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Bizim ailemizde, Birliğimizde

O kazandı, bu kazandı olmaz.

Sandığa gönüller girdi.

Sadece sayı fazlalığı ile sonuç

belirlendi. Biz 27 Meslek 

   Odası, 1 Şubemiz, 14 bin

     esnafımızla bir ve 

     beraberiz. Allah bize 

birlikte çalışmayı nasip etsin.

     

,
Başkan Mustafa Kayıkcı

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler

Bülent Keser

İbrahim Korkmaz

Serhat Geç�m

Hikmet Sarıoğlu

Vildan Şamandar

İslam Batuhan Yangaz

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler

Rasim Bekar 

Ahmet Sivil

Remzi Gürel

Zeki Yılmaz

Arif Emre Gürel

Burhan İşleyen

Fikret Kurt

Dene�m Kurulu Asil Üyeler

Hüseyin Aykanat

Ferdi Muçu

Mehmet Alev

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler

Sercan Çamlı

Avni Uzun

Me�n Turhan

Disiplin Kurulu Asil Üyeler 

Ali Kaya

Enver Akyüz

Ali Odabaş

Disiplin Kurulu Yedel Üyeler

Önder Uğurlu

Muammer Demir

Hasan Akgün
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İLGİ DE KATILIM DA YÜKSEK OLDU

DESOB 7'inci Olağan Genel Kurulu Düzce Belediyesi 

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla 

gerçekleştirildi. Kongreye, Türkiye Fırıncılar 

Konfederasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Düzce 

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı 

Mustafa Keskin, CHP İl Başkanı Semih Cemşit, MHP İl 

Başkanı İlhami Caboğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay 

Er, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Kent Konseyi 

Başkanı Arb. Av. Ali Dilber, SGK İl Müdürü Necmi 

Köroğlu, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar başta olmak 

üzere kurum müdürleri, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol 

Şahin, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, çevre illerin 

Birlik Başkanları, Oda başkanları, delegeler ve 

davetliler katıldı.

14 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00 başlayan kongre 

sandıkların açıldığı 17.30'a kadar sürdü. DESOB Başkanı 

Mustafa Kayıkcı, Yönetim Kurulu üyeleri ile DESOB 

görevlileri delegeler ve misafirlerle tek tek ilgilendiler. 

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel kurulu 

başlamasından bitimine kadar ortamın güvenliği için 

büyük hassasiyet gösterdiler. Genel Kurulun açılışı ile 

birlikte tüm delegelere ve üyelere DESOB’un faaliyet 

kitabı verildi. Ayrıca katılımcılara ikramlarda 

bulunuldu. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ve DESOB Genel 

Sekreteri Gökhan Aktürk, gündemde yer alan konularla 

ilgili raporları delegelere aktardılar. DESOB’un 2018-

2022 arası faaliyetlerini içeren slayt ve sinevizyon 

delegelere izlettirildi.198 delegenin oy kullandığı 

seçimler sonrasında yeni dönem için yeniden Başkan 

seçilen Mustafa Kayıkcı delegelere hitaben teşekkür 

konuşması yaptı ve tebrikleri kabul etti.     
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Hepinizin bildiği gibi, bizler özellikle Esnaf ve Sanatkârlar olarak 

emeğin ne demek olduğunu, dayanışmanın ne demek olduğunu, 

çok iyi bilen ve yaşayan bir topluluğuz. Mütevazı sermayesi yoğun 

emeğiyle birlikte meslek ve sanatla hizmet üreterek çalışan biz 

emekçiler, üstün hizmet kaliteli ürünlerle katma değer yaratarak 

şehrimizin ekonomisine, dolasıyla ülke ekonomisine önemli katkı 

sağlayan büyük bir esnaf ailesiyiz. 

Bize düşen görev, fiilen Düzce Esnaf teşkila�mıza bağlı 

esnaflarımızın sorunlarını, 27 meslek odası Başkanımızla ve 

Yöne�mleriyle birlikte, en iyi sonuçları elde edecek şekilde 

çözmek�r. 

Mevcut olan sorunları ve doğması muhtemel sorunların 

önlenmesi amacıyla birlik ve beraberlikle çalışmak�r. Teşkila�mız 

27 Meslek odasıyla çok büyük bir ailedir. 1000 üyesi olan Oda ile 

100 üyesi olan Odanın ve onların Yöne�cilerinin, esnaflarının, 

bizim için birbirinden üstünlüğü yoktur. Mesuliyetlerimiz büyüktür. 

Benim yüreğimde bir esnaf da,  bin esnaf da aynıdır. 27 Meslek 

odalarımıza bakış açımız aynıdır.

27 odamız yöne�cilerine sözümdür. Üyeniz için yapacağınız her 

çalışmanızın, emeğinizin sonuna kadar destekçisi olduk, oluruz ve 

olacağız. Her şey Esnaf ve Sanatkârlarımız içindir. Dünyamızda 

yaşanan pandemi krizinin sağlığımız kadar ekonomik haya�mız 

için de büyük bir tehdit oluşturduğu, 2 yıl aşkın bir zamandır 

herkesin mâlumudur. 

Pandeminin oluşturduğu 

şartlar nedeniyle esnaf ve 

sanatkârlar olarak büyük 

sıkın�lar çek�k ve hala 

çekiyoruz. Pandemi 

şartları üzerine ülkemizin 

içinde bulunduğu 

ekonomik kriz de 

eklenince, zaten zor 

durumda bulunan esnaf 

ve sanatkârlarımızın 

durumları daha da 

ağırlaş�.

Üre�mden is�hdama, 

hayat şartlarına kadar 

tüm bu sıkın�ların 

çözümü için DESOB olarak, gerek Düzce’de yerel yöne�mler  gerekse 

Ankara’da TESK,  BAKANLIKLAR ve ilgili kurumlarda gece gündüz 

mesai me�umu gözetmeksizin büyük çaba gösterdik ve göstermeye 

devam ediyoruz. 

Yıllara dayanan kurumsal tecrübelerimizi kullanarak tüm kurumlarla 

iş birliğimiz ve kurumsal gücümüzle sorunlarımızı ilgili mercilere 

ile�yor ve çözümlenmesi için çaba gösteriyoruz. DESOB olarak bizim 

ilk önceliğimiz her koşul al�nda ve her yerde esnaflarımızın ve 

Odalarımızın sorunlarını çözmek�r. Bu bizlerin asli görevlerimizdir.

Bugüne kadar gerek Valilik ve gerekse Belediyelerimizin arasında 

hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Tüm kurullarda DESOB olarak 

saygınlığımız en üst seviyededir. Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 

Birliği olarak, bu köprü görevimizi layıkıyla yerine ge�rdiğimize 

inanıyorum.  

Göreve geldiğimiz ( 06 Mayıs 2018 ) tarihinden i�baren sizleri 

şerefimizle temsil e�k ve  bugüne kadar görevimizi yürü�ük. 

Sizlerin başını öne eğecek hiçbir olumsuzluğa imza atmadık, 

atmayız. Bizler 5362 sayılı yasa ve yasaya bağlı yönetmeliklerle 

yürütülen, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıyız. Bağımsız 

bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Bizim görevimiz esnaf teşkila�mızı il 

ve ülke düzeyinde kanuni sınırlar içinde temsil etmek�r. Yetkilerimiz 

ve sorumluluklarımız bellidir. Bizler bütün siyasilere aynı yakınlık, 

aynı mesafedeyiz. Esnaf ve Sanatkarlarımızın işini kimler 

kolaylaş�rıyorsa ona minne�ar kalırız. Bizim siyase�miz emeğimizin 

karşılığı ekmek paramızdır. 

Ben Mustafa Kayıkcı olarak beni kardeş sayanlara kardeşlik, abi 

sayanlara abilik yapacağımı açıkça ifade ediyorum. Teşkila�mıza yeni 

ka�lan başkan ve yöne�mlere seçilen kardeşlerime de bir kez daha 

bu kutsal görevleri hayırlı olsun diyorum. Uzlaşı içinde, birlikte 

çalışacağımızı ifade ediyorum. Sizlerle birlikte esnaf ve 

sanatkârlarımıza hizmet etmek, bizim için şereflerin en büyüğüdür. 

Bizler, sizlerin sayesinde tüm Yöne�m- Dene�m- Disiplin kurulları 

olarak, Başkan ve Yöne�m Kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu kutsal 

ça� al�nda elimizden gelen bütün çalışmaları layıkıyla yap�ğımıza 

inanıyorum ve huzurunuzda her birine canı gönülden teşekkür 

ediyorum. 

Mustafa Kayıkcı’nın kongre konuşması

HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ


