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TERÖRÜ LANETLİYORUZ
İstanbul Taksim'de meydana gelen ve milletimizi derinden üzen patlama sonrası bir açıklama 

yapan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Mustafa Kayıkcı şu ifadelere 

yer verdi,

“İstanbul Taksim bölgesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve terör örgütü tarafından 

tasarlanarak alçakça gerçekleştirilen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan 

rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dün 

olduğu gibi bugün ve daima terörü şiddetle kınıyorum. Terör örgütleri bu topraklarda birlik ve 

beraberliğimizi bozamayacak ve hedefine hiçbir zaman ulaşamayacaktır.”

12 Kasım 1999 
tarihinde 
meydana gelen 
7,2 şiddetindeki 
Düzce 
Depreminde, 
toplam 980 
vatandaşımız 
hayatını 
kaybetmiştir. 
Düzce İlimiz 1. 
derece deprem 
kuşağı 
üzerindedir. Bu 
gerçeği göz 
önünde 
bulundurarak, 
yasal, idari ve 
uygulamaya dönük 
kararlara ve 
tedbirlere uymak, 
önümüzdeki 
süreçte 
yaşanabilecek 
depremlerde 
sorun 
yaşanmaması için hayati 
önem arz etmektedir.
Herkesin, geçmişteki acı 

tecrübeleri unutmadan, 

üzerine düşeni yerine 

getirmesi, yaşanan bu 

Düzce 12 Kasım 1999 tarihinde büyük bir acı yaşadı

DEPREM HİÇ UNUTULMADI 

acılardan ders çıkarması, depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline 

gelebilmek için daha hızlı hareket etmesi zorunludur. Afetler 

oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. “Deprem 

Öldürmez Bina Öldürür” sözünü asla unutmamamız gerekir.
Düzce Depreminin 23.yılında,hayatını kaybeden vatandaşlarımızı 

rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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BAŞKAN ÖZLÜ VİZYON PROJELERİNİ DÜZCELİ EŞRAFLA PAYLAŞTI

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 

Özlü, kentin gelişiminde vizyon 

olarak nitelendirilen ve 40-50 yılı 

kapsayacak şekilde planlanan 

projelerini Düzceli eşraf ve 

esnaflarla paylaştı. Başkan Özlü, 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (DESOB) Başkanı 

Mustafa Kayıkcı'nın da içinde 

bulunduğu heyete, yapılan işler 

ile planlanan projeleri anlattı. 

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 

Düzce'nin 40-50 yılını 

planladıklarını belirtti ve şu 

görüşlere yer verdi. “Düzce, 

Düzce'de yaşayanların vizyonu ile 

büyüyüp gelişecek. Şehrimizi, 

bölgemizin cazibe merkezi 

yapmaya kararlıyız. Bu şehrin 

önümüzdeki 40-50 yıl da hangi 

yöne gideceğini tartışıyoruz. Biz 

bu şehrin gelişme akslarını 

planlamak istiyoruz.” Başkan 

Özlü daha sonra da öne çıkan 

projelerini, eğitim sektöründe 

Düzce Belediyesi olarak attıkları 

adımları anlatarak Kasım Aktaş 

Ortaokulu'ndan Azmimilli İlkokulu inşa çalışmalarına, işsizlikle mücadeleye dair İş Kulübü 

nezdinde işe yerleştirmelerden TBB ödüllü Asar Deresi Projesine, Modern Sanayi Sitesinden 

modern Pazaryeri proje çalışmalarına kadar bir çok çalışmaya yönelik değerli bilgiler 

paylaştı. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı da toplantı ile ilgili olarak şu görüşlere yer verdi, “Bu şehri 

bir üst lige çıkaracak projelerini, bizlere her yönüyle anlatan,  her birimizin fikrine verdiği 

önemden dolayı sayın Bakanımız, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür 

ediyorum.”

O’NUN GÖSTERDİĞİ YOLDA İLERLİYORUZ
Cumhuriyetimizin kurucusu, 

bağımsızlığımızın mimarı, Mustafa 

Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 

84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve 

minnetle anıyoruz.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi 

ruhumuzda yine derin bir üzüntü var 

ancak kalbimizde de bir o kadar 

engin bir sevgi… Fikirlerini, dehasını, 

ilkelerini, devrimlerini, insana, 

doğaya, hayvana tüm canlılara 

verdiği değeri, yeri geldiğinde sert ve 

kararlı bir komutan yeri geldiğinde 

salıncakta sallanan neşeli bir adam 

olmasını sevdiğimiz, eşsiz liderimiz 

Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan 

ayrılışının yıldönümünde özlem ve 

minnetle anıyoruz.

Kurtuluş mücadelesinin ardından çok 

zor şartlar altında Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk'ün ektiği 

tohumlar filizlendi, büyüdü ve gelişti. 

Türkiye Cumhuriyeti, onun gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine koşar 

adım ilerlemeye devam ediyor. Bizler de O'nun gösterdiği yolda, ülkemizi en 

çağdaş seviyeye getirecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de gelecek 

nesillere en iyi şekilde aktaracağız.

Ata'mızın ebediyete intikalinin 84. Yıldönümünde bıraktığı eşsiz mirasını 

gelecek nesillere aktarmak için çok çalışacağımızı bir kez daha yineliyor; 

Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
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DESOB’DAN ÇİLİMLİ

ŞUBESİNE ZİYARET

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği (DESOB) Heyeti Çilimli 

Şubesi’ni ziyaret etti. 
DESOB tarafından Birliğe bağlı 

Oda’lar ile Şube’lerin programlı 

ziyaretleri sürdürülüyor. DESOB 

Başkan Vekili Bülent Keser, Yönetim 

Kurulu Üyesi Vildan Şamandar ve 

DESOB Genel Sekreteri Gökhan 

Aktürk DESOB Çilimli Şubesi’ni 

ziyaret ettiler. DESOB heyeti 

Çilimli’de esnaf ve sanatkarlara 

yönelik sorunları değerlendirdiler.

Düzce Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası olarak oda  üyelerimizin de 
(KOOPERATİF- BAKKAL) iş birliği projesinde yer almaları için hazırlıklarımız 
devam ediyor.               

KOOP BAKKAL BAŞVURULARI BAŞLADI

1- En az 5 yıllık bakkal esna� olmak,
2- İşyeri 75 ile 150 metre arası olması,
3- Tek şubeli olmak,
4- Bulunduğu ilde Bakkallar Odasına kayıtlı 
olmak.
5- Barkot sistemi olması.
6- İnternet altyapısı olması.
7-Çelik raf sistemi olması.
8-Lokasyonu ve hareketli nokta olması.
 Aşağıdaki linke �klayarak başvurularınızı 
yapabilirsiniz
h�ps://koopbakkal.com.tr/Iden�ty/Account/L
ogin

2023 yılı içinde gelişen depo ve lojistik ağına uygun illerde KOOP Bakkal 
projesi yaygınlaştırılacak. 2023'te projenin en az 1.000 noktada hayata 
geçirilmesi hedefleniyor. Projenin uzun vadede ise ülke geneline 
yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 büyükşehirde 100'ün üzerinde, 
diğerlerinde ise 50'şer adet bakkalın sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. 
Böylece 5 büyük şehirde 500, diğerlerinde de 3.800 olmak üzere toplam 
4.300 KOOP Bakkal'a ulaşılması hedefleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
arasındaki “Koop Bakkal” projesinin tanıtım toplantısına ilişkin imza töreni 
gerçekleştirildi. TESK Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Halk Bankası Genel Müdürü Osman 
Arslan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kredi 
Garanti Fonu Genel Müdürü Erdal Erdem, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül 
ve ülkenin dört bir yanındaki bakkallar odası başkanları katıldı.

Şartlar


