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Yıl: 1 Sayı: 64Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

DESOB’a bağlı Oda Başkanları bir araya geldi

BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Tüm Oda Başkanları sorunları dile getirdi. İstişare yapıldı

AHİ’LİK HAFTASI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Sayfa 2'de

Sayfa 3'te

Zabıta Haftası

Kutlu Olsun
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ESNAF SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) 
'Başkanlar Kurulu' toplandı. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı'nın başkanlık ettiği toplantıda Birliğe bağlı 
Oda'ların sorunları ve faaliyetleri ele alındı. Başkan 
Mustafa Kayıkcı, Birlik seçimlerinin yapılmasından sonra ilk 
kez gerçekleştirilen 'Başkanlar Kurulu' toplantısı için, 
'DESOB ve Birliğe bağlı Oda'lar olarak Düzcemiz'de tüm 
esnaf ve sanatkarları temsil ediyoruz. Bizim birlik ve 
dayanışma içinde hareket etmemiz esnaf ve sanatkarı 
daha güçlü kılacaktır' dedi.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Birlik 
seçimlerinin ardından Oda Başkanlarının katıldığı 
Başkanlar Kurulu toplantısı Hacıdayı tesislerinde yapıldı. 
Birliğe bağlı tüm Oda Başkanlarının katıldığı toplantıda 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı açılış konuşması yaptı. 
Kayıkcı, Oda Başkanlarının Düzce'de tüm esnaf ve 
sanatkarları temsil ettiğini hatırlattı ve 'Birliğin güçlü 
olması, Oda Başkanlarının dayanışması, birlikte hareket 
etmesi esnafları da güçlü kılacaktır. Sorunlarımızın birçoğu 
yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak ortak sorunlardır, 
ayrıca her Oda'nın kendine özgü sorunları vardır. Bunları 
istişare ederek çözümleyebiliriz. Başkanlar Kurulu bu 
yüzden vardır. Birlik ve dayanışma içinde olmamız 
sorunların çözümünü daha kolaylaştıracaktır,' dedi. 

DESOB Genel Sekreteri Gökhan Aktürk, Başkanlar Kurulu 
gündemini 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 
Ahi'lik Haftası ile açtı. Aktürk, Oda Başkanlarına Ahi'lik 
Haftasına ilişkin yapılan hazırlıkları anlattı. Yaklaşık 3 saat 
süren toplantıda her Oda Başkanı Oda'sına ilişkin 
faaliyetleri ve sorunları dile getirdi. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Başkanlar Kurulu 
toplantısının düzenli olarak yapılacağını belirterek, 
katılımcılara teşekkür etti. Toplantı tesislerde verilen 
yemekle sona erdi. 
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ZABITA HAFTASI KUTLU OLSUN
1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta 
Haftası nedeniyle DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
bir kutlama mesajı yayınladı. Zabıta teşkilatının 
önemine değinen Kayıkcı mesajında şu görüşlere 
yer verdi: “Ülkemizin en köklü kurumlarından bir 
tanesi olan Zabıta Teşkilatı, değişik görev 
alanlarında vatandaşlara hizmet vermektedir. 
Zabıtalar vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven 
ortamında yaşamasının güvencesidir. Yaptığı 
uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın 
esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam 
alanı oluşmasını sağlayan belediye zabıtası, 
şehrin gelişimine de katkı sağlayan önemli bir 
birimimizdir. Görevleri gereği Belediyenin gören 
gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız 
belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü 
vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları 
fedakarca çalışmalardan dolayı başta Düzce 
Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört 
bir yanında görevini özverili bir şekilde sürdüren 
tüm zabıta personelinin Zabıta Haftasını 
kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

DEMSO TOPLANDI 

Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası 
Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısı yapıldı. 
Kısa adı DEMSO olan Demir ve Madeni 
Sanatkarlar Esnaf Odası Ağustos ayı olağan 
Yönetim ve Denetim Kurulları toplantısı Oda’nın 
yönetim ofisinde yapıldı. DEMSO Başkanı Murat 
Geçici verimli bir toplantı yapıldığını belirterek, 
‘Yeni dönem için seçilen kurul üyelerimizle 
gündemde bulunan konuları görüştük, karşılıklı 
olarak istişare ettik, kurul ve üyelerimizle iyi 
bir dayanışma içindeyiz,’ dedi. 

HALK EKMEK
SATIŞLARI BAŞLADI 

Düzce Belediyesi tarafından kentin 4 noktasında oluşturulan Halk Ekmek 
satış noktaları faaliyete başladı. Düzceliler 4 ayrı noktada kurulan Halk 
Ekmek Büfelerinden ekmeği 3 liradan alabilecek. Düzce Belediye Başkanı 
Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle ile Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar 
ve Börekçiler ve Sanatkârlar Odasıyla işbirliği yapılarak açılan Halk Ekmek 
satışlarına başladı. Şehrin dört noktasındaki satış noktalarında ekmek 3 
liradan vatandaşlara ulaşıyor.  Halk ekmek satışları 07.00-10.00 ile 16.00-
19.00 saatleri arasında yapılıyor. Halk Ekmek; Camikebir mahallesi film 
platosu önü, Hamidiye mahallesi 60 Evler üst geçit yanı, Bahçeşehir 
Güzelbahçe Telekom karşısı ve Konuralp Şehit Murat Demir Mahalle 
muhtarlığı önünde kurulan büfelerde 3 Liradan satışa sunuluyor.

Halk Ekmek 4 noktada hizmet veriyor
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AHİ’LİK İÇİN 

HAZIRLIK
Bu yıl 35'incisi kutlanacak olan Ahi'lik 
Haftası için Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) 
tarafından hazırlıklara başlandı. 12-18 
Eylül tarihleri arasında kutlanacak 
olan Ahi'lik Haftası için birlik 
tarafından etkinliklere yönelik 
davetiyeler dağıtıldı. 

AHİ'LİK MANEVİ BİR TERBİYE OCAĞIDIR

Ahi'lik Haftası için Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) 
Başkanı Mustafa Kayıkcı  Ahi'liğin 
meslek örgütü olmasının yanında 
manevi bir terbiye ocağı olduğunu 
belirtti. 

Kayıkcı bu konuda şu görüşlere yer 
verdi: “ Ahilik teşkilatının temelleri, 
13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından 
Kırşehir'de atılmıştır. Ahilik teşkilatının 
temel amacı toplumda huzur ve barışı 
temin etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda dürüstlük, güvenilirlik, 
kul hakkı, helal lokma, çalışma, 
yardımlaşma, paylaşma gibi ahlaki 
erdemleri aşılamayı hedef olarak 
belirtmiştir.

Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel 
ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, 
kardeşlik, yardımseverlik, herkesin 
kendi sanatında yükselmesi ve 
gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü 
bir müessesedir.  

Ahilik, meslek örgütü olmasının 
yanında manevi bir terbiye ocağıdır. 
Esnaf ve sanatkârlığı ahlaki değerlerle 
harmanlayan, mesleki ilkelerle 
süsleyen ahilik kültürü Aziz 
Milletimizin geçmişinde ticari ve 
toplumsal hayatın tanziminde çok 
önemli görevler ifa etmiştir. Ahilik 
teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da 
dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, 
birlik ve berberliğin tesisinde de etkin 
rol üstlenmiştir.   

Bu vesileyle, Anadolu'nun manevi 
mimarlarından ve bu büyük teşkilatı 
kuran Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve 
minnetle anıyor, emek ve alın terini 
vatanseverlik duygularıyla birleştiren 
esnaf ve meslek kuruluşlarının, 2022 
yılı Ahilik Haftasının birlik ve 
beraberlik içerisinde geçmesini, 
ülkemize ve bütün insanlığa 
güzellikler getirmesini temenni 
ediyorum.”

Düzce Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı 
Vildan Şamandar, Tarım ve Kredi Koopera�fi 
markerlerinin bakkal ve küçük esnafların 
kurduğu marketlere bayilik vermesi halinde 
vatandaşların bakkal ve küçük marketlere 
yöneleceğini söyledi.

Piyasada zincir marketlerin oluşturduğu tekeli 
kırmak için harekete geçen hükümet, Tarım 
Kredi Koopera�f marketleri için yeni yol 
haritasını belirledi. Başkan Erdoğan'ın, 'Sayısı 
2 bin 500'e çıkacak. Piyasayı biz balanse 
edeceğiz.' sözleri sonrası izlenecek yol 
haritasının ayrın�ları da ortaya çık�. Bakkallar 
ve aile marketleri sisteme dahil edilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Düzce 
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı 
Vildan Şamandar “Sayın Cumhurbaşkanı 
Tarım, Kredi Koopera�flerinin ar�rılması 
yönünde bir açıklama yap�. Neden buna 
ih�yaç duyduğunu da belir�. Piyasada zincir 
marketlerin hakimiye� ele almaları, gıda 
maddelerindeki fiyat yüksekliğinden yaşanan 
sıkın�ları dile ge�rdi. Bunun önüne geçmek 
amacıyla Tarım, Kredi Koopera�fi 
marketlerinin sayısının ar�rılacağını söyledi” 
dedi.

Bakkallar odalarının, koopera�f marketler 
genel müdürü ile görüşme yap�ğını dile 
ge�ren Şamandar “Bu anlamda bizler 
bakkallar odaları olarak Tarım, Kredi 
Koopera�fi Genel müdürü ile görüşme yap�k. 
Bu anlamda bayiliklerin bizim yerel 
esna�mıza, bakkallarımıza verilmesi yönünde 
talepte bulunduk. Bu anlamda genel müdürü 
bizim taleplerimizi olumlu buldu. Güzel bir 
talep olduğunu, bunu değerlendireceklerini 
ancak gerekli altyapı çalışmalarının 
tamamlanması gerek�ğini, burada ürünlere 
tedarik konusunda sıkın� yaşadıklarını, 
dolayısıyla zincir marketlerin maalesef baskı 
yap�ğını ve sıkın� yaşandığını söyledi” 
ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak şartların tam olarak 
belirlenmediğini ancak kendilerinin bu bayilik 
sistemine talip olduğunu söyleyen Başkan 
Şamandar “Şimdi görüyoruz ki 
Cumhurbaşkanı da buna benzer açıklamalar 
yapıyor. Piyasadaki fiyatları dengeye 

sokabilmek amacıyla vatandaşımıza daha ucuz 
gıda vermek adına sevindirici bir durum. 
Zaten piyasanın belirli kişilerinin tekelinde 
olması vatandaşımızı ve esna�mızı mağdur 
etmekteydi. Tabi bu ne şartlarda verilecek, 
küçük esna�mıza nasıl bir katkı sağlayacak? 
Küçük esna�mıza verilecek mi? Yoksa belli 
gruplara mı verilecek? Bunu bilmiyoruz. Bizim 
talebimiz küçük esna�mıza verilmesi 
yönünde. Eğer böyle bir karar çıkarsa bir 
gerekli altyapı çalışmalarını hazırlar, bu 
anlamda halkımıza ucuz ve sağlıklı gıdayı 
ulaş�rmak anlamında gerekli hizme� veririz 
ve buna talibiz” dedi

Şu an konunun sadece duyumdan ibaret 
olduğuna dikkat çeken Şamandar “Bu 
franchising tarzında olacak. Bizim 
kişiselliğimiz, mevcut kişisel esnaflarımız 
devam edecek. Burada bayilik bize verilirse 
devle�e kazanır. Devlet kira vermeyecek, 
çalışan olmayacak. Zaten mevcut 
konumlanmış işletmeler var. Bizim 
işletmelerimizi desteklemiş olacak. Bizde bu 
sayede vatandaşa ucuz gıdayı temin etmiş 
olacağız. Şartlar belirlenmedi. Ne gibi şartlar 
önümüze çıkacak bilmiyoruz. Henüz önümüze 
resmi bir belge yada açıklama gelmedi. Bizde 
sadece duyumlarla hareket ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. Tarım ve Kredi Koopera�fi 
marketlerinin bayiliklerinin küçük esnafa 
verilmesi durumunda vatandaşların da 
bakkallara ve küçük esnafa yöneleceğini dile 
ge�ren Şamandar şu ifadeleri kullandı, 
“Bizden fikir istenirse biz gerekli çalışmayı 
yaparız. Daha öncede zincir marketlere 
verileceği söyleniyordu. Zincir marketlere 
verilmesi doğru değil. Zincir marketlerin 
piyasada haksız rekabet oluşturması 
nedeniyle verildi. Buna rağmen ürünlerin 
zincir marketlerde sa�lması tezat oluşturur. 
Biz böyle bir durum olursa hazırız.

Küçük marketler zaten zincir marketler 
karşısında eziliyorlar. Bizler �care�mizi 
yürütmekte zorlanıyoruz. Bu karar 
vatandaşların tekrar bakkallara yönelmesini 
sağlayacak�r. Bunun da bize büyük katkısı 
olacak�r.”

Küçük Esnaf Umutlandı 
(Oxijen Özel Haber)

(Haber metni Düzce’nin Sesi
Gazetesi’nden alınmış�r)


