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ODA’LARIN KONGRELERİ DEVAM EDİYOR

Şoför esnafının

dayanacak

gücü kalmadı 
Akaryakıta gelen zamlar 
nedeniyle şoför esnafının 
dayanacak gücünün kalmadığını 
belirten Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu 
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 
tüm şoför esnafına özel ticari 
akaryakıt verilmesini istedi. 
Küresel kriz nedeniyle petrol 
fiyatının yükselmesinin zamlarda 
etkisi olduğunu ancak şoför 
esnafının dayanacak gücü 
kalmadığını ifade eden Apaydın, 
servisçi, taksici, dolmuşçu, halk 
otobüsçü, kamyoncu gibi tüm 
şoför esnafına özel ticari 
akaryakıt verilmesini istedi.
Şoför esnafını koruyacak 
adımların bir an önce 
atılmasının önemine işaret eden 
Apaydın, şunları kaydetti: 
“Akaryakıt zamları ile birlikte 
lastik fiyatları, cezalar, muayene 
ücretleri, sigorta fiyatları, yıllık 
bakım gibi giderlerin de son bir 
yıl içerisinde fazlaca artmış 
olması doğrultusunda bilet 
fiyatlarına gelen zamların da 
güncel enflasyon rakamları 
oranında artmayışı, şoför 
esnafımızı emeklerinin 
karşılığını alamayacak konuma 
getirdi. Şoför esnafımızın daha 
fazla zorlanmaması ve 
vatandaşa bu zamların 
yansıtılmaması için eşel mobil 
sistemi tekrar gelmeli.”

 Çanakkale Destanının ölümsüz 
kahramanları; Türk milletinin 
azminin, vatan aşkının, bayrak 
sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama 
kararlılığının önünde hiçbir gücün 
duramayacağını bir kez daha 
kanıtlamışlardır. Çanakkale'de 
kazanılan zaferle ortaya konulan 
sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma 
bilinci kurtuluş savaşında da meşale 
olmuş, bütün fertleriyle el ele veren 
milletimiz Atatürk'ün önderliğinde 
nihai zafere ulaşmıştır.

Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin 
yıldönümünü kutluyor, 18 Mart 
Şehitler Günü'nde bu toprakları bize 
mukaddes bir vatan kılan tüm 
şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bütün 
kahramanlarımızı rahmetle, şükranla 
anıyorum.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını 
kutlamanın ve vatanı, milleti ve kutsal 
değerlerini korumak için savaşarak, bu 
uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin 
“Şehitler Günü” nü idrak etmenin milli 
gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin tarih boyunca kazandığı en 
parlak zaferlerden biri olan Çanakkale 
Zaferi, tarihten silinmek istenen bir 
milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara 
rağmen,  vatanını canı pahasına nasıl 
savunduğunu gösteren emsalsiz bir 
kahramanlıktır. Çanakkale Zaferi, 
dönemin en modern ordularını dize 
getiren, “Çanakkale Geçilmez” sözünü 
tarihe nakşeden şanlı bir destandır. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal'in ifadesiyle Çanakkale 
“bugünümüzü kurtaran, maziye 
kahramanlığını ve büyüklüğünü iade 
eden, bu toprakları bize ebedi vatan 
yapan” zaferin adıdır.

18 MART KUTLU OLSUN

GİRDİ MALİYETLERİ

DÜŞÜRÜLSÜN!
Meyve, sebze, balık ya da peynir, yağ gibi diğer gıda 
ürünleri işlendikten, üretildikten veya tarladan çıktıktan 
sonra işçilik, ambalajlama, işletme giderleri, komisyoncular, 
nakliye, KDV derken esnafın tezgâhına en az 3 – 5 kat 
artmış olarak geliyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta 
meydana gelen zamlar önce çiftçiyi, üreticiyi, sonra esnafı, 
esnaftan da halka olumsuz yansıyor. 
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Başkan: Muzaffer Demirel

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Serdar Gürsoy
Serdar Gündüz
Gültekin Durmazoğlu
Tülay Anlat
Yavuz Birinci
Ahmet Geçici

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler 

Tuğba Türker
Aykut Yüksel
Engin Ertuğral
Ramazan Özdemir
Ümit Kandemir
Erol Tok
Aslan Bedir

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Eray Aslan
Dilek Altun
Ali Yalçın

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler 
Ali Kemal Dülger
Halil İbrahim Karpuz
Bilal Güler

Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nın kongresi 13 Mart tarihinde Merve Düğün 
Salonu’nda yapıldı. Üyeler kongreye büyük ilgi gösterdi. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde gündem gereği Düzce Berberler ve 
Kuaförler Esnaf Odası’nın  faaliyet, hesap ve denetim raporları okundu. Yapılan seçimin 
ardından Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nda başkan değişikliği yaşandı. Oda’nın yeni 
dönem için Başkanı Muzaffer Demirel oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 
yeni Başkan Demirel üyelere hitaben teşekkür konuşması yaptı ve yeni döneme ilişkin 
vaatlerini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sayı: 41 /Mart 2 /2022

BERBERLER VE KUAFÖRLER ESNAF 
ODASI BAŞKANI MUZAFFER DEMİREL
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Başkan : Ali Kaya 

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Mehmet Keleş
Neca� Akın
Ferdi Gökmen
Seyit Ahmet Bıçaklı
Yeter Şener
Uğur Kara

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler
İsmail Çamlı
Ceyhan Altunkayık
Çe�n Çelik
Çağdaş Topkaraoğlu
Muhammet Şafak
Erol Ersoy
Mevlüt Akın

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Turgut Temizel
İlhan Yavuz
İbrahim Çengel

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler
Ünal Kuşçu
Adem Kara
Recep Çınar

Başkan: Murat Yıldırım

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Hayri Güldal
Erdal Güven
Selim Yalçın
Recep Ataseven
Aygün Özdemir
Fuat Küçük

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler
Vehbi Al�nkaynak
Tamer Erdi Çillioğlu
Muhammet Aydın
Ali Kemal Çapar
Fa�h Demir
Recep Ali Çalışkan
Kazım Arslan

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Arif İnce
Yavuz Yıldız
Yasin Toprak

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler
Ersin Aydın
Mehmet Sezgin
Rami Yıldırım

Yığılca Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu Yığılca Belediyesi toplan� 
salonunda yapıldı. Divan başkanlığını birlik Başkanımız Mustafa Kayıkcı'nın yap�ğı genel 
kurulda iki liste ile gidilen seçimde, başkan adaylarından Ali Kaya oyların çoğunluğunu 
alarak yeni başkan seçildi. Esnaf ve Sanatkarlarımıza hayırlı olsun.

KAYNAŞLI ŞOFÖR VE OTOMOBİLCİLER
E S N A F O D A S I S E Ç İ M İ N İ YA P T I
Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf  Odasının olağan genel kurulu Kaynaşlı Halk 
Eği�m Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Divan Başkanlığını Birlik Başkanımız 
Mustafa Kayıkcı'nın yap�ğı genel kurulda iki liste ile gidilen seçimde, başkan 
adaylarından Murat Yıldırım oyların çoğunluğunu alarak yeni başkan seçildi. Esnaf ve 
Sanatkarlarımıza hayırlı olsun.

YIĞILCA ESNAF VE 
SANATKARLAR ODASI SEÇİMİ

Sayı: 41 /Mart 2 /2022



4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Sayı: 41 /Mart 2 /2022

GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLSÜN

Gıda ürünlerinde artan maliyetlerin sorumlusu esnaf da değil 

vatandaşlar da değil; tam aksine her iki kesim de bu durumdan 

olumsuz olarak etkileniyor

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

Gelişmiş ülkelerin en temel özelliklerinden 
biri tüketici haklarını korumaktır. 
İçerisinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma 
Haftası'nın önemi unutulmadan, tüketicinin 

ve onunla birlikte esnafın kazancını olumsuz 
etkileyen gıda fiyatlarının düşmesi için 
özellikle akaryakıt başta olmak üzere 
maliyetler düşürülmeli. Çünkü en çok akaryakıt 
fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma 
maliyetini artırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar 
düşerse tezgâhlar o kadar rahatlar

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, “İçinde 
bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma 
Haftası'nın da önemi unutulmadan özellikle 
akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı 
rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve 
tarım ürünlerinde girdi maliyetleri 
azaltılmalı” dedi.

Gıda ürünlerinde artan maliyetlerin esnafın 
sorumluluğunda olmamasına rağmen 
olumsuz etkilendiğini vurgulayan DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı,  “Gıda ürünleri 
ister tarladan çıksın ister fabrikadan, 
esnafın tezgâhına gelene kadar en az 3 – 5 
kat pahalanmış oluyor. Bu da sorumlusu 
olmadığı halde esnafı ve tüketici 
konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor’ 
dedi ve şu görüşlere yer verdi: “ Temel gıda 
ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etkili 
olması için öncelikle bu ürünlerin 
maliyetleri düşürülmeli. Meyve, sebze, 
balık ya da peynir, yağ gibi diğer gıda 
ürünleri işlendikten, üretildikten veya 
tarladan çıktıktan sonra işçilik, 
ambalajlama, işletme giderleri, 
komisyoncular, nakliye, KDV derken esnafın 
tezgâhına en az 3 – 5 kat artmış olarak 
geliyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta 
meydana gelen zamlar önce çiftçiyi, 
üreticiyi, sonra esnafı, esnaftan da halka 

olumsuz yansıyor. Gelişmiş ülkelerin 
en temel özelliklerinden biri 
tüketici haklarını korumaktır. 
İçerisinde bulunduğumuz Tüketiciyi 
Koruma Haftası'nın önemi 
unutulmadan, tüketicinin ve onunla 
birlikte esnafın kazancını olumsuz 
etkileyen gıda fiyatlarının düşmesi 
için özellikle akaryakıt başta olmak 
üzere maliyetler düşürülmeli. 
Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, 
köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma 
maliyetini artırıyor. Girdi 
maliyetleri ne kadar düşerse 
tezgâhlar o kadar rahatlar.”

ESNAF DESTEKLENMELİ

Piyasada rekabet ortamının 
oluşması için küçük esnafın 
desteklenmesinin önemine dikkati 
çeken DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı  “Piyasalarda rekabet 
oluşması, fiyatların düşmesi için 
piyasalar birkaç firmanın tekeline 
bırakılmamalı. Aksine küçük 
işletmeler desteklenmeli. Bununla 
birlikte elektrik, doğalgaz, 
akaryakıt gibi tüm ürünlerin 
fiyatlarını doğrudan etkileyen 
lokomotif ürünlere belirli bir süre 

zam yapılmamalı. Böylelikle fiyatlar 
kısa sürede normale dönecektir” 
şeklinde belirtti.

Perakende Yasası'nın zaman 

kaybedilmeden güncellenmesi 

gerektiğini belirten Kayıkcı, “Liberal 

ekonomilerde en önemli etken 

kuralların uygulanması ve denetimlerin 

yapılmasıdır. Bunun için de yıllardır 

güncellenmesini talep ettiğimiz 

Perakende Yasası bir an önce TBMM'de 

görüşülerek çıkarılmalı ve piyasalara 

güven verilmeli. Fiyatları bu orantısız 

arz talep dengesi de doğrudan etkiliyor. 

Alım gücü düşen halkın panikleyerek 

ihtiyacından fazla ürün alması hem 

kendi ekonomisini hem de arz talep 

dengesini olumsuz etkiliyor. Halkta bu 

paniğin oluşmasına neden olanlara 

itibar edilmemeli” dedi.

Alım gücü düşen halkın 
panikleyerek ihtiyacından fazla 
ürün alması hem kendi ekonomisini 
hem de arz talep dengesini olumsuz 
etkiliyor. Halkta bu paniğin 
oluşmasına neden olanlara itibar 
edilmemeli


