
D
ÜZ

C
E 

ESOBBÜLTENİ BÜLTENİ 

Ey
lü

l /
3

/2
0

2
2

Yıl: 1 Sayı: 65Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

AHİ’LİK KÜLTÜR HAFTASI VE ESNAF BAYRAMI 

12-18 Eylül 2022



Sayı: 65 /Eylül 3/ 2022DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 2

AHİ’lik

manevi 
bir 
terbiye
ocağıdır

Harama bakma, haram yeme, haram içme,
Doğru, sabırlı, dayanıklı ol.

Yalan söyleme.
Büyüklerinden önce söze başlama.

Kimseyi kandırma, kanaatkar ol. 
Dünya malına tamah etme.
Yanlış ölçme, eksik tartma.

Kuvvetli ve üstün durumda iken
Affetmesini, hiddetli iken,
Yumuşak davranmasını bil.

Kendin muhtaç iken bile
Başkalarına verecek kadar cömert ol.
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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Ahi'lik yürüyüşü ( Mehteran eşliğinde bayrak- flama, iş kıyafetleri ile esnaf, halk ve 

öğrencilerin Belediye- Anıtpark arası yürüyüşü)

Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu, İs�klal Marşı'nın okunması ve protokol 

konuşmaları

Ödül töreni, ebediyete in�kal etmiş esnaf ve sanatkarların ruhunu dua okutulması

Esnaflar tara�ndan kurulan stantların gezilmesi ve Ahi pilavı dağı�mı (Anıtparkta)

Televizyon programı ( Esna�n Dünü, Bugünü ve Sorunları: DESOB Başkanı, TSO Başkanı, 

DESKK KOOP Başkanı ile temsilci Oda Başkanları)

13 EYLÜL 2022 SALI

DESOB, TSO, DESKK KOOP Başkanlarının sayın Valimizi ziyare�

DESOB, TSO, DESKK KOOP Başkanlarının sayın Belediye Başkanımızı ziyare�

Yaşlı esnaf ev ziyaretleri ve Huzurevi ziyare�

14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın DESOB'a iadeyi ziyaretleri

Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Ahi Evran tanı�mı ve Gençlik Spor İl 

Müdürlüğü tara�ndan �yatro gösterisi organize edilmesi

Anıtpark'ta Gençlik Konseri'nin verilmesi

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Akşam namazı öncesinde Düzce Belediye Başkanlığı tara�ndan Mehteran ekibinin 

Büyük camii önünde organize edilmesi, ardından ebediyete in�kal etmiş esnaf ve 

sanatkarların ruhuna Büyük camii de akşam-yatsı namazı arasında Mevlid-i Şerif 

12-18 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA KUTLANACAK OLAN
AHİ’LİK KÜLTÜRÜ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 

Saat 10.00

Saat 10.30

Saat 11.00

Saat 11.30

Saat 21.00

Saat 10.00

Saat 11.00

Saat 14.00

Saat 10.00

Saat 13.00

Saat 19.00

Yılın Ahisi

Yılın Kalfası

Yılın Çırağı

İlhami Çalıkoğlu / Düzce Lokantacılar Odası

Jale Kurt/ Akçakoca Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Ömer Mert/ Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası

DÜZCE’DE 2022 YILI 
YILIN AHİ’LERİ 
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Ahi Evran-ı Veli Kimdir?

Ahilik Teşkila�nın Kurucusu Ahi Evran-ı Veli 1171 yılında  

Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında 92 

yaşında Kırşehir'de vefat etmiş�r. Bir rivayete göre "evran" 

ismini herkesin korktuğu büyük bir yılandan almış�r. Yılanın 

onu görünce sakinleş�ği ve itâat e�ği söylenir. Ahi Evran'ın asıl 

mesleği deri işleme sana� olan debbağlık�r. Moğol is�lasından 

kaçarak Anadolu'ya gelen zanaatkâr ve tüccarların 

dayanışmasını sağlamış�r. Ahi Evran, ahlaki ve sosyal kurallarla 

dayanışmayı sağlayarak ekonomik haya� canlandırmış Ahi 

Teşkila�nı kurarak bütün Anadolu'ya yaymış�r. Ayrıca 

Kırşehir'de Ahi Evran'ın ismini taşıyan bir külliye 

bulunmaktadır.
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Ahilik teşkila�nın temelleri, 13. yüzyılda 
Ahi Evran-ı Veli tara�ndan Kırşehir'de 
a�lmış�r. Ahilik teşkila�nın temel amacı 
toplumda huzur ve barışı temin etmek�r. 
Bu amaç doğrultusunda dürüstlük, 
güvenilirlik, kul hakkı, helal lokma, 
çalışma, yardımlaşma, paylaşma gibi 
ahlaki erdemleri aşılamayı hedef olarak 
belirtmiş�r.

Yüzyıllardır birlik ve dayanışma içerisinde 
günümüze kadar varlığını sürdüren Ahilik, 
geçmişimizin mirası ve geleceğimizin 
temina�dır.

Ahilik, �cari ve sosyal haya�a güzel ahlak, 
doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, 
yardımseverlik, herkesin kendi sana�nda 
yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri 
esas alan köklü bir müessesedir.  

Değişen ve gelişen dünya düzenine karşı 
iyi ve ahlaklı �care� ayakta tutmak 
zorlaşsa da esnaf ve sanatkârımızı haksız 
rekabete karşı korumalıyız. Onun ayakta 
kalması, esnaf komşusunun da 
ekonominin de ayakta kalması demek�r.

Bugünün koşullarında, ne yazık ki 
pandemi nedeniyle iki yılı aşkın süredir iş 
yapamayan esna�mız daha belini 
doğrultamadı. Üstüne bir de hem 
dünyada hem de ülkemizde baş gösteren 
ekonomik sıkın�lar nedeniyle esna�n 
girdi maliyetlerinde ciddi bir ar�ş 
yaşandı.

Esna�mız pandemiyle birlikte biriken 
borçlarını ödemek için krediye her 
zamankinden daha fazla ih�yaç duyuyor. 
Uzun zamandır sıkın� çeken esna�mızın 
yükünü hafifletmek için sı�r faizli ve uzun 
vadeli can suyu kredisi verilmeli. Bunun 
için de öncelikle esna�mızın krediye 
ulaşmasının önündeki engeller 
kaldırılmalı. İlk olarak esnafa sicil 
düzenlenmesi sağlanmalı. Ayrıca sadece 
devlet ve kamu bankaları değil özel 
bankalar da ekonominin bel kemiği olan 
esnaf ve sanatkârlar için düşük faizli kredi 
imkanı sunmalı. Krediler ile yeni iş yeri 
açacak olan genç girişimcilerin de önü 
mutlaka açılmalıdır.

Bu vesileyle, Anadolu'nun manevi 
mimarlarından ve bu büyük teşkila� 
kuran Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve 
minnetle anıyor, emek ve alın terini 
vatanseverlik duygularıyla birleş�ren 
esnaf ve meslek kuruluşlarının, 2022 yılı 
Ahilik Ha�asının birlik ve beraberlik 
içerisinde geçmesini, ülkemize ve bütün 
insanlığa güzellikler ge�rmesini temenni 
ediyorum. Tüm mille�mize ve atalarının 
mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen 
can damarlarımızdan biri olan esnaf ve 
sanatkârlarımıza şükran ve saygılarımı 
sunuyorum.

Esnaf ve Sanatkar Geleceğimizin Teminatıdır


