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Yıl: 1 Sayı: 19Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır
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Esnaf ve sanatkarlarımız, tüm 
dünyayı etkisi altına alan korona 
virüsü salgını ile etkin bir şekilde 
mücadele kapsamında getirilen 
kural ve yasaklara riayet etme 
konusunda üstün bir çaba ve 
fedakarlık gösterdi

,
,

Sayfa 2'de
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İLK ADIM ATILDI 
Modern site için 
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Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve 

Otomobilciler Odası olarak pandemi döneminde kahveci 

ve berberler başta olmak üzere okul servisçileri ve tüm 

küçük esnaf ve sanatkarlarımız ciddi bir şekilde olumsuz 

yönünden etkilenmiştir. Bu nedenle devletimizden tek 

isteğimiz esnaflarımızın rahat nefes almaları için en az 

bir yıl ödemesiz 100 bin TL faizsiz kredi talep ediyoruz.

Bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs 
salgını ile etkin bir şekilde mücadele kapsamında esnaf 
ve sanatkarlarımızın, getirilen kural ve yasaklara riayet 
etme konusunda üstün bir çaba ve fedakarlık gösterdiği, 
salgına karşı mücadele ederken ciddi ekonomik 
zorluklar yaşadığı ve gelir kaybı desteklerinden sadece 
basit usule tabi üyelerimizin yararlanması yeterli 
gelmemiştir. Bu nedenle 
esnaf ve sanatkarlar olarak 
devletimizden esnaf ve 
sanatkara her türlü hibe 
desteklerinden yararlanma 
konusunda duyarlı 
olmalarını beklemekteyiz.

Bu pandemi döneminde 
başta Birlik başkanımız 
sayın Mustafa KAYIKCI 
olmak üzere tüm oda 
başkanlarımızın ve yönetim 
kurulu üyelerimizin 
gecesini gündüzüne katarak 
esnaf ve sanatkarımızın 
yanında olmuşlardır.

Netice olarak 
üyelerimizden ve 
vatandaşlardan isteğimiz 

rehavete kapılmadan tüm kurallara uymaları 
hususunda gereken hassasiyeti göstermelerini 
önemle rica ederiz.

Hüseyin Aykanat

Cumayeri Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

CUMAYERİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
korona virüsü salgını ile etkin bir 
şekilde mücadele kapsamında 
esnaf ve sanatkarlarımız, getirilen 
kural ve yasaklara riayet etme 
konusunda üstün bir çaba ve 
fedakarlık gösterdi

,
,

Devletimizden tek isteğimiz 
esnaflarımızın rahat nefes 
almaları için en az bir yıl 
ödemesiz 100 bin TL faizsiz 
kredi talep ediyoruz.
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Düzce'de 'Mobilyacılar Sitesi'ne 

ilişkin ilk adım atıldı. Yapı 

Sanatkarları İmalatçıları, Mobilyacılar, 

Dekorasyoncu İmalatçılar'ın yer alacağı 

site için hazırlıklar tamamlandı. 

Planlanan site içerisinde, Elektrikçiler 

Odası Üyeleri, İmalatçıları ve ayakkabı 

imalatçıları da yer alacak. Konuyla ilgili 

olarak Düzce Belediyesi ile Düzce Esnaf ve 

Sanatkarları Odaları Birliği (DESOB) 

arasında protokol imzalandı.

Düzce Belediyesi ile DESOB önemli bir iş 

birliği gerçekleştiriyor. İki kurum arasında 

Yapı Sanatkârları İmalatçılar ve 

Mobilyacılar, Dekorasyoncular İmalatçıları 

Sitesi ön protokolü imzalandı. Projede 

Düzce'de Yapı Sanatkârları İmalatçılar ve 

Mobilyacılar, Dekorasyoncular İmalatçıları 

Sitesi kurulması ön görülüyor. Projeyi 

Düzce Belediyesi üstlenecek. Protokol, 

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, DESOB 

Başkan Vekili, Yapı Sanatları Esnaf 

Odası Başkanı Bülent Keser, 

Marangozcular ve Mobilyacılar Esnaf 

Odası Başkanı Zekeriya Altay 

tarafından imza altına alındı.  

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı proje 

hakkında şu bilgileri verdi:  

“Düzce'mizin dönüşüm mimarı, proje 

insanı,  sayın Bakanımız Dr. Faruk 

Özlü Başkanımız ile Yapı Sanatkarları, 

İmalatçılar Sitesi ve Mobilyacılar, 

Dekorasyoncular İmalatçıları Sitesi, 

ön mutabakatı üzerinde görüş 

birliğine varılmıştır. Plan ve projesi, 

yer temini Düzce Belediyesi ve DESOB 

iş birliği ile yapılması uygun 

görülmüştür. Plan ve projenin 

yapımını; Düzce Belediye Başkanlığı 

üstlenmiştir. Planlanan site içerisinde, 

Elektrikçiler Odası, İmalatçıları ve 

Ayakkabı imalatçıları da, yer 

alacaktır. Şehir içinden imalat ve 

tamirat sektörlerinin tamamı yeni 

kurulacak olan, sanayi sitelerine 

konuşlanması sağlanacaktır. Konuyla 

ilgili taslak çalışmalar başlatılmış ve 

belediye teknik ekibi ile yetkilileri ile 

ilgili oda başkanlarımız çalışmalarını 

DESOB başkanlığımız yürüteceklerdir. 

Düzce'mize bu kazanımı sağlayan, 

taleplerimize heyecanla destek veren 

sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü'ye; 

esnaf ve sanatkarlarımız adına minnet 

ve şükranlarımızı sunuyorum hayırlı 

olsun” 

SİTE İÇİN PROTOKOL YAPILDI 

Planlanan site içerisinde, 

Elektrikçiler Odası Üyeleri, 

İmalatçıları ve ayakkabı 

imalatçıları da yer alacak

DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı: “Düzce'mize bu 
kazanımı sağlayan, 
taleplerimize heyecanla destek 
veren sayın Bakanımız Dr. 
Faruk Özlü'ye; esnaf ve 
sanatkarlarımız adına minnet 
ve şükranlarımızı sunuyorum 
hayırlı olsun” 

MARKETLER 
ŞEHİR DIŞINDA
OLMALIDIR

Perakende sektörünü 

düzenleyen yasanın 

çalışmalarına ilişkin 

açıklamalarda bulunan TESK 

Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Marketlerin şehir 

dışına açılması, metre kare 

standardı getirilmesi ve diğer 

maddeler ile ilgili Perakende 

Yasasına ilişkin çalışmaları 

yakından takip ediyoruz. 

Marketlerin şube sayıları ve 

açılış konumlarına kural 

getirilmesi esnafımız açısından 

haksız rekabet ortamının son 

bulmasını sağlarken, fiyatlardaki 

artışlar yerine istikrarlı bir 

döneme girileceği için 

vatandaşın cebi de 

rahatlayacaktır.

Esnafımız her sokakta her köşe 

başında açılan ve binlerce farklı 

ürünü tek bir mağazada satan 

marketlere karşı rekabet 

etmeye çalışırken her geçen gün 

kan kaybediyor’ dedi. 
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Korkut, 'İşçi güvenliğinin sağlanması 
ile üretim güvenliği de sağlanacağı 
için verim artar. Dolayısıyla kazanç 
yükselir. Alınan tedbirler sayesinde 
yangın ve patlama gibi tehlikeler ve 
sonuçları önlenir. Aynı şekilde makine 
ve cihaz arızalarının da önüne geçilir. 
Üretim, hizmet ve faaliyetler 
kesintisiz devam eder. İş kazası ve 
meslek hastalığı kaynaklı tazminat 
riski ortadan kalkar' görüşlerine yer 
verdi. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı da, 
çalışanların öncelikle can sağlığının 
korunması gerektiğini belirtti ve “İş 
yerleri hastalık ve sakatlıklar 
açısından riskler içerir. Bu 
riskler sonucu yaşanan bazı 
olumsuz sonuçların telafisi 
de olmayabilir. İşverenlerin 
belki de en önemli 
sorumluluğu çalışanların iş 
güvenliğini sağlamaktır. 
İşverenlerin en çok dikkat 
etmesi gereken konu hiç 
şüphesiz çalışanlarının can 
sağlığını koruyarak ve 
güvenli şekilde işlerini 
yürütmesidir. İş sağlığı ve 
güvenliği her şeyden önce 

gelir. İş yerinizde istenmeyen 
kazaların yaşanmaması için gereken 
önlemler alınmalıdır. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi sayesinde 
çalışanların, can güvenliğini 
sağlamayı öğrenmesi ve güvenli 
çalışma alanı yaratması amaçlanır” 
dedi.

DESOB Genel Sekreteri Gökhan Aktürk 
de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yürütülmesine ilişkin destek ve teşvik 
mekanizmaları, işyerlerine sağlanan iş 
sağlığı ve güvenliği teşvik ve 
destekleri konularındaki 
uygulamalardan söz etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı ve 
TESK  iş birliği ile 'İş Sağlığı ve Güvenliği'  
konusunda çevrim içi toplantı yapıldı.  
İş Sağlığı Güvenliği (İSG) konularının 
ağırlıklı olarak ele alındığı toplantıya 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı 
ile DESOB Genel Sekreteri Gökhan 
Aktürk katıldı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in de 
öncülük ettiği toplantıda İSG konuları 
için Bakanlık Çalışma Uzmanı Ahmet 
Erat Korkut bilgi verdi. İşçi sağlığı ile 
üretim ve verimlilik konularının birlikte 
ele alınması gerektiğine değinen 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

Düzce Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası tara�ndan üyelerine

TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Düzce Otobüsçüler-Minibüsçüler 
ve Servis Araçları Odası 
tarafından üyelerine trafik 
eğitimi verildi. Oda tarafından 
yapılan açıklamada şu görüşlere 
yer verildi: “Trafik güvenliğinin 
farkındalığının artırılarak 
taşımalı eğitimlerde kullanılan 
araçlar dahil, okul servis 
araçları, şoförleri ve rehber 
personeline yönelik 
bilgilendirme eğitimi için 
pandemi ile mücadelenin temel 
prensiplerine uygun olarak ( 
maske, mesafe, temizlik) trafik 
tescil denetleme müdürlüğü ve 
merkez jandarma trafik 
yetkililerinin katılımlarıyla 
üyelerimize eğitim ve 
bilgilendirme yapıldı.


