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KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
DESOB: Bayramlar sayısız hikmetleri barındırıyor

Sayfa 3'de

Ülkemizin mihenk taşı olan esnaf ve 
sanatkâr ülkeye en büyük kredi 
sağlayan kurumdur. Pandemi süresinde 
bile, vatandaşların acil ihtiyaçlarını 
görerek veresiye defterine bir ekleme 
daha yapmıştır.

Serhat Geç�m

Sayfa 2'de 

HİÇBİR ZAMAN
BOYUN EĞMEDİK!
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Pandemi sürecinde: 

TÜRKİYE’DE İLK DEFA ‘NÖBETÇİ ELEKTRİKÇİ’ SİSTEMİ KURULDU 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVİD 19 Pandemi Döneminde 
en büyük yarayı esnaf ve sanatkâr almıştır. Ancak mesleki 
olarak bu zorlu sürecin en az hasarla atlatabilmesi için 
elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık. Pandeminin 
en yoğun zamanlarında tüm şehir suskun ve kapalı iken bizler 
Valilik ve Bakanlıklarla diyaloglar kurularak Türkiye'de ilk 
defa “NÖBETÇİ ELEKTİRKÇİ” sistemini kurarak hem 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş, hem de esnaf ve 
sanatkârımızın bir nebzede olsa bu sistemden ciddi kazanç 
elde etmiştir.

Pandemi süresince bu tür çalışmalar ile nöbet sistemi, her 
sektörden izin belgeleri ve acil destek programlarımızla 
süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Yeterli olmasa da 
devletimizden bazı destekler sağlanmaya çalışılmıştır.

Ancak kanayan yara sadece pansuman edilmiş, tedavi 
görmemiştir. Pandemi süresince bir yılı aşkın işyerleri kapalı 
olan esnafımızın elektrik, su, kira, doğalgaz, sgk, bağ kur, 
vergi prim borçları ve kredi borçları birikmiş durumdadır. 
Esnaf tabiri caiz ise borç batağı içinde, 
yeniden kepenk açmak zorunda 
kalmıştır. Küçük esnafın acil olarak taze 
kan ile desteklenmeli ve devlete olan 
bazı borçlarından muaf tutulmalıdır.

Pandemi sürecindeki açılma ve kapama 
süreçlerinde esnaf her defasında 
hazırlıksız yakalanmış ve bir 
tükenmişliğe sürüklenmiştir. Ülkemizin 
mihenk taşı olan esnaf ve sanatkâr 
ülkeye en büyük kredi sağlayan 
kurumdur.Pandemi süresinde bile, 
vatandaşların acil ihtiyaçlarını görerek 
veresiye defterine bir ekleme daha 
yapmıştır.

Tabii ki yaşanan ekonomik krizler nedeni 

ile mal alım ve satışlar arasında büyük uçurumlar 
oluşmuş, esnafın veresiye defterinde yazılı olan alacağı 
toz bulut haline gelmiştir. Her bir vatandaşa açmış olduğu 
veresiye kredisinden 1 TL. dahi faiz almaması ile birlikte 
alacakları enflasyon karşısında eriyip gitmiştir. 
Esnafımızın devletimizden tek beklentisi yaraların bir an 
evvel sarılması olacaktır.

Bu uzun süreçte esnaf ve sanatkârımız üzerine düşen 
vazifeyi elindeki imkânlar doğrultusunda sonuna kadar 
yapmaya çalıştığına inancımız tamdır. Ancak şu da 
bilinmelidir ki vermeden almak sadece yaradan 
Rabbimize münhasır bir özelliktir. Bu kötü zamanların bir 
an evvel geçmesi ve tüm dünyayı saran salgın hastalığın 
bir an önce yok edilmesini diliyorum.

Bu vesile ile önümüzdeki Kurban Bayramını; temsil 
ettiğim tüm Esnaf ve sanatkârlarım, Yönetim -  Denetim 
Kurulum, Oda Personellerim ve şahsım adına kutluyor, 
Tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum.

Serhat Geç�m
Düzce Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası,
,

Pandemi süresince bir yılı aşkın 
işyerleri kapalı olan esna�mızın 
elektrik, su, kira, doğalgaz, 
sgk, bağ kur, vergi prim 
borçları ve kredi borçları 
birikmiş durumdadır. Esnaf 
tabiri caiz ise borç batağı 
içinde, yeniden kepenk açmak 
zorunda kalmış�r. Küçük 
esna�n acil olarak taze kan ile 
desteklenmeli ve devlete olan 
bazı borçlarından muaf 
tutulmalıdır
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KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Milletçe, mübarek Kurban Bayramı'nı bir kere daha 
kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, her türlü 
güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı, eşin, dostun, 
akrabanın, hastaların, büyüklerin ziyaret edildiği; 
yetimlerin ve buruk gönüllerin tamir edildiği; fakir-
fukaranın aranıp gözetildiği; muhtaçlara yardım elinin 
uzatıldığı; çocukların sevindirildiği; dargınlıkların, 
kırgınlıkların giderildiği; sevgi, saygı, hoşgörü ve 
kardeşlik duygularının yoğunlaştığı günlerdir.
Kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın 
farkına varmamızı sağlayan Kurban Bayramı, insan 
olarak yaşadığımız her anın kıymetini bilerek yaşamayı 
bizlere hatırlatmanın yanı sıra merhamet ve 
paylaşmanın kutsiyeti gibi sayısız hikmetleri 
barındırmaktadır.
Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa 
aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, 
coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını 
hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba 
göstermemiz gerekmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm Düzceli Hemşehrilerimin 
Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, aziz 
milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını 
kutluyor; tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler 
getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı 
Mustafa Kayıkcı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl 
dönümünde bir mesaj yayınladı. DESOB Başkanı Kayıkcı 
mesajında şu görüşlere yer verdi: 
“Devle�mizin varlığını, mille�mizin birliğini, beraberliğini ve 
egemenliğini hedef alarak demokrasimize kast eden 15 
Temmuz hain darbe girişimi, Ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı 

en büyük ihanetlerden birisidir.
Ay-Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi al�nda sonsuza kadar hür 
ve bağımsız yaşamaya ant içmiş Aziz Mille�miz,  15 Temmuz 
gecesi yurdun dört bir köşesinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, ferase� ve liderliğiyle 
meydanlara inmiş, meydanlarda tanklara, bombalara, 
kurşunlara göğsünü siper etmiş,  bu hain girişimi vatansever 

güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek,  
kanlarını dökerek engellemiş�r.
Tarih boyunca nice ihane�; feraset, cesaret ve 
fedakârlığı ile aşan mille�miz, FETÖ'nün yaşa�ğı bu 
günü de unutmayacak, unu�urmayacak�r. Mille�miz, 
bu kutsal topraklara saldıranlara karşı 100 yıl önce 
Çanakkale'de, Kut'ül Ammare'de, Dumlupınar'da ne 
cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı 
vermiş�r. Türkiye tek yürek olmuştur. Bizler ay yıldızlı 
bayrağın destanını okuyarak bugünlere gelmiş, 
bundan sonra da onun destanını yazarak yolumuza 
devam edecek olan bir mille�n köklerinde yeşermiş, 
hayat bulmuş neferleriz.
Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriye�mizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta 
olmak üzere, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş 

Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma 
planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen 
kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor, 
gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha 
15 Temmuzlar yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim 
olsun.”

HİÇBİR ZAMAN
BOYUN EĞMEDİK!
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Düzce Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri lise 
diplomalarını aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından eski adı 'Çıraklık Eğitim Merkezi' olan 
Mesleki Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda 
ustalık ve kalfalık belgesi alan ortaokul 
mezunlarına mesleki ve teknik lisesi diploması 
alma şansı tanındı. Bu kapsamda Düzce Mesleki 
Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen telafi 
eğitimlerini tamamlayarak başarılı olan 56 
kursiyere lise diplomaları verildi. 

Mesleki Eğitim Merkezi binasında düzenlenen 
törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, 
Düzce Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (DESOB) 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, DESOB Başkan Vekili ve 
Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent 
Keser, Düzce Demir Ve Madeni Sanatkarlar Esnaf 
Odası Başkanı Murat Geçici, Düzce Elektrikçiler 
Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serhat Geçtim, 
okul müdürü Seyhan Ökmen, okul idarecileri, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Seyhan Ökmen, 
yaptığı konuşmada bundan sonra da telafi 
eğitimlerinin devam edeceğini açıkladı. Ökmen, 
'daha önceden kalfalık ve ustalık belgesi alan 
ortaokul mezunları kurumumuza başvuru yaparak 
telafi programlarını tamamlayarak meslek lisesi 
diplomasına hak kazanabilecekler' dedi.  Törende 
bir konuşma yapan DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
kursiyerleri tebrik etti ve ' Uzun süreden beri 
beklenen yönetmelik çıktı ve böyle bir hak elde 
edildi.  Bugün mesleki eğitimin önemi tartışılmıyor. 
Ustalık ve Kalfalık belgelerine bir de diploma 
eklendi. Mezunlarımıza bundan sonraki 
mesleklerinde ve hayatlarında başarılar diliyorum' 
dedi.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ  MEZUNLARI
D İ P L O M A L A R I N I A L D I L A R

Düzce Mesleki Eğitim 
Merkezi tarafından 
düzenlenen telafi 
eğitimlerini 
tamamlayarak başarılı 
olan 56 kursiyere lise 
diplomaları verildi


