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Yıl: 1 Sayı: 8Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

İÇİN PLAN HAZIRLANDI 

Sayfa 3'de

Vali Atay pazaryerini gezdi S4'de DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

“BASININ 
ÇABALARINI
TAKDİR 
EDİYORUM”
24 Temmuz Basın Bayramı
 Kutlu Olsun... S4'de

AZİZİYE’DEKİ PAZARYERİ 
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Ülkemizde 2020 Mart ayı i�barıyla görülmeye başlanan 
Covit-19 pandemisi nedeniyle tüm küçük esnaflar gibi 
Oda'mızın üyeleri de ekonomik anlamda etkilenmiş olup 
sonrasında psikolojik olarak da etki bırak�ğı bir gerçek�r.

Pandemi süresinde pazarlarımızın birçok kereler 
kapanması nedeniyle ekonomik anlamda sıkın� çeken 
esnaflarımız bu dönemde market ve market zincirleriyle 
de yarışmak zorunda kaldığından hem ekonomik hem de 
manevi anlamda çok yara almış�r.

Bu dönemlerde başta Odalar birliğimiz olmak üzere tüm 
üst teşkilatlarımızla entegre çalışarak pazaryerlerinin bu 
süreçte açık kalması ve pandeminin kapalı alanlarda 
daha fazla bulaş riski taşıdığını bu nedenle İl Hafzısıhha 
Kurulu ve Belediyemiz kurallarının bunun vurgularının 
yapılarak çalışması için uğraş verdik. 

Pandemiden dolayı ha�a sonu kısıtlamaları meydana 
geldiği günlerde 
ise Valilik ve 
belediyemizle  
pazaryeri 
günlerinin 
değiş�rilerek 
esna�mızın 
mağduriye�nin 
giderilmesi 
noktasında 
çalışmalar yap�k. 
Bu süreçte tüm 
Oda üyelerimiz 
SMS ile 
bilgilendirilmiş�r. 
Belediyemizle ve 
Gençlik Spor İl 

Müdürlüğümüzle görüşmeler yaparak üyelerimizin 
maske ve hijyen konusunda ih�yaçlarının 
karşılanmasını sağladık. 

Çeşitli kereler Belediyemizle ve Valilikle karşı karşıya 
gelmemize rağmen Pandeminin başladığı ilk günden 
i�baren açık pazarların sürekli açık kalması ve 
halkımızın market ve market zincirlerinin hakimiye� 
al�na girmemesi ve aradığı ve en taze ve en ucuz 
ürüne riske girmeden ulaşması ve esna�mızın ayakta 
kalması için yöne�m kurulumuzla beraber uğraşlar 
vermiş bulunmaktayız.

Çok şükür ki esna�mız yeniden normalleşmeye 
başladığımız şu günlerde biraz daha rahatlar hale 
gelmiş durumdadır. Bu süreçte de esnaf teşkila� 
olarak birlik olduğumuzda ne kadar kuvvetli 
olduğumuzu görmüş bulunmaktayız.

Musa Sarı
Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı 

,
,

Pandemiden dolayı ha�a sonu 
kısıtlamaları meydana geldiği 
günlerde ise Valilik ve 
belediyemizle  pazaryeri 
günlerinin değiş�rilerek 
esna�mızın mağduriye�nin 
giderilmesi noktasında çalışmalar 
yap�k. Bu süreçte tüm Oda 
üyelerimiz SMS ile 
bilgilendirilmiş�r. Belediyemizle 
ve Gençlik Spor İl 
Müdürlüğümüzle görüşmeler 
yaparak üyelerimizin maske ve 
hijyen konusunda ih�yaçlarının 
karşılanmasını sağladık. 

SEBZE VE BALIKÇILAR ODASI 
Her zaman üyelerinin 
yanında oldu 
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PAZARYERİ İÇİN PLAN HAZIRLANDI 
Aziziye’deki pazaryeri modern hale getirilecek

Tadilat Projesi Belediye Meclisi’nden geçti 

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye mahallesinde bulunan 
merkez pazar yerinde yeni bir düzenleme yapılacak. Bunun 
için söz konusu bölgede imar planı tadilat projesi 
hazırlandı. Konu belediye meclisi toplantısında görüşüldü.  
Belediyenin 2021 yılı için en önemli projeleri arasında yer 
alan 'Aziziye Modern Pazar Yeri' projesi için imar değişikliği 
yapılması Mecliste kabul edildi. 

MODERN PAZAR YERİ

Belediye İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından mecliste 
Aziziye mahallesiPazaryeri düzenlemesine ilişkin bir sunum 
yapıldı. Pazaryeri projesi için tüm blokların onarıma 
alınacağı, bloklar arasında ise otopark alanı oluşturulacağı 
açıklandı. Proje için fizibilite çalışmalarının tamamlandığı 
belirtilerek ' Hazırlanan projede merkez Pazar yeri iki blok 
halinde hazırlanacak. Bir blokta sebze ve meyve tezgahları 
diğerinde ise tuhafiye bölümü olacak. Her iki blok arasında 
da otopark alanı hazırlanacak' denildi. 

TEZGAH SAYILARI 

Belediyenin hazırladığı projede Aziziye pazarında bulunan 

tezgahların sayısı artırılıyor. Buna göre 176 adet olan sebze ve 
meyve tezgahlarının sayısı 200'e, 150 adet olan 
konfeksiyoncuların sayısı 190'a, 12 adet olan balıkçı 
tezgahlarının sayısı 18'e, 11 adet olan şarküteri tezgahlarının 
sayısı 17'e, 13 adet olan bakliyat tezgahlarının sayısı 20'e, 90 
adet olan kadın üretici tezgahlarının sayısı ise 120'e çıkartılıyor.

KREŞ VE SOSYAL TESİSLER OLACAK

2021 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği proje çok 
fonksiyonlu olarak hazırlandı. Buna göre her blok arasında 
otopark alanı bulunacak. İlk aşamada otopark alanlarında 180 
araç park yapabilecek. Pazarda alışveriş yapacak aileler için de 
kreş yapılacak. Yine her blokta mescit alanları bulunacak. 



4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Sayı: 8/Temmuz 4/ 2021

gelişmesinde hiç şüphesiz ki basının çok önemli bir yeri 
vardır. Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve 
özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını 
yürüten basınımızın, basın meslek ilkelerinden taviz 
vermeksizin işlerini özenle yerine getirebilmek için 
göstermiş oldukları çabayı takdir ediyor ve kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük 
bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın 
mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramı”nı kutluyor, görevlerini yaparken hayatını 
kaybeden değerli basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, 
basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, mutluluk, 
başarı ve esenlikler diliyorum” dedi.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' 
nedeniyle bir mesaj yayınladı. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı'nın mesajı şu şekilde: 

“Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin 
ve kendini muasır medeniyetler seviyesine çıkartmış 
toplumların en önemli göstergesidir. Her zaman dile 
getirdiğim gibi demokratik, sosyal ve siyasal varoluş ancak 
özgür ve bağımsız bir basın temelinde şekillenebilir.

Unutulmamalıdır ki düşünce ve ifade özgürlüğü insanlığın en 
önemli haklarından biridir. Bu ise çağdaş ve demokratik 
hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, 
fikirlerini sansürsüz bir ortamda özgürce dile getirmesi, 
kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber 
vererek, toplumu aydınlatması ile oluşmaktadır. 

Asıl zenginliğimiz olan birbirinden farklı görüş ve 
düşüncelerin ifade edilmesi ve ortak yaşama kültürünün 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

BASININ ÇABALARINI
TAKDİR  EDİYORUM
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun

VALİ ATAY
PAZARYERİNİ
ZİYARET ETTİ 
Düzce Valisi Cevdet Atay Akçakoca’da 
pazaryerini ziyaret etti. Pazaryerinde 
dolaşan Vali Atay tek tek tüm 
tezgahları dolaşarak esnaflarla sohbet 
etti. Vali Cevdet Atay’a pazaryeri 
ziyaretinde Akçakoca Kaymakamı 
Yasin Öztürk eşlik etti.

Akçakocalı esnaflar Vali Cevdet 
Atay’a ziyaretlerinden ötürü 
teşekkürlerini ilettiler. Vali Atay 
esnafla sohbeti sırasında kendisine 
iletilen tüm sorunları tek tek not 
aldı. Tüm pazarı dolaşan Vali Cevdet 
Atay esnafa hayırlı alışverişler 
temennisinde bulundu.


