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Yıl: 1 Sayı: 6Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

DESOB olarak her zaman Düzcespor’un yanında olduk, oluruz

DESOB: ‘ O PAZARI BİZ DOLDURURUZ’

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

Düzcespor bizim
şehrimizin takımıdır, 
sahip çıkmamız gerekiyor

Dışarıdan kayıtsız-belgesiz esnafa gerek

yok. Bizim esnafımız zaten 16 aydır 

pandemi nedeniyle zor günler geçirdi,

mağdur durumda kaldı. Bunun için 

esna�arımıza sesleniyorum: hem satış

yapmak hem Düzcespor’a destek olmak 

için bu pazarda yerinizi almalısınız.
Sayfa 2'de

VALİ ATAY’DAN DESOB’A ZİYARET Sayfa 2'de
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DESOB: ‘O PAZARI BİZ DOLDURURUZ’
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı 
Mustafa Kayıkcı,  Düzcespor yararına açılacak olan 
'Pazaryeri' için Birliğe kayıtlı esnaf ve sanatkarlara çağrıda 
bulunarak, pazarda yer almalarını istedi. DESOB Başkanı 
Kayıkcı sosyal medya üzerinden 
'canlı yayın' yaparak esnaf ve 
sanatkarlara seslendi ve 
pazaryerinde satış yapmaları için 
Düzcespor Kulübüne 
başvurmalarını istedi. 

Düzce Belediyesi ve Düzcespor 
Kulübü tarafından eski film 
platosu alanında geliri 
Düzcespor'a kalacak şekilde 
geçici pazaryeri açılması 
kararlaştırıldı. Buna göre, 
pazaryeri haftanın sadece Cuma 
günleri açılacak ve periyodik 
olarak üç ay süreli  açık kalacak.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
Düzcespor'a gelir getirecek her 
türlü etkinliğe destek 
verdiklerini hatırlattı ve ' 
Belediye ve Düzcespor 
tarafından geliştirilen proje 

önemlidir. DESOB olarak her zaman Düzcespor'un yanında 
olduk, oluruz. Düzcespor bizim şehrimizin takımıdır, sahip 
çıkmamız gerekiyor. Eski film platosu alanında açılacak olan 
pazaryerinde yapılan projeye göre 150 esnaf yer alabilecek. 

Bu alanı Düzceli esnaf doldurabilir. 
Zaten görüşmelerimize göre öncelik 
Düzceli esnafa verilecek. Bizim 
pazarcı, giyimci, ayakkabı-çantacı 
esnafımız burada tezgah kiralayarak 
satış yapabilir. Dışarıdan kayıtsız-
belgesiz esnafa gerek yok. Bizim 
esnafımız zaten 16 aydır pandemi 
nedeniyle zor günler geçirdi, mağdur 
durumda kaldı.  Bunun için Düzceli 
esnaf ve sanatkarlarımıza 
sesleniyorum, hem satış yapmak hem 
Düzcespor'a destek olmak için bu 
pazarda yerinizi almalısınız. 
Dışarıdan esnafa gerek yok. Biz bu 
kapasiteyi doldurabiliriz. Düzcemiz 
için Düzcespor için, mesleğiniz için 
hiç kar yapılmasa da  tezgah 
açılmalıdır. Bunun için esnaf ve 
sanatkarlarımız Düzcespor Kulübüne 
başvurmalıdır, biz DESOB olarak 
yönlendirme de yapacağız' dedi.  

Düzce Valisi 
Cevdet Atay, 
Düzce Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları 
Birliği'ni (DESOB) 
ziyaret etti. Vali Atay'a 
ziyaret sırasında Vali 
Yardımcısı Yakup 
Tatoğlu, Düzce Ticaret 
Sanayi Odası Başkanı 
Tuncay Şahin, İl Milli 
Eğitim Müdürü Murat 
Yiğit, Ticaret Müdürü 
Çiğdem Acar, İŞKUR 
Müdürü Ferhat Acar 
eşlik ettiler.

DESOB Yönetim 
merkezinde yapılan 
görüşmede DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı 
Birliğin çalışmaları 
konusunda Vali Atay'a 
bilgi verdi. Başkan 
Kayıkcı ziyaret hakkında 
şu bilgileri verdi: “ 
Valimiz sayın Cevdet 
Atay'a ve beraberindeki 
heyete ziyaretleri için 
teşekkür ederim. 
Samimi bir ortamda 
geçen görüşmede 
Birliğimizin 
faaliyetlerden söz 
ettim”

VALİ ATAY DESOB’U
Z İ Y A R E T E T T İ 

Samimi bir 
ortamda geçen
görüşmede
esnafların
sorunları ele 
alındı 
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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa 
Kayıkcı son günlerde özellikle 
Akçakoca ve Cumayeri bölgelerinde 
yoğun yağış nedeniyle oluşan su 
taşkınları ve selden mağdur olanlara 
geçmiş olsun dileklerini iletti. 

DESOB Başkanı Kayıkcı, son 
günlerde şiddetini giderek artıran 
yoğun yağışlara dikkat çekti ve ' Son 
üç yıldır özellikle Akçakoca ve 
Cumayeri bölgelerimiz yoğun 
yağışlarla birlikte sel felaketini 
yaşıyor. Söz konusu bölgelerde 
bulunan dereler taşarak bölgeyi 
tehdit ediyor. Şehir merkezlerinde 
de alt yapı yetersizlikleri nedeniyle 
taşkınlar yaşanıyor. Sel felaketinden 
vatandaşlarımız mağdur durumda 
kalmışlardır. Çiftçilerimizin tarlaları 
su altında kalmış ekinler zarar 
görmüştür. Vatandaşlarımızın evleri 
zarar görmüştür. Esnaflarımızın iş 
yerlerine sular ve molozlar 
girmiştir. Kısaca sel felaketi bir 
mağduriyet oluşturmuştur. Can 
kaybı olmaması büyük tesellimizdir. 
Umarız en kısa zamanda önlemler 
alınır bu tür felaketler bir daha 
yaşanmaz, sel felaketzedelerin 
mağduriyetleri giderilir' dedi. 

Bir hafta aralıksız yağmur yağdı 

SEL FELAKETZEDELERİNE GEÇMİŞ OLSUN 
Her yer sular
altında kaldı 

T.C. Ziraat Bankası Sakarya 
Bölge Müdürü Kahraman 
Tuncar, Düzce Camikebir 
Şube Müdürü Deniz Alp ile 
Nusrettin Şube Müdürü  
Feyzullah Köroğlu DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı'yı 
makamında ziyaret ettiler. 

Samimi bir ortamda geçen 
görüşmede esnaf ve 
sanatkarların sorunları ve 
kredi talepleri ele alındı. 
DESOB Başkanı Kayıkcı Ziraat 
Bankası heyetine Birlik 
faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi ve ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Görüşmede DESOB Genel 
Sekreteri Gökhan Aktürk de 
bulundu.

ZİRAAT BANKASI HEYETİNDEN DESOB’A ZİYARET
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Düzce Valisi Cevdet Atay, Halk Eğitimi 
Merkezi (HEM) ve İŞKUR tarafından 
düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (DESOB) binasında sürdürülen 
'Fadime Bebek Yapma' kursunu ziyaret 

etti. Vali Atay'a, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, TSO Başkanı 
Tuncay Şahin Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve 
ilgili kurum müdürleri eşlik etti. 

Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet kursta 
yapılan ürünleri inceledi ve kursiyerlerle 
sohbet ettiler. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için 
perakende yasası acil olarak güncellenmeli” 
dedi.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 
kalkmasının esnafı sevindirdiğini ancak esnafın 
en büyük sevincinin perakende yasasının 
güncellenerek iş yeri açılışlarına kural 
getirilmesi olacağını belirten TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin can 
damarı konumundaki esnafımız kısıtlamaların 
kaldırılması ile oldukça sevindi. Pandemi 
sebebiyle zor günlerden geçen esnaf ve 
sanatkârları sevindirmek ve yaşanan zor 
günleri geride bırakmak için TBMM'ye sunulan 
kuralsız açılışların önüne geçilmesi için 
perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman 
kaybedilmeden çıkarılmalıdır. Haksız 
rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici 
perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın 
alım gücünü düşürürken, KOBİ'lerin üretimini 
engelliyor” dedi.

PERAKENDE YASASI ACİL 
OLARAK GÜNCELLENMELİ

Merkezi Eğitim Kurumları tarafından verilen 
'Fadime Bebek Yapma Eğitimi Bitirme Belgesi' 
(Sertifikası) Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı resmi 
belge olduğu için tüm Türkiye'de geçerlidir. Bu 
nedenle Fadime Bebek Yapma Kursu eğitim 
programı da modüller halinde ve bireyleri 
sektöre hazırlayıcı nitelikte ve sistematik 
olarak hazırlanıyor. 

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Fadime Bebek Yapma Kursu ile ilgili olarak şu 
bilgiler verildi: “Farklı malzemelerden yapılan 
bebekler boyanmakta ve giydirilmektedir. 
Eskiden evlerde tahta, kemik, tel gibi 
malzemelerle yapılan bebekler, teknolojiye 
bağlı olarak gelişmiş ve bunların üretimleri de 
artmıştır. Eskiden sadece çocukların oynaması 
için üretilen bu bebekler, artık ticari bir 
sektör konumuna gelmiştir. Ülkelerin 
geleneksel kostümlerinin giydirildiği bebekler, 
o ülkelerin kültürlerini yansıtmakta ve 
hediyelik olarak da çok rağbet görmektedir. 
Yöresel kıyafet kültürümüzün bu şekilde 
dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere 
aktarılması sağlanmış olacaktır.”

FADİME BEBEK 

Vali Atay ‘Fadime 
Bebek Yapma’
kursunu ziyaret etti 
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