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Yıl: 2 Sayı: 36Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

Düzce Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları 
Birliği (DESOB) Başkanı 
Mustafa Kayıkcı Regaip 
Kandili nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. 
DESOB Başkanı 
Kayıkcı'nın mesajı şu 
şekilde:

“Rahmet ve merhamet 
kapılarının ardına 
kadar açıldığı, manevi 
iklimin ve dini duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve 
dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir 
zaman dilimi olan üç aylara girmiş bulunuyoruz.Regaip 
Gecesi'yle başlayan, Miraç ve Berat geceleriyle devam 
eden, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'yle zirveye 

ulaşan, birlik, 
beraberlik ve 
kardeşliğimizin 
pekiştiği Ramazan 
Bayramı'yla taçlanan 
üç aylar müstesna bir 
zaman dilimidir.

Mübarek Regaip 
Kandili bereket 
ikliminin tüm insanlığa 
yayılmasını, İslâm 
dünyasında akmaya 

devam eden kan ve gözyaşının bir an önce durmasını, 
insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş 
ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını, 
vatanımızın ve milletimizin her türlü afet ve 
musibetlerden korunmasını temenni ediyorum.”

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 

ELEKTRİK FATURALARI 
ÖDENEMEZ HALE GELDİ

ÖNCÜ Tv’de Sadullah Ünsal’ın hazırlayıp sunduğu 
Kitabın Ortası’ndan programına katılan DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, elektrik, doğalgaz ve 
akaryakıt zamlarını ve esnafa olan etkilerini 
değerlendirdi. Elektrik faturalarının iş yeri 
kiralarından fazla geldiğini belirten Kayıkcı ‘Bu 
zamlar yeniden gözden geçirilmeli. Özellikle 
elektrikteki zamlar geri alınmalıdır’ dedi. 

Devamı Sayfa 4'de
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Başkan: Yavuz Yılmaz

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler

Erdin Osmanoğlu
Ferdi Muçu
Me�n Kapoğlu
Nure�n Yıldırım
Seyfi Yörük
Önder Uğurlu

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler 

Melih Dindar
Recep Kuru
Yusuf Sezgin
Hasan Kudal
Ahmet Kırıkçı
Zekeriya Güneş
Ziya Şekerci

Dene�m Kurulu Asil Üyeler

Celal Geçgel
Ertan Çakmak
Tuncay Şengül

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler 
Ersin Ocak
Hasan A�lgan
Bünyamin Yesirci
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Tek liste ile seçime gidildi 

YAVUZ YILMAZ YENİDEN BAŞKAN

Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın kongresi 6 Şubat tarihinde Öztürkler 
düğün salonunda yapıldı. Üyeler kongreye büyük ilgi gösterdi. Çoğunluğun sağlandığı 
kongrede mevcut başkan Yavuz Yılmaz listesini Divan başkanlığına sundu. DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde gündem gereği Düzce Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası’nın faaliyet, hesap ve denetim raporları okundu. Seçim 
sonuçlarının açıklanmasının ardından güven tazeleyen Yavuz Yılmaz üyelere teşekkür 
konuşması yaptı. Yılmaz, yeni dönemde de vaat ettikleri programı gerçekleştireceklerini 
söyledi.
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Başkan : Rasim Bekar 

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Ayhan Gürsoy
Necet Albayrak
Ercan Öker
Canan Takma
Sebare�n Ünal
Resul Topal

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler
Türkan Yüksel
Ayten Sarı
Mustafa Pamuk
Hasan Koca
Murat Kanbil
Turgay Ceylan
Yavuz Başkalyoncu

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Eray Süneroğlu
Serdar Arslan
Mehmet Cihanersöz

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler
Fa�h Yolsal
Ebru Aydınlı
Fa�h Çağlayan

Başkan: Mehmet Alev

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Hakkı Bora
Ercan Karacan
Ömeravni Aydoğan
Adil Yemenici
Hasan Cem Şerin
Taner Genç

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler
İbrahim Kocaadam
Mahmut Sarıoğlu
Ali Osman Bek
Denizhan Denizci
Yusuf İşgören
Fa�h Ürkmez
Azer Berkan Sarı

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Yaşar Fil
Ozan Sevim
Raif Kocaman

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler
Ümit Kar
Emrah Başaran 
İsa Aydın

DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA
VE SANATKARLAR ESNAF ODASI
Düzce Deri ve Deriden Mamul Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu Merve Düğün 
salonunda yapıldı. Üyelere geçmiş yıllara ait hesap raporları ve faaliyetleri hakkında 
bilgiler verildi. İki liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Rasim Bekar güven 
tazeledi.

AKÇAKOCA ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI
Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan genel kurulu Akçakoca Belediyesi 
nikah salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Birlik başkanımız Mustafa Kayıkcı' nın 
yaptığı genel kurulda, tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Alev güven 
tazeledi.
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ESNAFIMIZ ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR
Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan 
artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları 
ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması 
bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki 
zamlar geri alınmalı. Bakkal dolaplarını iade etmeye başladı, kasaplar 
dolaplarını çalıştıramaz hale geldi, terzi makinesini ve ütüsünü açmaya 
korkuyor, esnaf tabelalarını söndürürse sokaklar da ışıksız kalır

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt 
zamlarının esnaf ve sanatkarlar başta 
olmak üzere toplumun tüm kesimlerini 
etkilediğini belirten DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, ‘ Çok şaşkınız, 
yüreğimiz yanıyor, içimiz acıyor. Son 
yapılan elektrik zamları ile elektrik 
faturaları iş yeri kiralarını geçmeye 
başladı. Bir fırıncımıza 8 bin lira gelen 
elektrik faturası bu ay 26 bin lira geldi. 
Hiç kimse nefes alamıyor’ dedi. Başkan 
Kayıkcı programda şu görüşlere yer 
verdi: “ Bu zamlar altında esnafımız 
hiçbir şey üretememeye başlayacak. 
Üretim sekteye uğrayacak. Bu durum 
her şeye yansıyacak. Üretimde en 
temel girdiler arasında bulunan 
elektrik, doğalgaz ve akaryakıtın 2'inci 
eli yok. Olsa alalım.  Akaryakıta gelen 
zamlar başta olmak üzere birçok 
kalemde yaşanan artışlar esnafımızı 
zaten zorlarken kiradan çok gelen 
elektrik faturaları ödenemez hale 
geldi. Biriken borçlar nedeniyle de 
yapılandırması bozulan esnafımız zor 
zamanlardan geçiyor. 
Bakkalın, kasabın buzdolabı, et çekme 

makinası, terzinin ütüsü gibi cihazlarla 
her gün kullanımı muhakkak olan 
lamba, ışıklı levhalar artık bu 
fiyatlardan dolayı yanmamaya başladı.
Yeni yılın ilk günlerinde elektrik 
faturalandırma sisteminde kademeli 
sisteme geçildi ve yüzde 50 ile yüzde 
127 değişen oranlarda aylık 150 
kilovatsaatlik tüketim sınırına göre 
zam yansıtılmaya başlandı. Aylık 
belirlenen bu sınırı geçmemek için 

evlerde buzdolabı, televizyon, 
çamaşır makinesi, ütü gibi 
zorunlu cihazların hiç 
çalışmaması gerekiyor. Bununla 
birlikte işyerlerinde zorunlu 
olarak çalıştırılması gereken 
buzdolapları, yanması gereken 
ışıklar ile tabelalar bundan 
sonra yanmayacak demektir. 
Bakkal dolaplarını iade etmeye 
başladı, kasaplar dolaplarını 
çalıştıramaz hale geldi, terzi 
makinesini ve ütüsünü açmaya 
korkuyor, esnaf tabelalarını 
söndürürse sokaklar da ışıksız 
kalır.
Akaryakıta yapılan zamlar 
nakliye nedeniyle her şeye 
yansıyacaktır. Bunun için ÖTV ve KDV 
kaldırılmalıdır. Zamlar yeniden gözden 
geçirilmelidir. Bunun çözümü 
bulunmalıdır. 
Elektrikte tek kademe olmaz. 
Basamaklı tarife uygulanmalıdır. 
Mutfakta kullanılan tüm ürünler ve 
malzemeler stratejiktir. Bunu herkesin 
bilmesi gerekiyor.
Elektriğin yazdan daha çok kışın 
kullanıldığını, ısınmada, aydınlanmada, 
mutfakta, temizlikte, işyerlerinde her 
alanda olmazsa olmaz olduğunu 
belirtmiş ve zam yapılmaması için 
talep de bulunmuştuk. Esnaf ve 
sanatkâr camiası olarak yazlık ve kışlık 
elektrik tarifede ısrarlıyız. Bununla 
birlikte doğalgazda da kademeli 
sisteme geçiş kararı Resmi Gazete 'de 
yayınlandı. Kışın çetin geçtiği bu 
dönemlerde vatandaş, esnaf ve 
sanayici düşünülerek kademe üst 
sınırdan belirlenmeli. En önemli 
harcama kalemlerinde 
faturaların yüksek gelmesi 
üretimi de tüketimi de olumsuz 
etkiliyor. Bu yüksek fiyatlar hem 
enflasyonu hem de maliyetleri 
yükseltiyor
Bir hanenin toplam enerji 
harcaması (elektrik+su+doğal 
gaz) aylık veya yıllık bütçesinin 
%25'ini aştığında bu hane “enerji 
yoksulu” olarak nitelendiriliyor. 

Elektrik için bakıldığında toplam 
bütçesinin %10'undan fazlasını elektrik 
gideri için ayıran hane halkları 
“elektrik yoksulu” olarak 
adlandırılıyor.

Doğalgaz için bu sınır biraz daha 

yüksek, kullanılabilir gelirinin 

%10'undan fazlasını doğalgaz harcaması 

için ayıran bir hane doğalgaz yoksulu 

olarak adlandırılabiliyor

Pandemi sürecinde yerel yönetimlerin 

“askıda fatura” tarzı kampanyalarına 

rağmen 2019 ile 2021'in ilk 9 ayı 

arasındaki sürede doğalgaz faturasını 

ödeyemeyen toplam kişi sayısı 2 

milyon 584 bin 366 olarak tespit edildi.

Sıkıntıdayız ve dipdeyiz. Bu duruma 

acil çözüm bulunması gerekiyor”


