
D
ÜZ

C
E 

ESOBBÜLTENİ BÜLTENİ 

Ek
im

 /
4

/2
0

2
2

Yıl: 1 Sayı: 71Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

DÜZCE-ANTALYA DAYANIŞMASI 

Merkez Pazaryerinde

İNŞAAT 
YÜKSELİYOR

Sayfa 2'de 

Sayfa 2'de 



Sayı: 71 /Ekim 4/ 2022DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 2

BAŞKAN KAYIKCI’DAN ANTALYA’YA ZİYARET 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Antalya Birlik 
binasında yapılan göreşmede, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile görüştü ve TESK 
yönetim kuruluna seçilmiş olmasından dolayı da tebrik etti. Samimi bir ortamda geçen görüşmede esnaf ve 
sanatkarların sorunları ele alındı. Her iki Birlik Başkanı daha sonra Antalya’da esnaf gezisi yaptı. 

Aziziye’deki Pazaryeri İnşaatı Yükseliyor
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 

şehre kazandırdığı prestij projelerinden biri 

olan Merkez Pazaryeri Projesinde çalışmalar 

devam ediyor. Kolonları yerleştirilen ve 

taşıyıcı sistemlerin montajının devam ettiği 

pazaryeri farklı konsepti ile Düzce'ye hizmet 

edecek hale getiriliyor.

Düzce Belediyesi tarafından şehre modern ve 

kullanışlı bir pazaryerine kazandırılması 

noktasında Aziziye Mahallesinde çalışmaları 

başlatılan Merkez Pazaryeri Projesinde yoğun 

tempo sürüyor.

Şarküteriden bakliyat dükkânlarına, balıkçı 

pazarından sebze meyve pazarlarına kadar 

birçok esnafın yerini alacağı çok amaçlı 

modern pazaryerinde kolon montaj işlemleri 

tamamlanırken, zabıta noktası ve lavaboların 

inşası da tamamlandı. 

Prekast ve çelik montajının devam ettiği 

projede taşıyıcı sistemlerin tamamlanması 

için çalışmalarına aralıksız devam eden 

ekipler, daha sonra iç zemin tasfiyesi ve ince 

işçilik çalışmalarına geçecek.
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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, 21 Ekim 

Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir 

mesaj yayınladı. DESOB Başkanı Kayıkcı, 

toplumun haber alma hakkı için basın 

mensuplarının fedakarca görev yaptığını 

belirtti.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı'nın 21 

Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı şu 

şekilde:

“Demokrasinin temel taşlarından olan 

basın, düşünce, anlatım ve haber alma 

özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu 

anlamda kurumlarla vatandaşlar arasında 

bilgi sağlayarak demokrasinin korunması 

için önemli bir görev 

üstlenmektedir.Toplumun doğru bilgiye 

hızlı bir şekilde ulaşmasında aracı olan 

her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen 

fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 

mesai saati gözetmeksizin, 

vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her 

konuda haberdar etmek için verdikleri 

mücadele her türlü takdiri hak 

etmektedir.

Toplumsal bilinci ve kamu yararını 

gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve 

zorlu çalışma koşullarını önemsemeden 

basın yayın kuruluşlarında fedakârca 

çalışarak, gelişmeleri halkımızla 

paylaşma yolunda emek harcayan tüm 

değerli basın çalışanlarının '21 Ekim 

Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, 

ebediyete intikal edenleri rahmetle 

anıyorum.”

Başkan Gazeteciler

Gününü Kutladı 

Özlü’den S Plaka sahiplerine müjde 

S PLAKA MAĞDURİYETİNE SON

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.
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ESNAF KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaf kredi başvurusunun ayrıntıları, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında 
yapılan açıklamaların ardından belli oldu. Esnaf ve 
zaatkarlara destek olması için çıkarılan 'Esnaf Destek 
Kredi Paketi'nin başvuru şartları ve bu paketten hangi 
esnafın yararlanabileceği merak ediliyor. Peki, esnaf 
kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnaf 
kredisinden kimler faydalanabilecek?

Esnaf kredisi başvuru şartları ve başvuruların nasıl 
yapılacağına yönelik sorgulamalar sürmeye devam 
ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 
esnaf ve zanaatkarlara 100 milyar, 60 ay vade ve 
yüzde 7.5 faiz oranlı kredinin başvuru şartları ve 
ayrıntılar belli oldu.

ESNAF KREDİSİNİN ŞARTLARI NELER?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için başvuru şartları 
belli oldu. Buna göre;

En az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye 
olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen 
başvuru yapmak, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir 
kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık 
cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi 
taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç 
teminatı göstermek gerekiyor.

Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu 
kefalet kooperatifine başvuracak.

Esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnaf 
kredisinden kimler yararlanabilir? (2022 Esnaf Destek 
Kredi Paketi) - 1

KREDİ DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

İŞYERİ EDİNME VEYA İŞYERİ YENİLEME KREDİSİ

İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak 
isteyenler, 1.5 milyon TL'ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık 
yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek.

SIFIR TAŞIT KREDİSİ

Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL'ye 
kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi 
verilecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında 
faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL'den 500 bin TL'ye 
kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak.

USTA GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda 
ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 
500 bin TL'ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle 
kullandırılacak.

KOSGEB MEZUNU KREDİSİ

KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35'i 
geçmemiş olanlara 300 bin TL'ye kadar, sıfır faizli, 5 
yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek.

Diğer tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 
7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak 
kullandırılacak.


