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MESLEKİ EĞİTİME

HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR 

Mesleki eğitimin önemsenmesi
gerektiğini belirten DESOB Başkanı
Mustafa Kayıkcı:
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Ülkemizde yaşanan İzmir depremi, 
orman yangıları ve sel felaketlerinde 
oda yönetimi ve üyelerimizin 
katkılarıyla  hazırlanan yardımlar bu 
bölgelerde zarar gören 
vatandaşlarımıza  ulaştırılarak 
acıların paylaşılarak azaldığına birkez 
daha sahit olduk 

FIRINCILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
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Belediye 
imzaladı
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Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası esnaf ve 
sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve 
teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak 
gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve 
ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip 
kamu kurumu niteliğinde, 21 meslek dalında  180 üyemize 
hizmet vermektedir.

Üyelerimizin mesleki açıdan gelişimi sağlamak amacıyla 
odamızda meslek içi eğitimler düzenlenmiştir. Sektöründe en 
iyi şekilde hizmet vermek amacıyla Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu ve Tarım  İl Müdürlüğü işbirliği ile üretim 
sektöründe hizmet veren  esnaflarımız ve çalışanlarına hijyen 
eğitim kursları düzenlemekteyiz.

Tezgah şatışlarındahijyen ve kullanım rahatlığı amacı ile 
mıknatıslı eldiven setlerini üyelerimize temin ettik.

ASKI DA EKMEK

Osmanlı İmparatorluğu'nda her evin mutlak ihtiyacı olan 
ekmek, durumu olmayan kişilere askıda ekmek geleneği ile 
ulaşıyordu.Bu uygulamada ekmek alan kişi ödeme yaparken 
kaç tane isterse o kadar sayıda ekmeği bir heybenin içinde, 
askıya astırıyordu. Fırına gelen ihtiyaç sahipleri askıda 
ekmeği işaret ederek oradaki ekmeği alıyordu. O dönemde 
ihtiyaç sahipleri sadece ihtiyacı kadar ekmeği alıyor fazlasını 
talep etmiyordu. Günümüzde ise askıda olan ekmek sayısı 
panolara yazılıyor. 

Fırınlarımızda ASKI DA EKMEK  uygulamasını başlatarak  
ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın, birlik ve beraberliğin, 
paylaşmanın mutluluğunu yaşadık.

Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı tarafından  açıklanan 
Gelir Kaybı, Kira Desteği ve Hibe Desteklerinden ve Borç  
yapılandırma konunlarından üyelerimiz bilgilendirilerek 
başvuruların yapılması sağlanmıştır. 

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başlayan sokağa 
çıkma kısıtlamalarında tüm fırıncılarımız özveri  ile 
çalışmıştır. Hiç bir vatandaşımızı ekmeksiz bırakmamış 
evlerine kadar servislerle hizmet vermiştir.İç işleri 

Bakanlığımız ve  Fırıncılar Federasyonumuz ile yapılan 
koordinasyon  neticesini vermiş olup fırınlarımız  salgının 
bu sürecini en iyi şekilde tamamlanmasını sağlamıştır. Bu 
kapsamda tüm fırıncı esnaflarımıza  teşekkür ediyorum.

Ülkemizde yaşanan İzmir depremi, orman yangıları ve Sel 
felaketlerinde oda yönetimi ve üyelerimizin katkılarıyla  
hazırlanan yardımlar bu bölgelerde zarar gören 
vatandaşlarımıza  ulaştırılarak acıların paylaşılarak 
azaldığına birkez daha sahit olduk. 

Düzce Fırıncılar Esnaf ve sanatkarları odası olarak 
esnaflarımızın menfaatleri doğrultusunda hizmet etmeyi, 
Tüm oda üyelerimiz ile birlik ve baraberlik ilkesiyle sosyal 
sorumluluk projelerinde her zaman gönüllü olduk. 

İbrahim Korkmaz

Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

DÜZCE FIRINCILAR ESNAF VE SANATKARLAR  ODASI

Ülkemizde yaşanan İzmir depremi, 
orman yangıları ve sel felaketlerinde 
oda yönetimi ve üyelerimizin 
katkılarıyla  hazırlanan yardımlar bu 
bölgelerde zarar gören 
vatandaşlarımıza  ulaştırılarak 
acıların paylaşılarak azaldığına 
birkez daha sahit olduk 
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KAYIKCI: “MESLEKİ

E Ğ İ T İ M E H E R 
ZAMAN İHTİYAÇ VAR 

Üretimin her aşamasında mesleki eğitime önem 
verilmesi gerektiğini belirten Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Mustafa 
Kayıkcı, ' teknolojinin gelişmesi ve fabrikasyon 
üretimine ağırlık verilmesi nedeniyle zanaatkârlık, 
meslek edinme merakı da maalesef azalıyor. Aksine 
mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her 
zamankinden daha çok gereksinim var” dedi. TESK'in 
de bu konuda çalışmalar yaptığını ifade eden DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken'in bu konuda açıklamalarını hatırlattı.

Ahiliğin yalnızca ekonomik olarak düşünülmemesi, 
sosyal toplumun olmazsa olmazlarından biri olduğunu 
hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkes 
çocuğunun beyaz yakalı olmasını ister fakat bir zanaat 
öğrenmek, altın bilezik gibi ömür boyu hayat kurtarır. 
Ülkemizin her türlü meslekten vatandaşa ihtiyacı var.  
Esnaflık hem sosyal hem de ticari olarak ekonomimizin 
ve toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Bakım, tamir, 
onarım yerine kullan-at, eskiyince değiştir gibi 
alışkanlıklar zanaatın azalmasına yol açıyor. Ticari 
hayattaki haksız rekabetler, büyük sermayenin 
kuralsızlıkları nedeniyle esnafımız zorluklar yaşıyor. 
Yüzyıllardır süregelen ahilik kültürümüz gücü ve 
dayanışması maalesef ticari hayattaki kuralsızlıklar 
nedeniyle azalıyor. Hâlbuki ahilik, esnaflık yalnızca 
ekonomik olarak değil toplumun sosyal ve olmazsa 
olmaz bir zinciridir” diye konuştu.

Önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi alanların 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması almasının 
çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Palandöken, 
“1986'dan bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici 
belgeleri verilen mesleki eğitim merkezlerinde, önceki 
yıllarda bu belgelere sahip kişilere kalan dersleri 
tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
diploması verilmesi, mesleki eğitim için çok umut 
verici sevindirici bir gelişme. Bu telafi eğitiminden 20 
bin ustamız diplomasını aldı. Yapılan çalışmadan dolayı 
Milli Eğitim Bakanlığı'na camiamız adına teşekkürlerimi 
iletiyorum. Bunun gibi gelişme ve yönlendirmelerin, 
yani mesleki eğitime verilen değerin daha fazla 
artmasını diliyoruz” şeklinde söyledi.

Esnaflık hem sosyal hem de ticari olarak 
ekonomimizin ve toplumumuzun olmazsa 
olmazıdır. Bakım, tamir, onarım yerine 
kullan-at, eskiyince değiştir gibi 
alışkanlıklar zanaatın azalmasına yol açıyor. 
Ticari hayattaki haksız rekabetler, büyük 
sermayenin kuralsızlıkları nedeniyle 
esnafımız zorluklar yaşıyor. 

*

Düzce Belediyesi,  korona virüsüne yönelik aldığı 
tedbirler kapsamında şehrin bir çok noktasında ilaçlama 
ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. 65. 
Hükümet, Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce 
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkan 
Yardımcısı Cengiz Tuncer ve Düzce Şoförler Odası 
Başkanı Yavuz Yılmaz, bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıda, Düzce Belediyesi tarafından İl Merkezinde 
bulunan tüm ticari taksilerin dezenfekte edilmesi kararı 
alındı. Bu kapsamda Başkan Özlü'nün talimatları ile 
Düzce Eski Film Platosunun olduğu alanda, yeni tip 
korona virüsüne (kovid-19) karşı ticari taksilerde 
dezenfekte işlemi yapıldı.
Korona virüsü tehdidine karşı Düzce Belediyesi 
oluşturduğu özel bir ekiple yoğun dezenfekte 
çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Düzce 
Belediyesi ekipleri, kent genelinde hizmet veren ticari 
taksilerde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması 
gerçekleştirdi. Ekipler, giydikleri özel kıyafetlerle 
püskürtmeli ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile 
ticari taksilerin içerisinde mikropların direnç 
kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yaptı. 
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışma alanını 
ziyaret ederek inceleme yaptı. Düzce Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz yaptığı 
açıklamada, “Araçlarımızın tamamını ilaçlatıyoruz. 
Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla araçlarımızı 
kullanabilir” dedi.

Düzce’deki ticari taksiler 

dezenfekte edildi 
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Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı,
DESOB Başkan Vekili Bülent Keser: 

Yapı Sanatları Esnaf Odamızın DESOB sınav 
merkezimizde 7. başlattığımız emlakcılık 
mesleki yeterlilik seviye 5 sınavlarımız 
devam ediyor. Sınava katılan herkesi kutlar 
başarılarının devamını dilerim.

SGK ile 3 kamu bankası arasında yapılan 
protokole göre, yapılandırılan borcunu 
ödemesi halinde aylık bağlanabilecek 
sigortalılara, banka kredisi ile emeklilik 
imkanı sunulacak.cSosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, 
Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 
sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, 
emekli olabilecek sigortalılara yönelik 
"kredi iş birliği protokolü" imzalandı.

SGK Başkanvekili Yılmaz, törende yaptığı 
konuşmada, kanun kapsamında 
yapılandırdıkları prim borçlarını ya da 
ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını 
ödemeleri halinde emekli olabilecek 
durumda olan sigortalılara bir kolaylık 
daha sunmak için Ziraat, Halkbank ve 
Vakıfbank ile iş birliği protokolünün 
imzalandığını belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Protokol ile yapılandırılan 
borcunu ödemesi halinde aylık 
bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi 
bir ödeme güçlüğü çekmeden banka 
kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır. 
Bir önceki yapılandırma düzenlemesi 
kapsamında imzaladığımız protokol 
sayesinde yaklaşık 16 bin 500 sigortalımız 
kredi kullanarak emeklilik hakkına 
kavuşmuştur. Halihazırda 7326 sayılı 
Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, 
bugün imzalanacak protokol ile kredi 
kullanarak emekli olabilecek durumda 
olan yaklaşık 32 bin sigortalımız 
bulunmaktadır."

SGK 3 banka 
ile protokol 

imzaladı 

BELEDİYE İLE EL SANATLARI MERKEZİ

K AY N A K L A R I N I B İ R L E Ş T İ R D İ

Düzce Belediyesi ile Düzce El 
Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
kaynaklarını birleştirerek eğitimde 
kalitenin yükseltilmesi ve 
istihdamın artması için iş birliği 
protokolü imzaladı. Yapılan 
protokol ile hayat boyu öğrenme 
faaliyetlerine katkı sunulmasının 
yanı sıra istihdama da katkı 
sağlanacak. 

Kültür hizmetleri kapsamında manevi 
değerlere saygılı her türlü kültür ve 
sanat faaliyetleri ve eserlerine 
destek vermek,  birçok alanda özgün 
ve seçkin eserler oluşmasına yönelik 
sergiler açmak için Düzce Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli 
ile Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi 
Müdürü İsmail Ergün Belediye 
Encümen Toplantı Salonunda bir 
araya geldi.

Atılan imzaların ardından resmiyete 
kavuşturulan işbirliği ile hayat boyu 
öğrenme faaliyetlerine katkı 
sunulmasının yanı sıra ulusal tarım 
politikaları çerçevesinde, kırsal 
alanda istihdama yönelik meslek ve 
alt meslekleri kazandırma 
konularında açılacak kurslara katkı 
sağlanması hedefleniyor.

İşbirliği protokolü gereğince Düzce 
Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü 
nezdinde şu çalışmaları yerine 
getirecek;

İmkânlar dâhilinde gerektiğinde 
kursta uygulamalı eğitim için gerekli 
olan makine, teçhizat, malzeme ve 
hammaddeleri temin etmek veya 
masraflarını karşılamak.

Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi 
tarafından açılması kararlaştırılan 
kursa Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı 
Düzce Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları (BELMEK) ve diğer birimler 
aracılığı ile başvuru alarak kursiyer 
temini sağlamak.

Açılması kararlaştırılan kurs hakkında 
ı Düzce Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları (BELMEK) ve diğer birimler 
aracılığı ile gerekli duyuru 
çalışmalarını yürütmek.

Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi 
tarafından açılan kurs sonucunda 
üretilen ürünlerin sergilenmesi için 
yer temin etmek ve sergi 
düzenlemek.

İmkânlar dâhilinde üretilen ürünlerin 
satış ve sergilenmesi için satış ve 
tanıtım alanı temin etmek; ihtiyaç 
halinde Düzce Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü tarafından satış 
mağazasına personel görevlendirmek.

A�lan imzaların ardından resmiyete kavuşturulan işbirliği ile hayat boyu 

öğrenme faaliyetlerine katkı sunulmasının yanı sıra ulusal tarım poli�kaları 

çerçevesinde, kırsal alanda is�hdama yönelik meslek ve alt meslekleri 

kazandırma konularında açılacak kurslara katkı sağlanması hedefleniyor.


