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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır Yıl: 2 Sayı: 55

İNTERNETTEN KURBANLIK ALACAKLARA UYARI

DESOB Heyeti Kaynaşlı ve Yığılca pazarlarını gezdi

İLÇELERDEKİ PAZARYERLERİ 

ISLAH EDİLECEK



DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 2Sayı: 55 /Haziran 4 /2022,DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

Düzce’den sonra ilçelerimizde de pazaryeri 

düzenlemelerine gidilecek. Tüm pazaryerleri

elden geçirilecek. DESOB Heyeti olarak 

Kaynaşlı ve Yığılca pazaryerlerini gezdik,

inceledik, esnafla görüştük. 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (DESOB) 

Başkanı Mustafa Kayıkcı, 

DESOB Başkan Vekili, Düzce 

Yapı Sanatları Esnaf Odası 

Başkanı Bülent Keser,  

Düzce Sebze ve Balıkçılar 

Odası Başkanı İslam 

Batuhan Yangaz, Kaynaşlı 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Enver Akyüz ve 

DESOB Genel Sekreteri  

Gökhan Aktürk Kaynaşlı 

Belediye Başkanı Birol 

Şahin’i ziyaret etti. DESOB 

heyeti Başkanlık ziyaretinin 

ardından pazaryerini 

gezdiler ve esnaflarla 

görüştüler. DESOB Başkanı 

Mustafa Kayıkcı, Kaynaşlı 

pazaryerinin dağınıklığına 

dikkat çekti ve 

düzenlenmesi gerektiğini 

dile getirdi. Kayıkcı 

özellikle giyim pazaryerinin 

binalar arasında 

kurulduğunu söyledi. 

YIĞILCA 

DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri Yığılca Şoförler ve 

Otomobilciler Odası Başkanı Sercan Çamlı' yı ziyaret etti. 

Ziyaretlerde geçmiş dönem başkanlık yapan Salih Keleş ve Aziz 

Atasoy' da  hazır bulundu. DESOB Heyeti Yığılca gezisi programında 

pazaryerine de giderek esnafları ziyaret ettiler. Başkan Kayıkcı 

pazaryeri ziyaretini sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Başkan 

Mustafa Kayıkcı pazaryeri için eksikliklerin giderileceğini yeni 

projenin hazırlanacağını da sözlerine ekledi. DESOB Başkanı 

Mustafa Kayıkcı, Yığılca pazaryeri için de şu görüşlere yer verdi: “ 

Yığılca pazaryeri iyi düzenlenmiş ancak çetin geçen kış şartları 

içinde tavanda sorun var. üçte biri yıkılmış. Tekrar elden geçirilmesi 

gerekiyor. Bu pazaryeri ziyan olmamalı. İyi bir projeyle bu 

pazaryeri çok amaçlı olarak kullanılabilir.”
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KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ (KSS)  SEÇİMİNİ YAPTI 
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Genel Kurulunda Mehmet Bakan 

dönemi sona erdi. Genel Kurul öncesinde liste hazırlığı içinde 

bulunan Bakan, son anda adaylıktan çekildi. Tek liste ile giden 

kongrede, Seyfi Çınar'ın hazırladığı yönetim kurulu listesi 

seçildi. 1996 yılında Düzce Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi 

seçilen İş İnsanı Mehmet Bakan, 26 yıl boyunca bu görevi 

sürdürmüştü. Genel Kurula katılan herkes Mehmet Bakan'ın 

yeniden aday olmasını beklerken, Bakan sürpriz bir şekilde 

seçimlerden çekildiğini açıkladı. Mehmet Bakan'ın adaylıktan 

çekilmesinin ardından, kongreye tek liste ile gidildi. Yapılan 

kongrede Kooperatif üyelerinin desteğini alan Seyfi Çınar'ın 

listesi kazandı. Yapılan oylamada Seyfi Çınar, Ali Alemdar, Recep 

Köse, Erdoğan Kabalar, Metin Özdemir, İlhan Coşkuner ve Nihat 

Yazıcı yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. 

İNTERNETTEN KURBANLIK ALACAKLARA UYARI
Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar 

Konfederasyonu (TESK) 

Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, internet 

üzerinden kurbanlık 

satışıyla ilgili uyarılarda 

bulundu. Palandöken, 

yaptığı yazılı açıklamada, 

yaklaşan Kurban Bayramı 

dolayısıyla, kurbanlık satın 

almayı düşünen 

vatandaşları sahte para ve 

internetten alış verişlerde 

yaşanabilecek dolandırıcılık 

olaylarına karşı uyardı. 

Bayramın yaklaşmasıyla 

kurbanlık arayışının da 

başladığını ifade eden 

Palandöken "Vatandaşlar 

hem kurban pazarlarındaki 

sahte para dolandırıcılarına 

karşı hem de internette 

kurbanlık satışı üzerinden 

dolandırıcılık yapanlara 

karşı çok dikkatli olmalı." 

ifadesini kullandı. 

Teknolojinin gelişmesi ve 

büyükşehirlerdeki mesafe 

sorunları nedeniyle 

internetten satışlara 

yönelimin fazla olduğuna 

dikkati çeken Palandöken, 

şu değerlendirmede 

bulundu: "Görsel olarak başka hayvanın 

fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç 

hayvan olmadan sahte ilan açan, 

hayvandan çıkacak etin vaadinde hile 

yapan oldukça fazla kişi bulunuyor. 

'Uygun kurbanlık buldum' diye sevinirken 

aslında tam tersi, eldeki paradan da 

olunabilir. İnternetteki dolandırıcılara 

karşı tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu 

anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram 

başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 

liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın 

altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. 

Hayvancılık işi ile uğraşan herkes 

ortalama olarak aynı yem fiyatları, aynı 

giderler üzerinden kar marjını koyarak belli bir 

rakama satmak zorunda. 500 kilo bir hayvanın 

ederi 35 bin lira civarında olup da satış 

sayfalarında 25 bin liralık ilanlar gören 

vatandaşlarımız dikkat etmeli." 

Dolandırıcılar için bayramın fırsat olduğunu 

anlatan Palandöken, "Sahte paraları ayırt 

edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde 

kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi 

pek çok özelliği barındırmalı. Yüklü paraları 

sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma 

makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı. 

Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olmalı." 

ifadesini kullandı.
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ASAR PROJESİ KENTTE HEYECAN YARATTI

SMMMO’DAN ZİYARET

Kısa adı SMMMO olan ve kısa bir süre 

önce kongresini yapan Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 

Yönetim Kurulu Üyeleri DESOB Başkanı 

Mustafa Kayıkcı’yı makamında ziyaret 

ettiler. SMMMO Başkanı Birol Aksu ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri DESOB Başkanlık 

makamında Başkan Mustafa Kayıkcı ile 

görüştüler. Görüşmede DESOB Başkan 

Vekili Bülent Keser ile DESOB Genel 

Sekreteri Gökhan Aktürk de hazır 

bulundu. DESOB Başkanı Kayıkcı, 

SMMMO’nun yeni Başkanı Birol Aksu’ya 

başarılar diledi. Samimi bir ortamda 

gerçekleşen ziyarette meslek sorunları 

ele alındı. 

Düzce Belediyesi tarafından 
hazırlanan "Asar Deresi ve 
Çevresi Rekreasyon Projesi" 
ihale edilmesi kentte heyecan 
uyandırdı. Düzce Belediye 
Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 
titizlikle üzerinde durduğu 
projenin hayata geçmesi ile 
birlikte şehrin çehresini 
değişecek. 

Deresi ve çevresinin, Gösterişli Otel-

Küçüksu Köprüsü, Küçüksu Köprüsü- 

Şaguç Köprüsü ve Şaguç Köprüsü-Film 

Platosu olarak 3 bölüme ayrılan 

projenin tamamlanmasının ardından 

Düzce bölgede yıldız gibi parlayacak.  

Asar Deresi ve Çevresi Rekreasyon 

Kentsel Tasarım Projesi'nin Düzce'nin 

prestijini artıracağını ve şehrin 

görüntüsünün tamamen 

değişeceğini kaydeden Düzce 

Belediye Başkanı Dr. Faruk 

Özlü, “ Dünyada birçok ülkeyi 

gezdim, ülkemde de 

gitmediğim birkaç il kaldı. 

Düzce kadar güzel ve her 

alanda avantajı olan bir il yok. 

Bu avantajlardan biri de Asar 

Deremiz. Asar'ı ve çevresini titizlikle 

yaptığımız projemizle herkesin gıpta 

ile baktığı, gurur duyduğu bir bölge 

haline getireceğiz. Kentimizi, Avrupai 

kentlerde gördüğümüz o içinden 

nehir geçen estetik görünümlü 

şehirlerden biri haline getireceğiz” 

ifadelerinde bulundu. 

Düzce Belediyesi'nin geçtiğimiz 

günlerde Asar Deresi ve Çevresi 

Rekreasyon Kentsel Tasarım Projesi'nin 

ilk etap ihalesini yapması şehirde 

heyecan uyandırdı. Düzce Belediye 

Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve 

geldiği günden itibaren üzerinde 

titizlikle durduğu, birçok inceleme ve 

simülasyonların yapıldığı Asar Deresi ve 

çevresinin daha modern, daha estetik 

ve cazibe merkezi haline getirilmesi 

için geri sayım başladı.  "Şehrin 

gerdanlığı" olarak tanımlanan ve kenti 

ikiye bölen Asar Deresi'nin konumu 

avantaja çevirecek. Detaylı 

çalışmaların ardından 3 etap olarak 

yapılması kararlaştırılan projenin ilk 

etabının tamamlanmasının ardından 

Düzce'nin çehresi değişecek. Asar 


