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Yıl: 1 Sayı: 16Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

,
,İleriki yıllarda usta ihtiyacını karşılayacak 

seviyede kalmamız ancak çıraklık ve kalfalık 

sürecinin olması ile mümkün. İnanıyorum ki 

yetkili mercilere yaptığımız istihdam teşvikleri 

taleplerimiz olumlu sonuçlanacak ve gelecek 

nesiller içinde üretim, talep ve kapasite 

artışlarına denk olarak yeni nesil ustalarımızı 

yetiştirebileceğiz.  
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Dünyanın kuruluşundan bugüne denk ağaç işleri sektörünün 

karşıladığı maksimum zorunlu ih�yaçların hiçbirine emsal bir 

teknoloji ve sektör ge�rilemedi. Aksine ağaç işleri sektörü teknoloji 

ve sektör çeşitliliğinin gelişim ve çoğalmasına katkı sağlan faaliyet 

alanıdır. 

Şöyle bir düşünüp bak�ğımızda evimizin her bir metre karesinde, iş 

yerlerimizde, parkımızda, bahçemizde, otobüs beklediğimiz 

duraklarda, diğer sanayi ve üre�m-hizmet sektörlerinde bile ağaç 

işleri sektörünün temel hizmet ve üre�minin yer aldığını 

görmekteyiz. Yaşam alanlarımız ve diğer araç ve gereçlerimizde bu 

kadar ih�yaç karşılayan bir sektörün finansal refahta, ileriyi 

görebilen bir güç ve is�hdam sağlayıcı potansiyelde olması 

gerekmektedir. Ustalarımız el becerilerini teknoloji ile birleş�ren 

birer sanatkârlardır. Dün ve bugün olduğu gibi sektör için büyük 

önem arz eden ustalarımızın neslinin tükenmemesi, yarınlar için de 

yeni ustaların ye�ş�rilmesi gerekmektedir. Ancak esnaf ve 

sanatkârımızı yok olma etkisi al�na alan ekonomik zorluklar is�hdam 

ortamını azami duruma ge�rdi. Bu nedenle işyeri sahibi esnaf ve 

sanatkârımıza işveren maliyetlerinin yükünün alınarak is�hdam 

teşvikleri sağlanması gerekiyor. Çünkü el becerilerinin sahada 

öğrenilmesi gerekmektedir. İleriki yıllarda usta ih�yacını karşılayacak 

seviyede kalmamız ancak çıraklık ve kalfalık sürecinin olması ile 

mümkün. İnanıyorum ki yetkili mercilere yap�ğımız is�hdam 

teşvikleri taleplerimiz olumlu sonuçlanacak ve gelecek nesiller içinde 

üre�m, talep ve kapasite ar�şlarına denk olarak yeni nesil 

ustalarımızı ye�ş�rebileceğiz.  

İHRACAT DIŞ PAZARDA YÜKSELİŞE GEÇERKEN OLUŞAN 

HAMMADDE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İÇ PAZARI YAVAŞLATTI

İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman İdaresi  

tara�ndan hazırlanan 2021 yılı Mobilya Sektörü raporlarında 2021'in 

ilk 5 aylık sürecinde mobilya kâğıt ve orman ürünleri ihraca�nın 

yüzde 28'lik ar�şla 2,6 milyar seviyesinde gerçekleş�ği, mobilyada 

mayıs ihraca�nın ise yüzde 48'in üzerinde ar�ğı tespit edilmiş�r. 

Türkiye'nin genel ihraca� ve mobilya dış sa�mı anlamında parlak 

günler görmekte ve mobilyada dünyanın 8. büyük ihracatçısı haline 

gelmektedir. Ancak tabana yayılamayan bir ihracat düşünüldüğünde 

mobilya sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli esnaf 

ve sanatkârımız için söz konusu veriler sevindirici değildir. 

 Çünkü ağaç işleri sektöründe yaşanan ihracat ve dış sa�m ar�şı, 
hammaddeye olan ih�yacı da ciddi ölçüde ar�rdı. Son 
zamanlarda ülkemizin dört bir yanından, MDF, sunta, sünger gibi 
mobilya hammaddelerinin temininde güçlük yaşanmasıyla 
birlikte, tedarik sorunları beraberinde ge�rdiği gibi 
hammaddeye gelen kat sayılı zamlar bizleri işin içinden çıkamaz 
hale ge�rdi.  Şöyle ki Düzce Marangoz ve Mobilyacılar Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Yöne�m Kurulu olarak haksız rekabe�n 
önlenmesi, ilimiz piyasasında değişkenlik gösteren fiyatlardan 
dolayı üre�ci ve tüke�ciyi koruma amacı ile geçen yıl fiyat 
tarifesi hazırladık. Fiyat Tarifesinde yer alan kalemlerde işçilik ve 
malzeme fiyatları ile kar oranlarını tavan toplamı olarak 
belirledik. Bugüne geldiğimizde görüyoruz ki malzeme 
fiyatlarındaki ar�ş geçen yıl hazırlamış olduğumuz fiyat 
tarifesindeki toplam fiyatların bile üstüne çıkmış durumda. 
Görünen odur ki süper ölçekli firmaların ihracat ar�şı ekonomik 
dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı seyre sebep olduğu 
gibi,hammadde fiyatlarındaki ar�şlarında işin içinden çıkılmaz 
sevilere ge�rdi. İç pazara hitap eden küçük ölçekli esnaf ve 
sanatkârımızın hammadde alımında ve tedarikinde yaşanılan 
sorunlar doğrudan ekonomik gerilemeye neden oldu
Sektörümüzde yaşanılan bu ve benzeri sorunlarla alakalı olarak 
Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Mustafa 
KAYIKCI ve Ağaç İşleri Esnaf SanatkârlarFederasyonu Başkanımız 
Ali Rıza ERCAN ile devamlı ir�bat halinde olduk. Sektörümüzün 
sorunlarını yakından takip al�nda tutan Federasyon Başkanımız 
Ali Rıza ERCAN'ının odamıza yap�ğı ziyare�e birinci ağızdan 
sektörel sorun ve özüm önerileri odaklı is�şare ve taleplerimizi 
kendilerine iletmiş olduk. Konuyla ilgili olarak 4 Haziran 2021 
tarihinde resmi gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne 
Bağlı Mallarla İlişkin Tebliğ kapsamında ihraca� yasak mallara 
ilaveler yapıldı ancak iç piyasa hammadde fiyatlarında 
beklenilen gelişme sağlanamadı.

En kısa süre içinde hammadde tedarik ve fiyatlarındaki 
sorunlarımızın çözüleceğine, daha gelişmiş, daha çağdaş ve ülke 
ekonomisine birebir katkı sağlayan olan esnaf ve sanatkâr kitlesi 
haline geleceğimize inanıyorum.

Zekeriya Altay

Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

DÜZCE MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Ağaç İşleri Esnaf ve 
Sanatkarlar Federasyon 
Başkanı Ali Rıza Ercan ve 
Federasyon Genel 
Sekreteri İbrahim Yıldız 
odamızı ziyaret e�ler. 
Başkan Ali Rıza Ercan, 
Yöne�m Kurulumuz ile 
birlikte sektörümüzün 
karşı karşıya olduğu girdi 
maliyetlerine ilişkin 
sorunlar ve çözüm 
önerileri ile ilgili 
is�şarelerde bulundular
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Bu yıl 34'üncüsü kutlanan Ahi'lik Haftası için Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı ve 
Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Cevdet Atay'ı makamında 
ziyaret ettiler. DESOB Başkanı Kayıkcı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 
AHİ'LİK HAFTASI için Vali Cevdet Atay'a bilgi verdiler. Bu arada 
Ahi'lik Haftası için geleneksel hale gelen Yılın Ahi'si, Kalfa ve 
Çırak Ahi'leri seçildi. Vali Atay ve DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı Yılın Ahi'sine  Ahi'lik Cüppesini giydirdi. 

Ahi'lik Haftası için ilk tören Anıtpark meydanında yapıldı. 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ve Birlik Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Oda Başkanları Atatürk anıtına çelenk sundular. 
DESOB Ahi'lik Kutlama Heyeti Anıtpark'daki törenlerin 
ardından Valilik makamında Düzce Valisi Cevdet Atay'ı ziyaret 
ettiler. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı bu yıl 13-19 Eylül 
tarihleri arasında kutlanacak olan Ahi'lik Haftası için Vali 
Atay'a bilgi verdi. Pandemi nedeniyle kısıtlamalı törende, 
geleneksel olarak Yılın Ahi'si Düzce Dokuma Giyim Mensucat 
ve Örgücülük Eşya Esnaf Odasına kayıtlı 62 yıldır terzi ustası 
Hasan Sevgi seçildi. Yılın Kalfası ise Düzce Demir ve Madeni 
Sanatkarlar Esnaf Odası'na kayıtlı Volkan Kabalar, Yılın çırağı 
ise Düzce Elektrikçiler Odası'na kayıtlı  Sebahattin Çalışkan 
oldu. Yılın Ahi'lerine cüppeleri giydirildi ve plaketleri takdim 
edildi. Törenlere Düzce Ticaret Müdürü Çiğdem Acar da eşlik 
etti. 

AHİ'LİK MANEVİ BİR TERBİYE OCAĞIDIR

Her yıl geleneksel olarak kutlanan ve bu yıl 13-19 Eylül 
tarihleri arasında 34'üncüsü kutlanacak olan Ahi'lik 
Haftası için Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı bir mesaj yayınladı. 
DESOB Başkanı Kayıkcı, Ahi'liğin meslek örgütü 
olmasının yanında manevi bir terbiye ocağı olduğunu 
belirtti. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı'nın Ahi'lik mesajı şu 
şekilde: “ Ahilik teşkilatının temelleri, 13. yüzyılda Ahi 
Evran-ı Veli tarafından Kırşehir'de atılmıştır. Ahilik 

teşkilatının temel amacı toplumda huzur ve barışı temin 
etmektir. Bu amaç doğrultusunda dürüstlük, güvenilirlik, kul 
hakkı, helal lokma, çalışma, yardımlaşma, paylaşma gibi ahlaki 
erdemleri aşılamayı hedef olarak belirtmiştir.

Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak 
gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında 
yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir 
müessesedir.  

Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye 
ocağıdır. Esnaf ve sanatkârlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, 
mesleki ilkelerle süsleyen ahilik kültürü Aziz Milletimizin 
geçmişinde ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli 
görevler ifa etmiştir. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da 
dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve berberliğin 
tesisinde de etkin rol üstlenmiştir.   

Bu vesileyle, Anadolu'nun manevi mimarlarından ve bu büyük 
teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyor, 
emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf 
ve meslek kuruluşlarının, 2021 yılı Ahilik Haftasının birlik ve 
beraberlik içerisinde geçmesini, ülkemize ve bütün insanlığa 
güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve 
atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can 
damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkârlarımıza şükran ve 
saygılarımı sunuyorum.”
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AHİ’LİK İÇİN VALİ ATAY ZİYARET EDİLDİ 
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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( DESOB) Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, 'Gaziler Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. 
DESOB Başkanı Kayıkcı'nın mesajı şu şekilde: 

“Yüce Türk Milleti, tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından, 
vatanın bölünmez bütünlüğünden, bayrak sevgisinden, milli ve 
manevi değerlerinden asla ödün vermemiştir.

Gurur ve övünç kaynağımız Gazilerimizin aziz hatıralarını 
ilelebet canlı tutmak amacıyla, TBMM tarafından 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal 
Rütbesi ve Gazilik Unvanının verildiği 19 Eylül günü, "Gaziler 
Günü" olarak kabul ve ilan edilmiştir.

Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak 

adına canları pahasına cepheden cepheye koşan ve bu 
uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin 
medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan 
birer abideleridir. Gazilerimiz vefanın, sadakatin, vatan 
sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve 
isimleridir.

Bu duygularla 'Gaziler Günü'nün 100'üncü yıl dönümünü 
kutluyor, tüm şehitlerimizi, başta  Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete 
intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 
yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.”
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GAZİLER ÜLKEMİZİN MEDARI İFTİHARIDIRLAR

Serbay Akademi, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği'nin moderatörlüğünde, IdeaSoft ve 
Serbay Interactive'in katılımıyla birlikte DESOB 
konferans salonunda e-ticaret eğitimi 
gerçekleştirdi.

Serbay Akademi, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (DESOB) moderatörlüğünde,faaliyet 
gösteren odaların başkanları, genel sekreterleri ve 
kurum içi personelinin katılımlarıyla, Düzce'nin 
reklam ajanslarından Serbay Interactive'nin ve 
ulusal e-ticaret firmalarından IdeaSoft'un katkısıyla 
e-ticaret eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde, DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı ve DESOB Genel Sekreteri 
Gökhan Aktürk, bağlı odaların genel sekreterleri ve 
personeli yer aldı.

IdeaSoft firmasından Bölge Müdürü Şahin Aksu, 
katılımcılara e-ticaretin dünü, bugünü ve geleceği 
hakkında bilgiler verdi. Serbay Interactive Ajans 
Başkanı Görkem Özdemir, 'Türkiye'de Rakamlarla E-
ticaret', 'E-ticaretin KOBİ'lere Faydası' ve 'E-
ticarette Başarı Hikayeleri' başlıkları altında bilgiler 
aktardı. Özdemir, eğitimin son bölümünde 
katılımcıların e-ticaret hakkındaki sorularını 
yanıtladı.

SERBAY AKADEMİ İLE BİRLİKTE E-TİCARET EĞİTİMİ


