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

ESNAF VE
SANATKARLAR
VAZGEÇİLMEZ
ÖNEME SAHİPTİR

Bizler, üyelerimiz olan esnaf ve sanatkarlarımızın her
birinin sorumluluğunu üstlenerek ekonomik ve sosyal 
sorunları tespit etmek, bunları çözmek zorundayız

(Devamı Sayfa 2'de)
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Bülten hazırlama gerekçeleri 

(Devamı Sayfa 2'de)

İşte biz bu bültenle esnaf ve sanatkarlarla 
halk/vatandaşlar arasında bir iletişim hattı 
kuruyoruz. Bizden haberler vereceğiz, 
iş'lerimizi hizmetlerimizi anlatacağız… 
Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı paylaşacağız. 

HAYIRLI OLSUN  
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı (DESOB) Mustafa Kayıkcı, kademeli 
normalleşme süreciyle birlikte iş yerleri 
açılan esnaflara 'hayırlı olsun' 
temennilerinde bulundu. Pandemi 
nedeniyle kapalı iş yerlerinin yeni kararla 
birlikte açılmasının ekonomiye nefes 
aldıracağını ifade eden DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, ' Yeni dönemle birlikte iş 
yerleri açılan esnafımız rahat bir nefes 
alacak' dedi.  Covit-19 sebebiyle esnaf ve 
sanatkarların mağduriyet yaşadığını ifade 
eden Kayıkcı, “ Yeni normalleşme dönemi 
ile birlikte esnaf ve sanatkarlarımız bir 
nebze de olsa rahat bir nefes alacaktır. Bu 
aynı zamanda ekonomiyi de 
canlandıracaktır. Şimdi tüm beklentimiz 
kademeli normalleşme dönemi içinde 
sektördeki diğer kesimlerinde faaliyete 
geçmesidir' dedi. Kayıkcı, pandeminin 
devam ettiğini de belirterek, esnaf ve 
vatandaşlardan Covid-19'a karşı alınan 
tedbirlere ve kurallara uyulmaya devam 
edilmesini istedi. 
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Esnaf ve sanatkârlar; ülkemizin 
ekonomik ve toplumsal hayatında 
vazgeçilmez öneme sahiptir. 
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
dengeli biçimde dağıtılması ve 
sürdürülmesinde yaptığı katkı 
işsizliğin azaltılması istihdamın ve 
üretimin artırılması, değişen piyasa 
koşullarına hızla uyum sağlayan 
yapısıyla toplumsal acıdan 
vazgeçilmez yönleridir.

Ülkemizde esnaf ve sanatkârlarımız; 
emeğini alın terini yoğun teknoloji 
ile birleştirerek ülke kalkınmasına 
istihdam ve işsizliğin önlenmesine 
büyük katkılarının yanında, değişen 
makro ve mikro ekonomik dengeleri 
çok çabuk ve kolay tolere ederek 
bölgeler arasındaki büyümeye hızla 
katkı sağlamaktadır. 

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar 
Kanunu'na göre de şu şekilde tarif 
yapılır: “Esnaf ve sanat sahipleriyle 
bunların yanlarında çalışanların 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlerine uygun olarak 

gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleriyle ve halk 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak üzere meslek 
disiplini ve ahlakını korumak 
maksadıyla kurulan kamu kurumu 
niteliğinde tüzel kişiliğe sahip 
meslek kuruluşlarına Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası denir.” 

Bunun yanında büyük sanayi 
işletmelerinin tamamlayıcısı, 
nitelikli meslek elamanlarının 
yetişmesine katkı sağlayarak destek 
olmaktadır. Rekabet koşullarına 
süratle uyum sağlayarak, ekonomik 
yelpazede orta sınıfta denge unsuru 
olmaktadır. 

Ülkemizin ekonomik toplumsal ve 
siyasal hayatında göz ardı 
edilemeyecek yere sahip esnaf ve 
sanatkârlarımız, pandemi kaynaklı 
kriz nedeniyle birçok sorunla karşı 
karşıyadır. Esnaf ve sanatkâr 
camiasının büyüklüğü 
düşünüldüğünde, yaşanan bu 
olumsuz etkiler toplumun geneline 
yansıyacağı açıktır. 

Bu nedenle esnaf ve 
sanatkarlarımızın bağlı olduğu 
Oda'lara, Birliklere, üst kuruluş olan 
TESK'e büyük görevler düşmektedir. 
Bizler, üyelerimiz olan esnaf ve 

sanatkarlarımızın her birinin 
sorumluluğunu üstlenerek, ekonomik 
ve sosyal sorunları tespit etmek, 
bunları çözmek zorundayız. Bunun 
için özellikle pandemi koşulları 
içinde sizlerle birlikte hareket 
ediyoruz. 

ESNAF VE SANATKARLAR VAZGEÇİLMEZ ÖNEME SAHİPTİR

DESOB Başkanı 
Mustafa KAYIKCI

Şu an birinci sayısını okuduğunuz 
'Bülten' le her hafta sizlerle 
buluşacağız. DESOB olarak bu 
bültenin hazırlanma gerekçesini 
sizlerle paylaşmak isterim. 

Bir şehrin vitrini aslında o şehrin 
esnafıdır. Bu nedenle esnafların sahip 
oldukları insani değerler, şehrin de 
bir yansımasıdır. İnsanların toplum 
olarak bir arada huzurlu 
yaşayabilmeleri bireylerin, toplumun 
benimsediği değerler doğrultusunda 
sergiledikleri davranışlara bağlıdır. 

Kişilere veya olaylara yaklaşımımızı, 
sahip olduğumuz değerler 
yönlendirmektedir. İnsani değerlerin 
davranışa dönüşmediği toplumlarda 
hak ihlalleri, adaletsizlik gibi 
sorunların yaşanması kaçınılmazdır. 
Esnaf ve sanatkarlar Düzce'de büyük 

bir ailedir. Ekonomiden, toplumsal, 
kurumsal gelişmelerden 
olumlu/olumsuz etkilenen esnaf ve 
sanatkarlar içinde bulundukları 
durumla aslında bir şehrin 
yansımasını oluştururlar. Çünkü 
esnaf, bizzat birey olarak hem 
halktır/vatandaştır hem de 
yaptıkları iş nedeniyle 
vatandaşlarla/halkla en kolay 
etkileşim içinde olan kesimdir. Esnaf 
refah içinde mutlu, huzurlu ise 
bunu topluma yansıtır; eğer esnaf 
sıkıntılı, mağdur ise bunun da 
topluma yansımaması mümkün 
değildir. 

İşte biz bu bültenle esnaf ve 
sanatkarlarla halk/vatandaşlar 
arasında bir iletişim hattı 
kuruyoruz. Bizden haberler 
vereceğiz, iş'lerimizi hizmetlerimizi 

anlatacağız… Sıkıntılarımızı, 
sorunlarımızı paylaşacağız. Ama aynı 
zamanda da bir arada yaşamanın 
gereği toplumsal gelişmelere ortak 
olacağız. 

Kısaca esnaf ve sanatkârlarımız, Ahi 
kültürünün üstün vasıflarına 
mensup, devletine, milletine bağlı, 
ülkesine hizmeti vazife ve şiar 
edinmiş, bilgi ve becerisini alın 
terine katarak ülkesine hizmet eden 
güzide insanlardır. 

Bültenimizin hazırlanma 
gerekçelerinin yanı sıra kısaca 
içeriğinden de söz etmek gerekiyor. 
DESOB'tan haberlerimiz olacak, 
haftalık faaliyetlerin bir dökümünü 
sizlere sunacağız. Oda 
Başkanlarımızın sözleri olacak, 
Oda'larını tanıtacaklar. 
Esnaflarımızın sesi olacağız, 
röportajlarımız olacak. Düzce'de 
herkesi ilgilendiren sosyal, kültürel 
toplumsal gelişmelere değineceğiz. 
Üyelerimizden, halkımızdan gelen 
yazılara yer vereceğiz.

Yine kısaca, esnaf ve 
sanatkarımızın, halkımızın SES'i 
olmak için her hafta sizlerle 
olacağız. Saygılarımla. 

Bülten hazırlama gerekçeleri 
Çünkü esnaf, bizzat birey olarak hem halktır/vatandaştır hem 
de yaptıkları iş nedeniyle vatandaşlarla/halkla en kolay 
etkileşim içinde olan kesimdir. Esnaf refah içinde mutlu, 
huzurlu ise bunu topluma yansıtır; eğer esnaf sıkıntılı, mağdur 
ise bunun da topluma yansımaması mümkün değildir. 

Gökhan AKTÜRK/DESOB Genel Sekreteri 
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DEVA Partisi Düzce heyeti DESOB’u ziyaret etti

ESNAF SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ 

DEVA Partisi Düzce İl Başkanı Murat Caymaz ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (DESOB) 
ziyaret ettiler. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ziyaret sırasında 
pandemi dönemi içindeki esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve 
taleplerini dile getirdi.  DEVA Partisi Düzce İl Başkanı Murat 
Caymaz, Teşkilat Başkanı İsmail Altın, İdari ve Mali İşler Başkanı 
Ersin Durmaz, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Başkanı Özge 

Yılmaz, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Karadağ 
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte DESOB'a ziyaret 
ederek bir süre görüştüler. Samimi bir ortamda geçen 
ziyarette DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı DEVA heyetine 
pandemi dönemi içindeki esnaf ve sanatkarın sorunlarını 
ve taleplerini dile getirdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi 
ile son buldu. 

Kademeli normalleşme dönemiyle birlikte 
ulaşım sektöründe hizmet veren şoför 
esnafının sorunlarının da dikkate alınmasını 
isteyen Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, ' Şoför 
esnafının gelirleri azalıyor, maliyetleri artıyor' 
dedi. 

Ulaşım sektöründeki şoförlerin pandemi 
dönemi içinde yarı kapasite ile çalıştıklarını 
hatırlatan DESOB Başkanı Kayıkcı, sektörde 
maliyetlerin yüzde 100 arttığını belirtti. Şoför 
esnafı için başta ticari yakıt desteği olmak 
üzere nakit desteği gibi takviyeler ile ayrı 
olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden 
Kayıkcı bu konuda şu görüşlere yer verdi: “ 
Geçtiğimiz yıldan bu yana lastik, sigorta 
fiyatları, araçların bakım masrafları, mazot 
parası ve daha birçok kalemde maliyetlerin 
tamamında artış oldu. Buna karşın şoför esnafı 
yarı kapasite ile çalışıyor. Oysa gittiği mesafe 
aynı, yaktığı yakıt aynı, çalışan şoför sayısı aynı 
olduğu için bu kesim artık ayakta kalmakta 
zorlanıyor. Dolayısıyla büyük bir mağduriyet 
yaşanıyor. Şoför esnafımız başta ticari yakıt 
desteği olmak üzere nakit desteği gibi 
takviyeler ile ayrı olarak desteklenmeli.” 

ŞOFÖR ESNAFI DA 

GÖZETİLMELİDİR



Sayı: 1/Haziran 1/ 2021 4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı bir mesaj 
yayınladı. DESOB Başkanı Kayıkcı mesajında 
şu görüşlere yer verdi: 

“5 Haziran1972 yılında, BM Stockholm 
Konferansı'nda insanların çevre ile ilişkisi 
üzerinde durulmuş ve 5 Haziran, Birleşmiş 
Milletler tarafından Dünya Çevre Günü 
olarak kabul edilmiştir.

BM tarafından bu yıl Dünya Çevre Günü'nde 
ormanlardan tarım arazilerine, dağların 
tepesinden denizin derinliklerine kadar 
milyarlarca hektarı canlandırma misyonu 
olan 'Ekosistem Restorasyonu On Yıl' girişimi 
başlatılmaktadır. 

Ekolojik tahribatının önlenebilmesi için 
çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, 
ulaşım ve kentleşme politikalarıyla bütüncül 
olarak ele alınmasını önem arz etmektedir. 
İçinde bulunduğumuz ekosistem milyonlarca 
canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bir canlı 
türünün var oluşu bir diğerinin var olma 
sebebini oluştururken, doğanın tahribatı 
sayısız tehlikenin ve yok oluşun da yolunu 
açıyor. Tabiatı korumak, küresel boyutta 
yaşanan çevre sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunmak, gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız.

Her zaman korumayı ve geliştirmeyi 
hedeflediğimiz doğamızın ne kadar önemli 
olduğunu ve insan eliyle ne kadar tahrip 
edildiğini içinde bulunduğumuz Koronavirüs 
(Covid-19) salgın hastalık sürecinde de bir 
kez daha çok iyi bir şekilde idrak ettik. 
Sosyal izolasyon amacıyla tüm dünyanın 
evine çekildiği bu süreçte doğanın yeniden 
uyandığına ve canlandığına hepimiz tanıklık 
ettik. Özetle; onun bize değil, bizim ona 
büyük bir ihtiyaç içerisinde olduğumuzu 
somut örneklerle gözlemledik.

Bu sene değerini her zamankinden daha çok 
anladığımız 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 
çevre mücadelemize var gücümüzle ve 
kararlılığımızla devam ettiğimizi belirterek, 
doğa ile barış içinde yaşadığımız nice günler 
dilerim.”

ÇEVRE GÜNÜMÜZ

Demir ve Madeni Sanatkarlar
Esnaf Odası Yönetim ve 

Denetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Oda Başkanı Murat Geçici Oda kapsamındaki meslek

dalları  hakkında pandemi döneminde ve kademeli normalleşme döneminde
esnaf ve sanatkarların yaşamış olduğu sorunların tartışıldığını açıkladı. Oda
Başkanı Murat Geçici çözüm odaklı önerilerin üst kurullara iletilmek üzere 
kararlar alındığını belirtti.

ECZACILIK FAKÜLTESİ KURULDU 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı (DESOB) Mustafa 
Kayıkcı Düzce Üniversitesi bünyesi 
içinde Eczacılık Fakültesi kurulmasını 
sevinçle karşıladıklarını belirterek, 
'Düzcemize hayırlı olsun' dedi. 
Düzce'ye Eczacılık Fakültesi 
kurulması kararının Resmi Gazete'de 
yayınlandığını belirten DESOB Başkanı 
Kayıkcı, ' 15'inci kuruluş yıl dönümünü 
kutlayan Düzce Üniversitemiz, 
bünyesine kattığı Eczacılık Fakültesi 
ile Düzce'ye ayrı bir değer katıyor.  
Birçok ön lisans, lisans ve lisansüstü 

program ile nitelikli yükseköğretim 
faaliyetlerini sürdüren Düzce 
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'nin 
kurulmasıyla Ülkemiz sağlık alanına 
ve yürüttüğü ihtisaslaşma 
programındaki Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp alanına katma 
değerli çalışmalarına ile katkıda 
bulunacaktır. Fakültenin Düzce'ye 
kazandırılmasında büyük emeği olan 
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar 
Demircan'ı kutluyorum. Üniversite 
camiasına ve Düzcemize hayırlı 
olsun' dedi.

Demir ve Madeni Sanatkarlar
Esnaf Odası toplantısını yaptı


