanvekililerimiz TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ve Muş ESOB Başkanı 
Burhan Aksak, TESK Yöne�m Kurulu Üyelerimizden; İzmir ESOB Başkanı 
Zekeriya Mutlu, Çanakkale ESOB Başkanı Ünal Özcan, Edirne ESOB 
Başkanı Kemal Cingöz, Balıkesir ESOB Başkanı Fehmi Erdem, Kırklareli ESOB Başkanı Ali 
Fuat Şeker, Bolu ESOB Başkanı Tahir Gayret, Yalova ESOB Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaeli ESOB Başkanı 
Kadir Durmuş, Aydın ESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü ve Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ile birlikte 
İstanbul ESOB Başkanımız Faik Yılmaz'ı ve Yöne�m Kurulu Üyelerini ziyaret e�k. Göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından 
dolayı teşekkür ederim.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa KAYIKCI ile Yönetim 

ve Denetim Kurulu olarak TESKOMB  Genel Başkanımız sn. Abdulkadir AKGÜL  ve  

TESKOMB Genel Başkan Vekili sn. Ertan TAŞLI' yı makamlarında ziyarette 

bulunduk. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede esnaf ve sanatkarın 

sorunları ile mali destek ve krediler ele alındı. Kendilerine  nazik ev 

sahipliklerinden dolayı teşekkür ederiz.

TAŞLI’YI ZİYARET
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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı 

17 Ağustos 1999 depreminin 23'inci 

anma yıl dönümü için bir bildiri 

yayınladı. DESOB Başkanı Kayıkcı, 'Düzce 

olarak hiçbir zaman deprem kuşağı 

içinde olduğumuz unutulmamalıdır' 

dedi.DESOB Başkanı Kayıkcı 17 Ağustos 

deprem mesajında şu görüşlere yer 

verdi: “ Deprem kuşağı içinde 

olduğumuz unutulmadan, şehrimizin 

yapılaşmasından sosyal ve ekonomik 

hayata dair tüm planları buna göre 

yapmamız gerekiyor. Yaşadığımız 

felaketlerin ve yitirdiğimiz canların 

yarası hiç kapanmıyor.

Deprem kuşağında yer alan bölgemiz her 

an yeni bir deprem riski altında. Bu 

riskle başa çıkabilmek için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan 

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı 

destekliyoruz. Kentsel dönüşüm ve imar 

planları yapılırken deprem riski yüksek 

olan bölgelere öncelik verilmeli. Bunun 

yanı sıra güçlendirme ve yenileme 

planları ile bazı yapılar da yıkılmadan 

depreme dayanıklı hale getirilmeli. 

Depremler yaşanmadan tedbir almaya 

başlamalıyız. Öte yandan kentsel 

dönüşümle yeniden yapılacak binalarda 

esnafımız da düşünülmeli. 

17 Ağustos depreminde hayatını 

kaybedenlere bir kez daha rahmet, 

yakınlarına başsağlığı diliyorum”

17 Ağustos anıldı

DEPREM KUŞAĞI

İÇİNDE OLDUĞUMUZ

UNUTULMAMALIDIR

KUAFÖRLER İÇİN 
YENİ DÜZENLEME
Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren 
uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm 
berber, kuaför ve güzellik salonlarının 
haftanın bir günü kapalı olması yönünde 
karar aldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, 
esnaf ve tacirlerin yıllardır 
süregelen ve ekonomik 
boyutlarının yanı sıra psikolojik ve 
sosyolojik boyutları da bulunan 
önemli sorunlarını Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun'dan aldığı yetkilerle 
çözmeye devam ediyor.

Bakanlık, ülke genelinde 122 
meslek odasını ve yaklaşık 83 bin 
meslek mensubunu temsil eden 
Türkiye Berberler, Kuaförler ve 
Güzellik Salonu İşletmecileri 
Federasyonunun talebi üzerine, 
esnaf ve tacirlerin tamamını 
temsil eden Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun 
görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 
tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere, ülke genelinde tüm berber, 
kuaför ve güzellik salonlarının 
haftanın bir günü kapalı olmasına 
karar verdi.

Ticaret Bakanlığının, İçişleri 
Bakanlığı aracılığıyla 81 il 
valiliğine gönderdiği karara göre, 
berber, kuaför ve güzellik 
salonlarının haftanın hangi günü 
kapalı olacağı, sektör temsilcisi 
meslek kuruluşlarının görüşleri 
alınmak suretiyle, her ilin kendi 

dinamikleri içinde valiler 
tarafından belirlenecek.

Berber, kuaför ve güzellik 
salonlarının aynı gün kapanması 
zorunlu olmayıp valilerce bu üç 
grup için ayrı ayrı kapanma 
günleri tespit edilebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin 
haftanın farklı günlerinde 
yoğunlaşabileceği, tüketici tercih 
ve davranış kalıplarında 
farklılıklar olabileceği göz önünde 
bulundurularak berber, kuaför ve 
güzellik salonlarının hangi gün 
kapatılacağı hususunda Bakanlıkça 
bir dayatmaya gidilmezken, 
meslek kuruluşlarının ve il 
idarelerinin gerek yerel 
dinamikleri gerekse meslek 
mensuplarının profillerini 
değerlendirerek kapanma 
gününün belirlenmesine katkı 
vermeleri sağlandı.

Ticaret Bakanlığının, karar alma 
sürecinde sektör temsilcilerine ve 
il idarelerine eşit katılım ve söz 
hakkı tanıyan ve bu nedenle 
demokrasi kültürünün ticari 
hayattaki tezahürü olarak 
nitelendirilebilecek kararı ile 
berber, kuaför ve güzellik salonu 
işletmeci ve çalışanlarının en 
azından haftanın bir günü 
dinlenme ve sosyalleşmelerine 
imkan tanındı. 


