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GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ 
DESOB ‘ACİL GÜNDEMLE’ TOPLANDI 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) 

'acil' gündemle toplandı. DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı başkanlığında DESOB hizmet binasında 

yapılan toplantıda Birlik Yönetim Kurulu, Denetim 

Kurulu üyeleri Oda Başkanları ile bir araya geldi. 

Toplantıda 23 Kasım 2022 depremiyle birlikte gelişen 

olaylar değerlendirildi. DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı, deprem nedeniyle iş yerleri hasar gören 

esnafların hasar tespit durumlarının 

değerlendirildiğini açıkladı.  Ayrıca Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl 

Başkanları Toplantısı'nda deprem ile sarsılan 

Düzce'nin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan 

etmesinin ardından yapılacak çalışmalar 

değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, 
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı."Böylece afet sonrası telafi ve 
ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti;

Geçen hafta 5,9 şiddetinde bir depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet 
bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya 
çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz. Bir kez daha Rabbim ülkemizi 
ve milletimizi her türlü felaketten korusun diyorum.

Olası afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının 

tespitinde dikkate alınan diğer kriterler ise şöyle:

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş 

olması,

Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,

O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa 

süreli olması,

O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, 

kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak 

derecede hasar görmüş olması,

Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara 

sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. 

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri 

yapmak zorunda kılınıyor.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse 

bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. 

Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet 

Bölgesi'nde görevlendiriliyor.

Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri 

tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

öngörülüyor, Kamu personeline de düzenli bir şekilde 

yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılıyor.

Bölgedeki her bir ailenin, her bir bireyinin psikolojik ve 

sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve 

psikologlar görevlendiriliyor.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödeniyor, 

binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken 

hallerde bu durum mal sahibine bildiriliyor. Mal 

sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı 

bulunuyor.

GENEL HAYATA ETKİLİ

AFET BÖLGESİ ŞARTLARI 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, genel hayata 
etkili afet bölgesi şartlarına göre Birlik ve 
Odala’ların genel durumlarına ilişkin 
değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.
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Depremden olumsuz etkilenen Oda’lar zararlarının tanzimi için 

CAN SUYU KREDİSİ TALEP EDİYORLAR 
DESOB’a bağlı Oda’lar depremden dolayı zarar 
gören üyeleri için CAN SUYU kredisi talep ettiler. 
Oda’lar bunun için hazırladıkları dilekçeleri 
Birlik’e teslim ettiler. Dilekçelerde şu görüşlere 
yer verildi: 
“ Deprem nedeniyle üyelerimiz iş yerlerini 
açamadılar, bundan dolayı da zarar ettiler. Ayrıca 
iş yerlerimizde meydana gelen hasarların da 
dikkate alınarak zararlarımızın tanzimi ve destek 
için KOSGEB ve devlet bankaları aracılığı ile faizsiz 
ve 1 yıl ödemesiz can suyu kredisinden 
faydalanmak istiyoruz. 50 bin liraya kadar kredi 
kullanmak isteyenlerden de banka puanı, sicil, 
ipotek ve kefil şartlarının talep edilmemesini 
istiyoruz.”

VALİ ATAY ESNAFLARI GEZEREK MORAL VERDİ 

DESOB Başkan Vekilimiz Bülent Keser, İl Afet ve Acil Durum 

Koordinasyon toplantısına katıldı. Düzce Valimiz Cevdet Atay, Düzce 

Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Kurum 

amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda gün için yapılan çalışmalar 

değerlendirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da hafta içinde merkez ve ilçelerdeki esnafları 

gezerek moral verdi. Atay, esnaf gezisi sırasında iş yerlerindeki hasar 

durumlarını da inceledi. 

TOPLANTIYA BÜLENT KESER KATILDI 
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HAYDİ DÜZCEM! HEP BERABER
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı Düzceliler’i mahalle bakkalından alış veriş yapmaya çağırdı 

KAYIKCI: ‘Adına ister ‘Üç harfliler’ deyin, ister ‘Zincir 

Marketler’ deyin, bunlar her zaman ekonomide, hayat 

pahalılığında hep tartışmanın içinde olmuşlardır. Bu 

marketler bizim geleneksel ‘bakkalımızdan’ çok uzak, 

insanın sadece ‘cebi/parası’ ile ilgilenen gözünü buraya 

diken marketlerdir. Raflarındaki etiket gün boyu 

değişebilir, bunun için özellikle çalıştırılan elemanları 

vardır. Denetimsizdirler, güvensizdirler. Birbirleriyle de 

rekabet ederler, her bir ürünün fiyatı hepsinde farklı 

farklıdır. Ürünün fiyatı kadar, gramajı ile de oynarlar. 

Son kullanım tarihi geçmiş ürünleri güzel ambalajlarla 

sunarlar. İnsanların sağlığı ile oynarlar. Birbirlerini 

kollarlar. Sonuçta ezilen, aldatılan hep vatandaş olur. 

Tüm hesapları bizim cebimizdeki paradır. Bunun için 

bizleri aldatmaktan hiç çekinmezler. 
Ben alış verişimi yerel marketlerden, mahalle 

bakkalından yapıyorum. Düzceliler’e çağrımdır, gelin siz 

de bakkalınızdan alış veriş yapın. Bakkalınızla 

‘merhabanız’ hep sürsün. Zincir marketlerin oyununa 

gelmeyelim. Haydi Düzcem, bakkalına sahip çık! 

HASAR TESPİTLERİ 

TAMAMLANDI 

Okullar Açık Olacak
Öğrenciler Serbest Olacak

Zaruri sebeplerle okula gelemeyecek olan öğrenciler mazeretli
sayılacak. Düzce Valiliği buna ilişkin kararını yayınladı. 


