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Sayfa 2'de

Esnafımız Covit 19 ile mücadele sürecinde 
getirilen kısıtlamalardan en büyük darbeyi 
almıştır. Hali hazırda mevcut giderlerin 
tamamı aynı seyirde devam ederken, gelir 
düzeyinde azalma olduğundan, tezgâhını 
açmayan seyyar pazarcı esnafımız ne 
yapacağını bilemez hale gelmiş, ekonomi 
girdabına saplanmıştır

Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları korumak toplumun
her kesiminin görevidir

EĞİTİM ÖNEMLİ SAĞLIK 
İSE HAYATİDİR

Sayfa 3'de 
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Yıllardır yüksek enflasyon ve yüksek faiz döngüsünden 

kurtulamayan ülkemizdeki EKONOMİK olumsuzluklardan en 

fazla etkilenen kesimlerden biri de pazarcı esnafı olmuştur. 

Günümüz koşullarında kısıtlı sermayesi ile kendi emeğini 

birleştirerek ayakta kalmak için mücadele eden Pazar esnafı, 

piyasalardaki durgunluk ve ekonomik krizler nedeniyle zor 

günler geçirmiş hala daha geçirmeye devam etmektedir..

Covit 19 ile mücadele sürecinde getirilen kısıtlamalardan en 

büyük darbeyi almıştır. Hali hazırda mevcut giderlerin 

tamamı aynı seyirde devam ederken, gelir düzeyinde azalma 

olduğundan, tezgâhını açmayan seyyar pazarcı esnafımız ne 

yapacağını bilemez hale gelmiş, ekonomi girdabına 

saplanmıştır. Bir takım destekleme ve yardım paketleri 

dâhilinde pazarcı esnafımıza yapılan nakdi yardımlar; günlük 

ihtiyaç üzerinden aylık ev giderlerine bile cevap vermemiş, 

yeterli olmamıştır. En azından seyyar pazarcı esnafımızın 

kapanma süreçlerinin göz ününde bulundurularak, iflas etmiş 

bir işletmeye emsal edilerek, kapanma zamanlarına denk 

gelen SGK, vergi, banka gibi 

özel ve tüzel borçlarının 

silinmesi mutlak gereklidir. 

Aksi takdirde küçük kar 

marjlarıyla ayakta durmaya 

çalışan pazarcı esnafımız, 

mevcut borç ve mevcut 

kazancın bıraktığı kar 

oranıyla iyileşme sürecine 

giremeyecektir.

PAZARYERİ DÜZCE'NİN 
TANITIM TABLOSUDUR

Bir toplumun kültürel 

özelliklerini en iyi taşıyan 

Pazar yerleridir

Pazaryerleri bulunduğu 

bölgenin gelenek, kültür, 

çeşitlilik ve kapasitesini 

yansıtan bir levhadır. İlimize 

gelen yerli ve yabacı kişilerin bölgemize yapacağı 

tanımlamada büyük ölçüde rol oynayan pazar yerleri 

Düzce'nin tanıtım platformudur.

Pazaryeri ekonomisinde alım satımın gücü kadar mekân 

gücüde bir hayli önem taşımaktadır. Pazar yerleri, öyle 

sokak aralarında, araçların, çöp varillerinin arasında, 

tozun, kirin içinde tezgâh kurulan mekânlar olmamalıdır. 

İlimizde, ilimize yakışır bir şekilde haftanın diğer 

günlerinde de farklı amaçlar için kullanılabilecek, 

çatısıyla, aydınlatmasıyla, otoparkıyla, sosyal tesisleriyle 

hem esnafımıza, hem milletimize yakışan pazar yeri 

yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda yetkili kurum ve 

kuruluşlarının bir an önce harekete geçmesi 

gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak bizlerin birçok talebi 

ve girişimleri olmuş ancak netice alınamamıştır. 

Umuyoruz ki yetkili merciler Pazar yerinin Düzce için 

önem ve  ihtiyacına biran önce öncelik verirler.

Yusuf Şahin
Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı

DÜZCE SEYYAR PAZARCILAR ESNAF ODASI,
,

Esnafımız Covit 19 ile mücadele sürecinde 
getirilen kısıtlamalardan en büyük darbeyi 
almıştır. Hali hazırda mevcut giderlerin 
tamamı aynı seyirde devam ederken, gelir 
düzeyinde azalma olduğundan, tezgâhını 
açmayan seyyar pazarcı esnafımız ne 
yapacağını bilemez hale gelmiş, ekonomi 
girdabına saplanmıştır
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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, zabıtanın 7 gün 24 saat 
çalışma esasına göre görevini sürdürdüğünü belirttiği 
mesajında, “Zabıta Teşkilatımız ve Belediye Zabıta 
Amirliğimiz, vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven 
ortamında yaşamasının güvencesidir' dedi.

DESOB Başkanı Kayıkcı mesajında şu görüşlere yer 
verdi: “ 4 Eylül 1826 tarihinde kurulan Zabıta 
teşkilatımızın bu yıl 195. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyoruz. Zabıta teşkilatımız, vatandaşımızın 
sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşaması için 
mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini 
sürdürmektedir. Vatandaşlarımız, esnaflarımız ile 
Belediye arasında köprü görevi üstlenen zabıta 
ekiplerimiz,  içerisinde bulunduğumuz pandemi 
sürecinde kamu düzenini sağlamak ve güven ortamı 
oluşturmak için her türlü tehlikeye göğüs gererek 
fedakârca çalışmışlardır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Belediyemiz Zabıta ekipleri 

başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında görevlerini 
özverili bir şekilde sürdüren Zabıtalarımızın haftasını 
kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

Zabıta Teşkilatını Kutlarım
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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( DESOB) 

Başkanı Mustafa Kayıkcı, yüz yüze eğitim başlaması 

nedeniyle bir mesaj yayınladı. DESOB Başkanı Kayıkcı, 

eğitimin önemli sağlığın ise hayati bir konu olduğuna 

dikkat çekti ve 'Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları 

korumak toplumun her kesimin görevidir” dedi. 

DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı mesajında şu 

görüşlere yer verdi: 

“Pandemi nedeniyle iki yıldır 

ara verilen yüz yüze eğitim 

başlamadan önce eğitim 

sektörüne doğrudan ve 

dolaylı yollarla hizmet veren 

tüm esnaf ve sanatkarlarımız 

ile yanlarında çalışanları 

gerekli tedbirleri alarak uzun 

zamandır ara verdikleri 

faaliyetlerini yeniden 

yürütmek için yoğun bir çaba 

gösteriyor. Özellikle 

öğrencilerin bizzat bulunduğu okul kantini ve servislerde 

gerekli hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları 

harfiyen uygulanacak. Öğrencilerimizin okula sağlıkla 

gidip gelebilmesi için kurallara uyma noktasında 

esnafımız tam teşekküllü çalışacak.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hijyenik ve 

sağlıklı şartlarda eğitim alması ve artık korona virüs 

nedeniyle eğitimlerinin aksamaması her şeyden önemli. 

Bunun için de özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin 

sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara ve zararlı madde 

satıcılarına kesinlikle göz açtırılmamalıdır.

Eğitim önemli, sağlık ise hayatidir. Yüz yüze eğitime 

geçilmesi için okullara 

kadrolu temizlik personeli 

atanması, tüm okullara 

gerekli hijyen 

malzemelerinin periyodik 

olarak teslim edilmesi, 

hijyen kurallarına uyulup 

uyulmadığının sıkça 

denetlenmesi ve okulların, 

sınıfların, okul bahçelerinin 

fiziki durumları gözetilerek 

metrekareye düşecek insan 

sayısına dair düzenlemeler 

yapılması şarttır.

Çocukları tehlikelerden korumanın ilk yolu, okula 

başladıktan itibaren her zaman onları bilinçli 

yetiştirmektir. Bu görev de en çok okul çevreleri için 

ailelere, okul içerisinde ise öğretmenlere düşüyor.  

Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları korumak toplumun 

her kesimin görevidir” 

EĞİTİM ÖNEMLİ SAĞLIK  İSE HAYATİDİR

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
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VALİ ATAY  ESNAFI GEZDİ
Düzce Valisi Cevdet Atay Beyköyü’nde kurulan pazaryerinde 
denetlemelerde bulundu. Vali Atay, pazarda kurulan bütün 
tezgahları tek tek dolaştı ve esnaflarla sohbet etti. Vali Cevdet 
Atay’a, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç eşlik etti. 

Pandemi nedeniyle maske/mesafe ve hijyen kurallarına dikkat 
edilmesini isteyen Vali Cevdet Atay, pazarda alışveriş yapan 
vatandaşlarla da görüştü. En kalabalık ortamların pazarlarda 
oluştuğuna dikkat çeken Vali Atay, ‘ Pandemi nedeniyle 
kurallara azami dikkat etmemiz gerekiyor. Herkes kurallara 
dikkat ettiği zaman kendisini koruduğu kadar çevresini de 
korumuş oluyor’ dedi. Vali Atay herkesin aşı olması gerektiğini 
de sözlerine ekledi. 

Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü İshak Hasman ile 

Seçim memuru Kazım Tora, DESOB’u ziyaret ettiler. 

DESOB makamında yapılan görüşme samimi bir ortamda 

geçti.  DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Merkez İlçe Seçim 

Kurulu Müdürü  İshak Hasman ve Seçim Memuru Kazım 

Tor'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim' dedi.

Düzce Seçim Kurulu’ndan 

DESOB’a ziyaret
DEMSO Aylık Toplantısını

Oda Merkezinde Yaptı

Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası 
Ağustos ayı Yönetim ve Denetim Kurulu 
Toplantısını Başkan Murat Geçici başkanlığında 
yaptı. 


