
D
ÜZ

C
E 

ESOBBÜLTENİ BÜLTENİ 

Ek
im

 /
4

/2
0

2
1
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, ,Pandemi döneminde dükkan kapatıp 
işlerine ara vermek zorunda kalan birçok 
esnafımız adına devletimizden biraz 
daha destek beklemekteyiz. Ödemesi bir 
sonraki yıla ertelenmiş faizsiz kredi 
talebinde bulunuyoruz

Sayfa 3'de

Sayfa 2'de

Cumhuriyet Bayramı
Kutlu Olsun

Gazeteciler Günü
Kutlu Olsun

Mesleki Yeterlilik
Belgesi için sınavlar
yapılıyor

Kamu borçlarında 
yapılandırma ve 
taksit ödeme süresi
kaçırılmamalı. 
Ödemelerde son
tarih Ekim sonu 

Düzce Valisi Cevdet
Atay Akçakoca ve
Cumayeri ilçelerinde
esnafları gezdi

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı
söylen�lere açıklık ge�rdi: 

ZAMLARIN
SORUMLUSU

ESNAF
DEĞİL

Soğuk günlerinin yaklaştığı bugünlerde dolar 
kurundaki yükselişin akaryakıt ürünlerine zam 
olarak yansıtılması piyasaları olumsuz etkiler. 
Bunun için yapılması gereken başta akaryakıt, 
elektrik ve doğalgaz olmak üzere ana kalem 
ürünlere zam yapılmasından kaçınılmalı.
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2018 yılında göreve geldiğimizden itibaren her zaman 
ve her koşulda Gölyaka esnafımızın istekleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. 4 
senenin sonlarına yaklaşırken de hala aynı gayeyle 
görevimize devam etmekteyiz. 

Gölyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 580 üyeye 
hizmet vermekteyiz. Esnafımızın memnuniyeti daimi 
önceliğimizdir. Tüm dünya olarak çok zorlu bir süreç 
olan pandemi döneminden geçmekteyiz. Bu durum 
maddi ve manevi olarak en çok esnafımızı 
etkilemiştir. Biz de bu süreçte üzerimize düşen 
görevleri layıkıyla yerine 
getirmeye çalıştık. İşyerleri 
temizlik ve sosyal mesafe 
kurallarını hatırlatmak adına 
sürekli sahadaydık. 
Esnafımızın da hassasiyetiyle 
tehlikeyi en aza indirmeye 
çalıştık. Bu dönemde 
kurallara uyarak, titizlikle 
işlerine devam eden tüm 
esnafımıza minnettarız. 

Pandemi döneminde dükkan 
kapatıp işlerine ara vermek 
zorunda kalan birçok 
esnafımız adına 
devletimizden biraz daha 
destek beklemekteyiz. 
Ödemesi bir sonraki yıla 
ertelenmiş faizsiz kredi 
talebinde bulunuyoruz. 
Öncelikle bu süreçte tüm 
taleplerimizi ilgili 

makamlara ileten, hiçbir ricamızı kırmayan birlik 
başkanımız sayın Mustafa KAYIKCI'ya ve tüm 

kuruluşumuza yönetim ve denetim kurulumuz 
adına teşekkür ediyor, bu zorlu 

sürecin ardından bir an önce 
aydınlığa kavuşmayı 

diliyoruz. 

Lü�ü Uslu
Gölyaka Esnaf ve Sanatkarlar 
Oda Başkanı 

GÖLYAKA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

Pandemi döneminde dükkan 
kapatıp işlerine ara vermek 
zorunda kalan birçok esnafımız 
adına devletimizden biraz daha 
destek beklemekteyiz. Ödemesi bir 
sonraki yıla ertelenmiş faizsiz kredi 
talebinde bulunuyoruz
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29 Ekim,  tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun, 

yedi düvele karşı göğsünü siper edip istiklal 

mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nin 98. Yıl dönümüdür.  

19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük 

Zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Atatürk'ün, 

29 Ekim 1923 tarihinde “Türk 

Milletinin tabiat ve şiarına en 

uygun idare, Cumhuriyet 

idaresidir” diyerek ilan ettiği 

Cumhuriyetimiz, 

atalarımızdan ulusumuza 

kalan en büyük miras ve 

vazgeçilmez bir ulusal 

değerdir.  

Her türlü zorluğa ve 

imkânsızlığa rağmen aziz 

milletimizin vatan sevgisi, 

Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ün önderliğinde 

hürriyet ve istiklal aşkıyla, 

bağımsızlığına kavuşabilmek 

için kadınıyla erkeğiyle 

yaşlısıyla genciyle topyekün 

inanç ve kararlılıkla giriştiği 

Kurtuluş Savaşımız, her 

safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir 

zafer ile sonuçlanmıştır.

Savaşlar ve işgaller görmüş ülkemizin güzel topraklarına 

bir bahar gibi gelen Cumhuriyet, elbette kolay tesis 

edilmemiştir. Halkın iradesi ve idaresinden yana olan bu 

rejim için çok sancılı süreçlerden geçilmiştir. Yokluk ve 

türlü zorluklar içindeki ülkemizin insanlarının 

yorgunluğunu gören, vatandaşların bağımsızlığa ve 

özgürlüğe olan ihtiyacını 

bilen ve önemseyen bir deha 

önce Meclis'i kurmuş ve 

“Egemenlik Kayıtsız Şartsız 

Milletindir” demiştir. O 

deha, o büyük önder, o 

Mustafa Kemal Atatürk 29 

Ekim 1923'te ilan edilen 

Cumhuriyet ile birlikte 

Türkiye'nin de ilk 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 

tüm vatandaşlarımızın 

Cumhuriyet Bayramını en 

içten dileklerimle kutluyor, 

başta Cumhuriyetimizin 

kurucusu Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk ve silah 

arkadaşları olmak üzere, 

canlarını feda eden aziz 

şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi 

saygı ve şükranla anıyorum.

CUMHURİYETİMİZ KUTLU OLSUN

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. DESOB Başkanı 
Kayıkcı, toplumun haber alma hakkı için basın 
mensuplarının fedakarca görev yap�ğını belir�. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı'nın 21 Ekim Dünya 
Gazeteciler Günü mesajı şu şekilde: 

“Demokrasinin temel taşlarından olan basın, 
düşünce, anla�m ve haber alma özgürlüğünün en 
etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla vatandaşlar 
arasında bilgi sağlayarak demokrasinin korunması 
için önemli bir görev üstlenmektedir.

Toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasında 
aracı olan her türlü zorluğa ve sıkın�ya rağmen 
fedakarca çalışan basın mensuplarımızın mesai saa� 
gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve 
her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele 
her türlü takdiri hak etmektedir.

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun 
çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını 
önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca 
çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda 
emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının '21 
Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete 
in�kal edenleri rahmetle anıyorum.”

BASIN ÇALIŞIYORZAMLARI ESNAF YAPMIYOR
Dolar kurundaki ani dalgalanmalar 
nedeniyle başta akaryakıt olmak üzere 
doğalgaz, elektrik gibi halkın zorunlu 
olarak kullandığı ürünlere zam 
yapılacağı söylen�lerinin yanlış 
olduğuna dikkat çeken DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, “Akaryakıta gelen 
zamlar A'dan Z'ye tüm ürünlerin 
fiyatlarını olumsuz olarak etkiliyor. Bu 
da beraberinde enflasyon ar�şını 
ge�riyor. En önemlisi zamların 
sorumlusu olarak esna�mız 
görülmektedir. Kesinlikle zamların ve 
piyasalardaki dalgalanmaların 
sorumlusu esnaf değil. Soğuk 
günlerinin yaklaş�ğı bugünlerde dolar 
kurundaki yükselişin akaryakıt 
ürünlerine zam olarak yansı�lması 
piyasaları olumsuz etkiler. Bunun için 
yapılması gereken başta akaryakıt, 
elektrik ve doğalgaz olmak üzere ana 
kalem ürünlere zam yapılmasından 
kaçınılmalı.” dedi.

Esnaf ve sanatkârın en önemli maliyet 
kalemi olan akaryakı�a gelen zamların 
hem esna� hem de halkı olumsuz 
etkilediğini anlatan Başkan Kayıkcı 
“Halen devam eden pandemi 
sürecinde dolar kuru bahane edilerek 

zam yapılmasından kaçınılmalı. Bu 
dönemde zam değil indirim yapılmalı. 
Çünkü özellikle imalat ve üre�m 
sektörlerimiz başta olmak üzere tüm 
esna�mızın maliyetleri artarken 
kazancı düştü. Esna�mız da 
vatandaşımız da fiyatlarda ar�ş değil 
indirim haberi bekliyor. Yapılacak 
indirimler hem vatandaşa hem de 
piyasalara özellikle ekonomik anlamda 
rahatlamayı da beraberinde 
ge�recek�r” diye konuştu.
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VALİ ATAY ESNAFLARI GEZDİ 

Kanun kapsamında, vergi ve prim 

borçları başta olmak üzere çok sayıda 

kamu kurum ve kuruluşuna olan 

kesinleşmiş borçların cezaları 

kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle 

ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca 

ihtilafların sonlandırılması amacıyla 

dava safhasında olan alacaklar da 

yapılandırılarak ödenebiliyor. 

Yapılandırma için süre Ekim ayı sonuna 

kadar uzatıldı. 

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme 

sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak 

diğer taksitlerin ödeme sürelerinin 

uzatılmasına yönelik Kanun'da bir 

yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer 

taksitlerin ödeme sürelerinde 

değişiklik olmadığını belirterek, Kanun 

kapsamında borçlarını yapılandıran 

vatandaşların bu hususa dikkat 

etmeleri gerektiğini bildirdi.

Yapılandırmada süre
geçirilmemelidir

Düzce Valisi Cevdet Atay il genelinde ilçelerdeki esnaf gezilerini sürdürüyor. Vali 
Atay çarşı ve pazar yerlerinde bulunan esnafla sohbet ediyor, sorunlarını 
dinliyor. Bu arada pandemi koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları Yapılıyor

Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Odasına bağlı üyelerin ve yanlarında 

çalışanlarının Çelik Kaynakçılık meslek dalında  (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi 

sınavları tamamlandı. Oda Başkanı Murat Geçici üyeleri iş yerlerinde ziyaret etti. 


