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Birliğimizin Genel Kurulu 14 Mayıs tarihinde Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör

Kültür Merkezi’nde saat 14.00 yapılacak. Tüm üyelerimizi davet ediyoruz

BİR OLALIM BİRLİK OLALIM
Biz AHİ’ler Anadolu’nun her bir 
köşesinde ‘Birliğin’ ‘Beraberliğin’,
‘Kardeşliğin’ MAYA’sını oluşturduk.

Bizler bu düstur ile cömertliğin,
yiğitliğin, fedakârlığın, doğruluğun,
dürüstlüğün, kalitenin, üretimin,
ahlâkın, sanatın, aklın ve bilimin
ışığında iş’imizi bilir, yaparız.

Mustafa Kayıkcı

DESOB Başkanı 

AHİ OLUN
AHİ KALIN

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği olarak, 7'inci genel kurulumuzu 

gerçekleştirmenin mutluluğunu hep 

birlikte yaşıyacağız. Hizmet süremiz 

boyunca bizlere verdiğiniz yetki ile 

Düzce esnafımızın tüm sorunlarına 

sahip çıkarak, yönetim kurulumuz ile 

birlikte çözüm noktasında ilgili tüm 

bürokrat ve siyasilerle hep müzakere 

içerisinde bulunduk. Yolumuz AHİ 

EVRAN yoludur. Bu yolu aşk bildik, 

yürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz, 

birlikte güçlüyüz.     
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ANNELERİMİZ BİZİM KUTSALIMIZDIR
Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren sevgisiyle, 
şefkatiyle, merhametiyle bizleri kucaklayan, hayatını evlatlarına 
adayan her anımızda yanımızda olan ve hakkı hiç ödenemeyecek 
olan annelerimizin bu özel gününü kutluyorum. Yaşamımızda bizi, 
belki de karşılıksız seven tek varlık annelerimizdir. Ülkemize ve 
insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs 
gererek fedakârca çalışan anneler, aile değerlerinin yaşatılması ve 
geleceğe taşınmasının da en önemli güvencesidir. En mutlu 
anlarımızda olduğu gibi, tüm sıkıntılarda sığındığımız liman olan 
annelerimizin tek beklentisi, bizlere gösterdikleri sevgi ve ilgiyi 
onlara da hissettirmektir. Bu yüzden hiçbir hediye anne sevgisinin 
üzerinde değildir.

Bu duygu ve düşüncelerimle başta şehit Anneleri olmak üzere tüm 
annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum, her günü mutlu sağlıklı 
ve sevinç dolu yaşamalarını temenni ediyorum.”

DÜZCESPOR’UN 

ŞAMPİYONLUĞUNU

KUTLUYORUZ

Düzcespor’un şampiyonluk hasreti sona erdi. Uzun 
yıllar üçüncü ligde şampiyon olmayı hedefleyen 
Düzcespor bu sezon bu amacına ulaştı. Böylelikle 
Düzcespor önümüzdeki sezon 2. ligde mücadele 
edecek.  Öncelikle bu başarısından ötürü başta Kulüp 
Başkanı Gökhan Kapoğlu olmak üzere kulübümüzün 
güzide yönetimini, hırslı futbolcularını, akıllı teknik 
heyetini ve cefakâr taraftarlarını bir kez daha tebrik 
ediyorum. Düzcespor bu şehrin bir takımıdır. 
Dolayısıyla Düzcespor kazandığında bu şehir kazanır. 
Düzce, Düzcespor sayesinde Türkiye’de daha iyi 
tanınacak, bilinecektir.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
kutlanıyor

HER İŞ YERİNDE ÖNCE
SAĞLIK SONRA GÜVENLİK
ESAS OLMALIDIR
Her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'İş Sağlığı ve 

Güvenliği Haftası' DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı bir mesaj 

yayındı. Esnaf ve sanatkârlar kadar her kesimin bilinçli olması 

gerektiğini vurgulayan DESOB Başkanı Kayıkcı, “İş yerinde her 

zaman önce sağlık, güvenlik daha sonra üretim ya da kazanç 

gelmelidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda esnafımız her türlü 

tedbirini almalı çünkü iş işten geçtikten sonra karşılaşılan maddi 

manevi maliyetlerin yükü tüm sermayeye mal oluyor. Maddi 

hasarın telafisi olur ama kaybedilen canların telafisi olmaz” dedi.

Yaşanan bir kazanın bedelini ödemenin, kazayı önlemekten kat 

be kat maliyetli olduğunu vurgulayan Kayıkcı, “50'den az çalışanı 

olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin, iş yeri hekimi 

veya iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğünün 2023 

sonuna kadar ertelenmiş olması sorumlulukları ortadan 

kaldırmıyor. Yani esnaf ve sanatkarımız bu konuyu asla göz ardı 

etmemeli. Bir kazanın bedelini ödemek o kazayı önlemekten 

daha maliyetli. Neredeyse tüm sermayenin bir seferde maddi 

manevi bu kazalar sonucu yok olmasına neden olabilir.Bu vesile 

ile 4 - 10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda tüm işletmelere 

kazasız bir çalışma hayatı dilerken, bu konuda daha bilinçli, 

duyarlı ve sorumlu olmamız gerektiğinin altını çiziyorum” diye 

konuştu.
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TRAFİK SİGORTASI KARARI
GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

Doğalgazda tarife

değişmedi

Doğalgazda mesken, sanayi 

aboneleri ve elektrik üretim amaçlı 

tarife sabit kaldı. Doğalgazda 

mayıs ayından itibaren geçerli 

olacak mesken, sanayi aboneleri ve 

elektrik üretim amaçlı tarife sabit 

kaldı. Boru Hatları ile Petrol 

Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet 

sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife 

tablosu yayımlandı. Buna göre, 

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz 

dağıtım şirketlerine mayısta 

uygulayacağı satış fiyatı sabit 

kalarak 1000 metreküp doğalgaz 

için 2 bin 511 lira, sanayi 

abonelerinin tarifesi de 1000 

metreküp doğalgaz için 9 bin 450 

lira oldu. Elektrik üretim amaçlı 

tarifede 1000 metreküp doğalgazın 

fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 

olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat 

tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor

Trafik sigortasına her ay zam 

yapılmasının sigortasızlık oranını 

artıracağını hatırlatan DESOB Başkanı 

Mustafa Kayıkcı, “Akaryakıt 

fiyatlarındaki, araç muayene 

ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm 

ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten 

birçok vatandaş aracını garaja 

çekmişken şimdi ise zorunlu trafik 

sigortasının her ay yüzde 2,25 

zamlanacak olması trafikte sigortasız 

araç sayısının artmasına neden olur. 

Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu 

trafik sigortası ücretlerinde indirim 

beklerken zam yapılmasından 

mustarip” dedi.

Zorunlu olmasına rağmen trafik 

sigortasını yaptırmayan milyonlarca 

araç olduğunu belirten Kayıkcı, 

“Trafikteki 25 milyon aracın 5 

milyonunun zorunlu trafik sigortası yok. 

Hem trafiğin akıbetinin hem yolcu ve 

araçların güvenliğinin sağlanması için 

sigortalılığın artması gerekiyor. Fakat 

zaten akaryakıt fiyatlarının yüksek 

seyrettiği bu dönemde vatandaş aracını 

garajdan çıkartmaya korkarken şimdi 

ise alınan bir karar ile sigorta 

şirketlerine zorunlu trafik sigortasında 

her ay yüzde 2,25 zam yapma yetkisi 

verildi. Araç sahiplerini ve esnafı 

gerçekten zorlayacak seviyelere çıkan 

bu artış yapılmamalı. Mayıs ayı 

itibariyle en düşük trafik sigortası 

ücreti bin 263 lira olacak. Bu durum 

sigortasız araç sayısıyla birlikte 

trafikteki tehlikeyi artırmaktan başka 

bir işe yaramaz. Çünkü bu araçların ek 

olarak zaten akaryakıt, MTV, bakım, 

muayene, çeşitli ölçüm ücretleri gibi 

birçok daha masrafı var. Bu masraflar 

da zorlarken, araç sahipleri zorunlu 

olan bir sigortayı bile yaptırmaya 

çekinir hale gelecektir” şeklinde 

belirtti.

ESNAFLIK CAZİP HALE GETİRİLMELİDİR 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar 
çocuklarının baba mesleğine ilgi 
göstermediklerini ve birçok mesleğin 
yok olmaya başladığını belirterek 
"Esna� olumsuz etkileyen unsurlar 
ortadan kaldırılmalı. Esnaf olmak daha 
cazip hale ge�rilmeli ki yönelimler 
artsın." ifadelerini kullandı. Palandöken, 
yazılı açıklamasında, esnaf ve 
sanatkarın �care�n ve ekonominin 
temeli olduğunu belir�. Buna karşın 
günümüzde esnaf ve sanatkar olmayı 
seçen, baba mesleğini icra etme 
eğiliminde olan genç sayısının 
azaldığına dikka� çeken Palandöken, 
şunları kayde�: "Daha önce 50, 60, 100 
yıl devam eden köklü �caret anlayışı 
bi�yor. Çünkü �care�eki şekil ve kazanç 
durumundaki haksız rekabet ve baba 
mesleklerinde geçimlerini sağlayacak 
güvence olmadığı için çocuklar 
maalesef babalarının mesleklerini icra 
etmiyorlar. Günümüzde ise zanaat 
öğrenmek, mesleği aileden devam 
e�rmek yerine 'devlet dairesine 
girmek' düşüncesi daha ağır basıyor." 

Palandöken, bugün 100'ün üzerinde 
kaybolmaya yüz tutmuş mesleğin 
olduğuna işaret ederek baba mesleğini 
devam e�renlerin oranının yüzde 
36'lardan yüzde 11'lere kadar 
gerilediğini ifade e�. Birçok meslekte 
ustaların ye�ş�recek çırak 
bulamadıklarının al�nı çizen 
Palandöken, şu değerlendirmede 
bulundu: "Baba mesleğinden 
vazgeçmek işsizliğe yol açıyor. 
Günümüzde baba mesleğinde gelecek 
görmeyen çocuklar, maalesef bu 
mesleklere yönelmiyorlar. Örneğin çi�çi 
sayısı 1 milyonlardan her yıl azalarak 
493 binlere gerilemiş durumda. 
Çi�çinin çocuğu da üre�mden 
babasının istediğini alamadığını 
görünce ya büyük şehirlere gidiyor ya 
da okuyup devlet memuru olmaya 
çalışıyor. Yapılan saha araş�rmalarına 
göre mahalledeki esna�n ömrü ise en 
fazla 2-3 yıl. Esnaf ar�k başkalarının 
yanında çalışıyor. Ticare�eki haksız 
rekabetler de esnaflığa olan rağbe� 
azal�yor. Esna� olumsuz etkileyen 
unsurlar ortadan kaldırılmalı.”
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