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PAZAR ESNAFIMIZA 

SAHİP ÇIKALIM 
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DESOB takdir belgesi verdi

10 BİN LİRA BULDU

SAHİBİNE VERDİ 
Aziziye’de bulunan pazar yerinde 
esnaflık yapan Rıdvan Kaya pazarda 
bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim 
etti. Kaya bu davranışı nedeniyle de 
DESOB tarafından onur belgesi ile 
takdir edildi. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı takdir belgesini Rıdvan 
Kaya’ya satış yaptığı tezgahının 
başında takdim etti. DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı’nın takdim belgesini 

tesliminde Sebzeciler ve Balıkçılar 
Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan 
Yangaz da hazır bulundu. Pazarcı 
Rıdvan Kaya bu davranışının normal 
olduğunu belirterek, ‘Bize ait 
olmayana kimse el sürmemeli. Bu bir 
iyilik değil, normal insan 
davranışıdır’ dedi. DESOB Başkanı 
Kayıkcı da kısa konuşmasında 
esnaflığın Ahi’lik kültürüne dikkat 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı pazaryeri 
ziyaretinde tezgah açan tüm esnaflarla

sohbet etti. Kayıkcı, satışa sunulan 
ürünleri, fiyatlarını da tek tek inceledi.

Kayıkcı’ya ziyareti sırasında DESOB 
Genel Sekreteri Gökhan Aktürk de 

eşlik etti. 

Büyük marketler yerine

PAZAR’I TERCİH EDİN
DESOB Başkanı Kayıkcı pazaryerini dolaştı,
esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Mustafa 
Kayıkcı pazaryeri ziyaretine 
ilişkin izlenimlerini sosyal 
medyasında da paylaştı. Pazarcı 
esnafına sahip çıkılması 
gerektiğine dikkat çeken 
Mustafa Kayıkcı özetle şu 
görüşlere yer verdi. ‘Pazarcı 

esnafına sahip çıkarken aslında 
vatandaşlar kendi 
menfaatlerine de sahip çıkmış 
oluyorlar. Çünkü içinde 
bulunduğumuz ekonomik 
koşullarda büyük marketlerdeki 
ürün fiyatları hem pahalı hem 
de çok çeşitli. Oysa 
pazaryerinde fiyatlar çok makul 
ve tarladan vatandaşa ulaşıyor. 
Bir diğer husus ise, 
pazaryerinde tezgah açanlar 
bizim insanlarımız, 
mahallemizden insanlar. 
Komşumuz kişiler. Pazarda 
vatandaşlarla konuşurken bana 
söylenen, alışveriş yaptıkları 
tezgahları biliyorlar, tanıyorlar. 
Yani bir güven ilişkisi kurulmuş. 
Alıcı da, satıcı da birbirlerini 
tanıyorlar. Bunun için herkese 
çağrı yapıyorum; 
alışverişlerinizi gidin 
pazarlardan yapın. Aziziye’de 
merkez pazarımız var, haftanın 
pazartesi ve perşembe günleri 
kuruluyor, semt pazarlarımız 
var. Yani pazar hepinize çok 
yakın”
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DESOB’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİ 
DESOB’un 7'inci olağan genel kurulun ardından yeni dönem için güven tazeleyen Başkan Mustafa Kayıkcı’ya ‘hayırlı olsun’ 
ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi de Kayıkcı’yi ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Tacettin 
Kaval ve Yönetim Kurulu üyeleri DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’ya yeni dönemde de başarılar dilediler. Ziyarette DESOB 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Oda Başkanları da hazır bulundu. 

Sayı: 51 /Mayıs 4 /2022

TERÖRE LANET OLSUN 

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 
Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan 
çatışmada, beş kahraman silah 
arkadaşımız şehit olmuştur, iki askerimiz 
de yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve 
üzüntüye boğan bu olayda hayatını 
kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan 
rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı 
ve sabır, yaralı personelimize de acil 
şifalar dileriz.

Hiç kimse, hiçbir eylem bu ülkenin
birlik ve beraberliğini tehdit edemeyecek
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DESOB 7'inci Olağan Genel Kurul toplan�sında ele alınan ve 
kabul edilen meslek gruplarına ilişkin komisyon 
oluşturulmasına ilişkin adımlar a�lıyor. Buna göre 
ULAŞTIRMA KOMİSYONU toplan�sı DESOB yöne�m 
merkezinde yapıldı. Toplan�ya Düzce Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Akçakoca Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev, Yığılca 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sercan Çamlı, 
Konuralp Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Odabaş,  
Gümüşova Esnaf ve Sanatkarlar,  Şoförler ve Otomobilciler 

Odası Başkanı Nail Gerede, Gölyaka Şoförler, Nakliyeciler 
Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sivil, Kaynaşlı Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Murat Yıldırım, Cumayeri Esnaf ve 
Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin 
Aykanat,  Düzce Otomobilciler, Minibüs  ve Servis Araçları Esnaf 
Odası Yöne�m Kurulu Üyesi Muharrem Aydın ka�ldı. DESOB 
Genel Sekreteri Gökhan Aktürk de toplan�da hazır bulundu. Her 
bir üyenin görüş belir�ği toplan�da sektörün ve üyelerin 
sorunları ile çalışma yöntemleri ele alındı. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI 
Sektörün ve üyelerin sorunları alındı, çalışma yöntemi belirlendi 

KOSGEB Helal Akreditasyon desteğini yükseltti 

KOSGEB, bazı akreditasyon belgeleri için verdiği desteğin 
limitini 10 bin liraya yükseltti. Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından 
akredite edilen kuruluşlardan alınacak belgeler için 
verdiği belgelendirme desteğinin üst limitini 10 bin liraya 
çıkardı.

Helal belgelendirme alanında akreditasyon 
mekanizmasına dayalı güvenilir bir kalite altyapısının 
kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 
HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan 
alınacak belgeler, daha önce KOSGEB İşletme Geliştirme 
Destek Programı Belgelendirme Desteği kapsamına 
alınmıştı. Söz konusu destek kapsamında KOSGEB 
tarafından belirlenen üst limit dahilinde yüzde 70 
oranında destek imkanı sağlanmıştı.

KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle İslam İşbirliği 
Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 
Enstitüsü (SMIIC) Helal Standartları kapsamında HAK'tan ve 
HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak 
belgeler için destek üst limiti 2 bin 500 liradan 10 bin liraya 
yükseltildi.

Söz konusu destek, hem HAK'tan akredite olmak isteyen 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hem de HAK'tan 
akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından belge 
almak isteyen firmaların ödedikleri müracaat ile dosya 
inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücretlerini kapsıyor.

Destekle ilgili detaylı bilgiye KOSGEB'in internet sayfası 
(https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798
/isletme-gelistirme-destek-programi) üzerinden erişim 
sağlanabiliyor.


