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Ekonominin en güçlü temsilcisi 

olan Esnaf ve Sanatkarlarımızın 

genel sorunlarının çözümü için 

yasal düzenlemelerin yapılması 

talebimizdir

2022 Yılında yapılacak olan Odaların Genel Kurulları için

TOPLANTILAR BAŞLADI
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1. Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 1977 yılında 

kurulmuş olup, 2021 Kasım ayı i�barıyla 400 üyesi ile 

Merkez Mahallesi Belediye İş Merkezi no:28 Z / 11 

adresindehizmet vermekteyiz.

2. Üst Kuruluşlarımızdan sektörle ilgili olan mevzuat (Genelge, 

Yönetmelik ) değişiklikleri ve kamu kurum ve 

kuruluşlarından gelen yazılar üyelerimize mesaj yoluyla 

düzenli olarak duyurulmaktadır.

3. Üyelerimizin Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında 

uygulamaya konulan yetki belgelerini alabilmeleri için, 

düzenlenmesi zorunlu olan İl/İlçe Trafik Komisyonundan  

kararlarının alınması takip edilerek ve komşu ilimizde 

bulunan XIII. Bolu Ulaş�rma Bölge Müdürlüğü'ne gidilerek 

yetki belgelerinin alınması sağlanmaktadır. Ticari Araçlarda 

zorunlu olan SRC belgesi, Psikoteknik belgelerinin alınması 

hususunda üyelerimiz yönlendirilmektedir.

4. Pandemi sürecinde üyelerimize araçlarında bulundurulması 

gereken uyarı afişleri dağı�lmış�r. Yolcu taşımacılığı yapan 

minibüsçü ve taksici esna�mızın araçlarının Belediye ile 

görüşülerek dezenfekte edilmesi sağlanmış�r. Pandemi 

döneminde kamu yöne�mince  sağlanan desteklerin 

müracaatlarında üyelerimize destek olunmuştur.

5. İlçemizde yıllardır eksikliği bilinen Oda olarak Noter hizme� 

talebimiz Düzce Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 

Sayın Mustafa Kayıkcı ve Yöne�m Kurulunun ve İlçemizde 

bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle hayata 

geçirilmiş; Kaynaşlı Noterimiz 07.08.2020 tarihinde Adalet 

Bakanlığı tara�ndan Türkiye genelinde kurulan Noterlikler 

arasında yer almış, 26.02.2021 tarihinde Noterimiz 

atanmış�r. İlçemizde Noterlik hizme�nin başlamasıyla 

birlikte Oda olarak plaka basım, dağı�m ve ilgili diğer 

hizmetlerimiz kısa sürede başlayacak�r.

6. Esna�mızın sorunları Odamız tara�ndan ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına yazılı olarak  ile�lmekte ve 

takibi yapılmaktadır.

7. Oda olarak Taksici esna�mızın temsilcileri ile düzenli 

toplan�larımızı sürdürüyor istek, görüş ve talepleri 

yazılı olarak alınarak Taksi Durak temsilcilerinin, 

Belediye yetkililerinin ve Emniyet yetkililerinin 

bulunduğu geniş kapsamlı toplan�larda görüşülmesini 

sağlıyoruz.

8. Ekonominin en güçlü temsilcisi olan Esnaf ve 

Sanatkarlarımızın genel sorunlarının çözümü için yasal 

düzenlemelerin yapılması talebimizdir.

9. Esna�mızın sorunlarını ve çözüm önerilerini sürekli diri 

tutan ve her pla�ormda duyuran Düzce Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Sayın 

Mustafa Kayıkcı ve Yöne�m Kurulu üyelerine ve 

çalışanlarına, İlimizde ve İlçemizde bulunan Meslek 

Odaları Başkan ve Yöne�m Kurulu üyelerine, Kamu 

Kurum ve Kuruluşları yetkililerine Oda Başkanı olarak 

Yöne�m Kurulu ve üyelerim adına teşekkür ederim.

Selaha�n Tasalıoğlu

Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 

KAYNAŞLI ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 

Ekonominin en güçlü temsilcisi 

olan Esnaf ve 

Sanatkarlarımızın genel 

sorunlarının çözümü için yasal 

düzenlemelerin yapılması 

talebimizdir.
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BİRLİK GENEL SEKRETERLERİ BİR ARAYA GELDİ 

5362 sayılı kanun gereği 4 yılda bir 
yapılan meslek odaları 'Genel Kurulları' 
bilindiği üzere 2022 yılı ocak, şubat, 
mart aylarında gerçekleştirilecek. Konu 
ile ilgili geçen haftalarda Ticaret 
Bakanlığı tarafından her ne kadar 
online eğitimler yapılmışsa da, 15 -16 
kasım 2021 tarihlerinde Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
tarafından organize edilen ana gündem 
maddesi 2022 yılı olağan genel kurulları 
olan ve akabinde mevzuaat, 
uygulamalar, kosgeb destekleri, yıl sonu 
muhasebe işlemleri gibi konulardan 
oluşan ve Türkiye geneli 82 esnaf ve 
sanatkarlar odaları birliği genel 
sekreterlerinin katılımı ve 
konfederasyondan ilgili birim 
müdürlerinin sunumu ile 
gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 
seminerine birliğimizi temsilen katılım 
sağladık. 

Bu eğitime katılım sağlamamızdaki en 
büyük neden ise 'Birlik Genel Sekreteri' 
olarak Bakanlık ve kanunlar nezdinde 
değişen mevzuat ve yenilikleri bire bir 
öğrenip ilimizde birliğimize bağlı 
meslek odalarımızın genel 
sekreterlerine yönelik eğitim ve 
seminer planlamaları yaparak sahip 
olduğumuz bilgileri kendi meslek 
odalarımızın başkan, yönetici ve genel 
sekreterlerine aktararak 01 ocak, 31 
mart 2022 tarihleri arasında yapacak 
oldukları genel kurullarını eksiksiz ve 
sorunsuz şekilde tamamlamalarını 
sağlamaktır.

Yine bu kapsamda gerekli birlik yönetim 
kurulumuzun oluru ve genel 
sekreterliğimizin çalışmaları ile gerekli 

Tüm esnaf ve sanatkar teşkilatı genel 
sekreterlerine verilen, TESK'in 
yürüttüğü çalışmalara yönelik hizmet 
içi eğitim seminerinde konuşan TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Pandemi nedeniyle uzun bir süredir 
ara verdiğimiz, teşkilatımızın bel 
kemiği olan 82 Birliğin ve 13 Mesleki 
Federasyonun genel sekreterlerine 
yönelik hizmet içi eğitim seminerimizi 
konfederasyonumuz toplantı salonunda 
gerçekleştirdik” dedi.Hizmet içi eğitim 
seminerlerinin teşkilatın gücünü 
sağlamlaştırdığına dikkati çeken 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “Oda, birlik ve 
federasyon başkanları kadar yükü ağır 
olan, onların sağ kolu niteliğinde, 
teşkilatımızın bel kemiği olan genel 
sekreterlerimize yönelik hizmet içi 
eğitim seminerimizi 2 gün boyunca 
konfederasyonumuzda verdik. Esnaf ve 
sanatkârımıza ulaşmada en önemli 
görevi teşkilatımızda emek veren 
başkanlarımız, genel sekreterlerimiz ve 
yönetim kurulları üstleniyor. 
Teşkilatımız gücünü bu önemli görevleri 
üstlenen değerli genel 
sekreterlerimizden de alıyor. Genel 
sekreterlerimizi bilgilendirmek, 
sorunlarını ve çözüm önerilerini almak, 
her zaman güncel tutmak için bu 
eğitim seminerlerimizin de önemi 
büyük” diye konuştu.

TESK Başkanı
Bendevi Palandöken:

“Teşkilattaki görevleri 
çok önemli”

Gökhan Aktürk/ DESOB Genel Sekreteri 

eğitim ve seminer planlamaları 
yapılmış olup, 20 kasım 2021 tarihinde 
birliğimize bağlı meslek odalarımızın 
genel sekreterlerine Ticaret Bakanlığı 
ilgili şube müdürlerinin de katılımı ile 
eğitimler verilmiştir. Eğitim çalışmaları 
esnasında gösterdikleri ilgi ve 
yakınlıktan dolayı TESK Başkanı sayın 
Bendevi Palandöken ve ekibine çok 
teşekkür ederim.  Bu vesile ile 
şimdiden 2022 yılının ilk 3 ayında 
olağan genel kurullarını yapacak olan 
tüm meslek odalarımızın başkan, genel 
sekreter ve çalışanlarına başarılar 
dilerim.
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Zonguldak Esnaf ve Sanatklar Odaları Birliği(ZESOB) tarafından 

Dedeman Otel'de bilgilendirme eğitim semineri düzenlendi. 

Dedeman'daki toplantıya Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği(ZESOB)Başkanı  Muharrem Coşkun, Ticaret Bakanlığı 

Uzmanı Ünal Okumuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkar 

Konferasyonu'ndan Gizem Yönal, Zonguldak, Düzce, Bolu, 

Sakarya, Bartın ve Karabük temsilcileri katıldı. 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı 

Mustafa Kayıkcı, 2022 yılı ile birlikte Odaların Genel Kurullarının 

yapılacağını ifade etti ve şu görüşlere yer verdi: “Daha önce 

Ankara'da 81 il Birlik Genel sekreterlerine verilen bilgilendirme 

paneli yapıldı. Zonguldak'ta da Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer 

alan Odaların Genel Sekreterlerine yönelik eğitim semineri 

yapıldı. Ticaret Bakanlığından yetkili uzman Ünal Okumuş ile 

Konfederasyonumuzdan Avukat Gizem Yönal hem genel kurul 

mevzuatı hem de kişilerin verilerinin korunmasına yönelik 

bilgiler aktardılar. 

DESOB Başkanı Kayıkcı: 
‘Odaların Genel Kurul
hazırlıkları başladı’

DEPREM KORKUTTU!
12 Kasım 1999 depreminin 22'inci yıl dönümünün 5 gün 
sonrasında  deprem ha�rlatma yap�. 17 Kasım tarihinde 
Düzce saat 15.40'ta ve 15.57'de üst üste depremlerle sarsıldı. 
AFAD ilk depremin büyüklüğünü 5,3 olarak kayıtlara 
geçerken sarsın�nın yerin 13.3 km al�nda yaşandığını 
açıkladı. Depremde Düzce’de büyük panik yaşandı. 
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden kendilerini sokaklara a�. 
Aynı gece, en büyüğü 4,0 olmak üzere 6 artçı deprem 
meydana geldi. 

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken şekerin bakkallar aracılığıyla 
dağıtılmasını talep ederek, “Gündem konularından birisi olan 
piyasada şeker yok problemini mahallenin bakkalı çözer. 
Bunun içiin de zaman kaybedilmeden şeker raflarının boş 
olmasına çözüm olarak bakkallarımız devreye sokulmalı. 
Fabrikalardan direkt vatandaşa arz için bakkallarımız aracı 
olmak için hazır. Zam söylentileri, kuraklık gibi birçok sebep 
sunularak üç beyazdan biri ve evlerimizin olmazsa olmazı 
şekerin vatandaşa yok denilerek satışının olmaması durumu 
kabul edilemez. Üretimde bir sorun olmamasına rağmen 
rafların boş kalması, stokçuluk yapmanın kimseye bir faydası 
olmayacaktır. Bakkallarımız aracılığıyla bu durum hızlı bir 
şekilde çözülebilir” dedi.

TESK Başkanı Palandöken ‘Şeker’ krizi 
için öneri getirdi

BAKKALLAR KRİZ
İÇİN DEVREYE 
SOKULMALIDIR


