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Yıl: 1 Sayı: 80Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

Ülkemizde yaşanan korona virüs pandemisi ile başlayan sancılı süreç, 
ilimizde yaşanan seller ve sonrasında da yaşadığımız deprem afetiyle 
esnaf ve sanatkarımız zor durumda kalmıştır

TEMENNİMİZ YARALARIMIZIN 
BİR AN ÖNCE SARILMASIDIR

DESOB Esnaf ve
Sanatkarların 
taleplerini
BAKANLIKLARA iletti

Mustafa Kayıkcı/DESOB Başkanı 

Deprem afetinden 

zarar görmüş, fakat 

KOSGEB tarafından 

desteklenmeyen 

sektörlerin de destek 

kapsamına alınması 

(kahvehanecilik, 

büfecilik gibi), ayrıca 

bu kredilerin Kredi 

Garanti Fonu 

tarafından 

desteklenmesi önem 

arz etmektedir.
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Esnaf ve Sanatkarların talepleri  tarafından başta İçişleri DESOB

Bakanlığı olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 

Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Konfederasyonu ile Düzce Valiliği'ne gönderildi.

12 BİN 980 ESNAF VE SANATKARIN 

TALEPLERİ DİLE GETİRİLDİ 
 “23 Kasım 2022 tarihinde ilimizde yaşanan 5,9 şidde�ndeki 
deprem afe� dolayısıyla ilimiz ve ilimize bağlı ilçelerimizdeki 
esnaf ve sanatkarlarımız doğrudan ve dolaylı olarak maddi ve 
manevi etkilenmiş�r.
Deprem sonrası esna�mızın bir kısmı zararları ile ilgili 
tespitlerini yap�rırken, bir kısmı ise deprem psikolojisi ve 
korkusuyla bina hasar tespitlerinin de henüz yapılamamış 
olması sebebiyle iş yerlerine bile girememişlerdir. Bir kısmı da 
hasar tespitlerini bekleyemeden iş yerlerini alelacele 
toparlayarak, mevcut hasarlarını resimlendirerek 
belgelendirmeyi bile düşünemeden, 
zayi olan malını temizlik sonrası çöpe 
atarak işlerine devam etmeye 
çalışmışlardır.
Özel sigortası olan esnaflarımız ise 
zararlarının sigortadan karşılanacağı 
düşüncesiyle hasar tespit başvurusu 
yapmamışlardır. Dolayısıyla özel 
sigorta yap�rmış olan ya da az 
miktarda hasarını devle�mize 
bildirmekten im�na eden ve yukarıda 
izah edilen gerekçelerle elinde 
resimle kanıtlanır bir belgesi olmayan 
yani esnaflarımız hasar tespit 
başvurusunda bulunmamışlardır.
Ayrıca servis taşımacılığı, okul 
kan�nleri, minibüsçülük, teks�l 
sektörü gibi birçok alanda faaliyet 
gösteren esnaflarımız da �care�n 
sekteye uğraması nedeniyle dolaylı 
olarak etkilenmiş ve iş kaybı 
yaşamışlardır.
Esna�mız açısından 
değerlendirildiğinde; ülkemizde 
yaşanan korona virüs pandemisi ile 
başlayan sancılı süreç, ilimizde 
yaşanan seller ve sonrasında da 
yaşadığımız deprem afe�yle daha da 
zor bir hal almış ve bu sebeplerden dolayı esna�mızın 
kredilerinin ödenmesinde öteleme ve gecikmeler yaşanmış�r. 
SGK, Bağ-Kur ödemelerinde ise gecikmeler ya da hiç 
ödenmeme gibi sıkın�lar oluşmuştur. Kredi ve Kefalet 
Koopera�fi vasıtasıyla kullandırılan kredilerde de iki kefil (esnaf 

ve memur olma) şar� ipotek engeline takılmış�r. Dolayısıyla 
koopera�f kredisinden kefil ve ipotek şar�nı yerine 
ge�remeyen esnaflarımız faydalanamamış�r.
Yukarıda da ifade e�ğimiz tespitler 12 bin 980 esnaf ve 
sanatkarımızın temsilcisi 27 odamız ve üyelerimiz tara�ndan 
bize mağduriyet belir�lerek bildirilen sebeplerdir.
Düzce'mizin ekonomik anlamda toparlanarak depremin 
sosyal, ekonomik ve psikolojik etkilerinden kurtulabilmesi için; 
Düzce il genelindeki esnaflarımıza ayrım yapılmaksızın (hasar 
tespit başvurusunda bulunan, bulunmayan) faizsiz, kefilsiz, bir 

yıl ödemesiz kullandırılması 
öngörülen KOSGEB kredisinden 
faydalanması beklen�lerimizi 
karşılayacak�r.
Deprem afe�nden zarar görmüş, 
fakat KOSGEB tara�ndan 
desteklenmeyen sektörlerin de 
destek kapsamına alınması 
(kahvehanecilik, büfecilik gibi), 
ayrıca bu kredilerin Kredi Garan� 
Fonu tara�ndan desteklenmesi 
önem arz etmektedir.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu, Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat Kurum, 
Sayın Valimiz Cevdet Atay ve 
emeği geçen birçok yetkilinin 
Düzce'miz için özverili çalışmaları 
Düzce halkınca büyük bir 
memnuniyet ve teşekkürle 
karşılanmış�r. Esna�mızda 
devle�mizin büyüklüğünü 
hissederek güven tazelemiş�r.
Temennimiz Düzce esna� olarak 
yaşadığımız bu sancılı süreçte 
belir�ğimiz sebep ve 

sonuçlardan dolayı yaralarımızın bir an önce sarılmasıdır.
Gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.”
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DESOB HEYETİ ANKARA’YA ‘ÇIKARMA’ YAPTI 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Düzce Fırıncılar, Pastaneciler Tatlıcılar ve 
Börekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, Sebze ve 
Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, Düzce Seyyar Pazarcılar 
Esnaf Odası başkanı Fatih Sarıbostan'dan oluşan DESOB Heyeti Ticaret 
Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyon Başkanlığı, Türkiye 
Pazarcılar Federasyon Başkanlığı ziyaret ederek görüşmeler yapıldı. 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (DESOB) 

tarafından 23 Kasım 2022 Düzce 

depremi nedeniyle hükümet 

tarafından esnaflara yönelik 

verilen desteklere ilişkin 

değerlendirme yapılıyor. DESOB 

Başkan Vekili Bülent Keser, 

Düzce Vali Yardımcısı Yakup 

Tatoğlu ile birlikte esnaf 

kredileri ve desteklerine ilişkin 

kriterleri görüştü.

DESOB 
Esnaf
Desteklerini 
Takip
Ediyor
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BELGELERİNİ ALDILAR
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
Düzce Mesleki Eği�m 
Merkezi'nden Ustalık Belgesi 
almaya hak kazananların 
belgelerini imzaladı.  
Kayıkcı, Mobilya ve iç mekan 
tasarımı ahşap doğrama 
teknolojisi, yiyecek içecek 
hizmetleri aşçılık, inşaat 
teknolojisi betonarme kalıp ve 
dona�m sistemleri, elektrik 
elektronik teknolojileri büro 
makineleri teknik servisi, 
güzellik ve saç bakım hizmetleri, 
cilt bakımı ve makyaj, metal 
teknolojisi çelik konstrüksiyon, 
el sanatları teknolojisi, el ve 
makina nakışı pazarlama ve 
perakende emlak kom., moda 
tasarımı teknolojileri hazır giyim 
model makineciliği 231 kişinin 
ustalık belgelerini imzaladı.
Ayrıca ; Yiyecek İçecek Hiz., 
İnşaat Teknolojisi Betonarme 
Kalıp ve Dona�m Sistemleri, 
Makine Teknolojileri, Elektrik - 
Elektronik Teknolojisi Görüntü 
ve Sistemleri, Moda Tasarım 

Teknolojileri, Hazır Giyim Model 
Makineciliği, Güzellik ve Saç Bakım hiz. 
Motorlu Araçlar Teknolojisi Mobilya ve İç 
Mekan Tasarımı Mobilya Süsleme Sana� 
bölümlerinden  32 kişinin kalfalık belgeleri 
imzalandı.

Esnafa Verilecek Kredi
Desteğinin Detayları Görüşüldü
KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, hükümet tarafından bir süre önce açıklanan 
depremden zarar gören esnafa verilecek kredi desteği konusunda açıklama yaptı. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Başkanlarının katıldığı 
toplantıda KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, 23 Kasım Düzce depreminde maddi zarar 
gören esnaf ve sanatkarlara verilecek, bir yıl ödemesiz, faizlerin devlet tarafından 
ödeneceği 250 bin liraya kadar kredi desteğiyle ilgili bilgilendirme yaptı. 

Katma Değer Vergisi (KDV) 

beyannamelerinin verilme ve bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödenme süreleri 28 Aralık'a 

kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet 

sitesinde yer alan duyuruya göre, 

Başkanlığa gelen talepler doğrultusunda 

KDV beyannamelerinin verilme ve bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödeme sürelerinde uzatıma 

gidildi. Bu kapsamda, 1 Aralık 2022'den 

başlayarak 26 Aralık 2022'ye kadar 

verilmesi gereken KDV 

beyannamelerinin verilme ve bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödenme süreleri yeni bir 

belirleme yapılıncaya kadar 28 Aralık 

olarak tespit edildi.

KDV’de beyanname
verme süresi uzatıldı 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari 

ücret zammını fırsat bilerek haksız 

fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı 

denetimlerimizi yoğunlaştırdık" 

ifadesini kullandı.

Bakanlığının, asgari ücret zammını 

fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına 

giden fırsatçılara karşı denetimlerini 

yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı 

bir gerekçeye dayanmayan artışların 

tespiti halinde sorumlulara en ağır 

idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu 

yakından takip ediyoruz. 

Hükümetimizce vatandaşlarımızın 

refahını artırmak için atılan adımların 

fırsatçılar tarafından suistimal 

edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu 

konuda vatandaşımızın hakkını-

hukukunu koruyacağımızdan kimsenin 

şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı
Muş’tan asgari
ücret uyarısı 


