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Sayfa 3'de

Mesleki Yeterlilik Sistemi / (MYK) orta ve
uzun vadede işsizliğin azalması,
istihdamın gelişmesi, verimlilik ve
rekabet gücünün artmasıyla ülke
ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar.
Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının
artması daha kaliteli ürün ve hizmet
sunumunu yaygınlaştırarak yaşam
standartlarımızın yükselmesini de
destekler.
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YAPI SANATLARI ESNAF ODASI
VE HALK EĞİTİM MERKEZİ

Bülent Keser
Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı
DESOB Başkan Vekili
Mesleki Yeterlilik Belgesi,
bireylerin herhangi bir
meslekte, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından
oluşturulmuş ulusal
yeterliliklerde belirtilen
şartları karşılamaları halinde
sahip olabilecekleri bir
belgedir.
Tabiplik, diş hekimliği,
hemşirelik, ebelik, eczacılık,
veterinerlik, mimarlık (Avrupa
Birliği'nde otomatik tanınma
kapsamında yer alan
meslekler), mühendislik
mesleği ile en az lisans
düzeyinde öğrenimi
gerektiren ve mesleğe giriş
şartları kanunla düzenlenmiş
olan meslekler bu kapsamın
dışındadır; bunların dışındaki
tüm meslekler için mesleki
yeterlilik belgesi geçerlidir.
Mesleki yeterlilik belgesi
sayesinde kişiler, ilgili
meslekte yeterli bilgi ve
beceriye sahip olduklarını
belgeleme şansına sahip
olmaktadırlar. Bunu
sağlayabilmek için, MYK
tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşları
görevlendirilmiştir. Bir
meslekte mesleki yeterlilik
belgesi almak isteyen kişiler,
ilgili meslekte yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşuna
başvuru yaparlar. Yetkili
belgelendirme kuruluşu
kişinin başvurusunu uygun
bulursa kişiyi
değerlendirmeye tabi tutar.
Bu değerlendirme çeşitli sınav
türlerini içerebilmektedir.
Değerlendirme sonucunda
başarılı bulunan adaylar
mesleki yeterlilik belgesine
sahip olmaktadırlar.

Düzce Yapı Sanatları Esnaf
Odası ile Halk Eğitim
Merkezi arasında imzalanan
protokol sonucunda açılan
Emlak Danışmanlığı kursunda
başarılı olan Kursiyerlere
Yetki belgeleri Düzce Yapı
Sanatları Esnaf Odası
Başkanı Bülent Keser ve Halk
Eğitim Müdürü Hüseyin Can
tarafından teslim edildi.
Düzce Yapı Sanatları Esnaf
Odası ile Halk Eğitim
Merkezi arasında imzalanan
protokol sonucunda açılan
120 saatlik Emlak
Danışmanlığı kursunu başarı

ile tamamlayan Kursiyerlere
Yetki belgeleri teslim edildi.
Belgeleri teslim eden Düzce
Yapı Sanatları Esnaf Odası
ile Halk Eğitim Merkezi
Başkanı Bülent Keser:
“ Oda olarak başlamış
olduğumuz Emlakçılık
Yeterlilik Belgesi
Sınavlarımız Devam ediyor.
Sınavda belge alan
Emlakçılarımızın bundan
sonraki adımda yetki belgesi
almaları gerektiği için Düzce
Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğümüze başvurarak
Danışmanlık Yetki Belgesi

kursu açtık. 26 Kursiyerimizle
10 Mart 2021 tarihinde
başladığımız kursumuzu 21
Nisan itibariyle tamamladık.
Bu günde bu kursumuzu
başarılı bir şekilde
tamamlayan arkadaşlarımıza
Emlak Danışmanlığı
Belgelerini teslim ettik.
Üyelerimize ve Düzceli
emlakçı kardeşlerimize böyle
bir imkân sağlamanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
mutlulukta bize ortak olan
Düzce Halk Eğitim Merkezi
Müdürü Hüseyin Can ve
ekibine çok teşekkür
ediyorum” dedi.
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Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek
azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı
ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama
hedeﬂiyoruz.
Bu bağlamda, Valiliğimiz koordinesinde; Düzce Atatürk
Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, İlçe Entegre
Hastaneleri, Özel Çağsu Hastanesi, Toplum Sağlığı
Merkezi (Sağlıklı Hayat Merkezi), Cumayeri Toplum
Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Merkezlerinde Covid-19
aşısı yapılmaktadır. (180 Gün içerisinde hasta olanlar

hariç.)
40 Yaş üzeri tüm vatandaşlarımız, 40 yaş altında ise SGK 'ya
kayıtlı (20 yaşa kadar) ve kronik rahatsızlığı olan tüm
vatandaşlarımıza aşı hizmeti verilmektedir. 1.OSB, 2.OSB,
Gümüşova OSB ve fabrikalarda mobil aşılama hizmetlerimiz
planlama dâhilinde yapılmaktadır.
Hafta sonları ise; Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce
Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi, Akçakoca Devlet
Hastanesi, İlçe Entegre Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezi
(Sağlıklı Hayat Merkezi) Özel Çağsu Hastanesinde aşılama
işlemleri devam edecektir.

Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı

COVID-19 tedbirleri kapsamında 1
Haziran'da başlayan kademeli
normalleşme sürecinin ikinci etabında
nikah törenleri ve düğünlere ilişkin
yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli
sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs
(COVID-19) salgınıyla mücadele
kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı
genelgeyle nikah törenleri ve düğünlere

ilişkin yiyecekiçecek ikramı ile
azami davetli
sayısına ilişkin
kısıtlamalar sona
erdi.
Bakanlığın
"Haziran Ayı
Normalleşme
Tedbirleri"
genelgesinde,
düğün ve nikah
törenlerinin
belirli kurallarla
uygulanacağı,
nişan ve kına
gecesi gibi
etkinliklere ise
izin verilmeyeceği
bildirildi.
Kademeli normalleşme sürecinin ikinci
etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda,
nikah törenleri ile nikah merasimi
şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara
eksiksiz riayet edilmesi, masa ve
sandalyeler arasında gerekli mesafenin

bırakılması ile temizlik, maske, mesafe
kurallarına uyulması, yiyecek-içecek
ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda
ise bu kurallara ilave olarak kişi başı
asgari 6 metrekare alan bırakılması ve
azami 100 davetliyle sınırlandırılması
kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren
yapılabileceği belirtildi.
Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve
kapalı alanlarda azami davetli sayısına
ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son
verileceği, bu tarihten sonraki nikah
törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek
ikramının yapılabileceği, kapalı
alanlarda kişi başına en az 6 metrekare
alan bırakılması kaydıyla azami
katılımcı sınırının uygulanmayacağı
bilgisine de yer verildi.
15 Haziran itibarıyla kalkan bazı
kısıtlamalar ile kapalı alanlarda
yapılacak nikah törenleri ve düğünlere
yönelik daha önce belirlenen azami 100
davetli sınırlandırması kaldırıldı.
Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da
yeniden başlandı. Haziran ayı boyunca
uygulanacak kademeli normalleşme
sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere
1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.
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Jandarma Teşkilatı’nın 182'inci
yıl dönümü kutlu olsun

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı
Mustafa Kayıkcı, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl
dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kayıkcı mesajında: “
İç güvenlik birimlerimizden biri olan Jandarma Genel
Komutanlığı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması,
milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz

PEŞİN ÖDEMEYE 2
İNDİRİM BİRDEN
Traﬁk cezası borcunu
yapılandıran
mükelleﬂere, peşin
ödemeyi tercih etmeleri
halinde iki kez indirim
uygulanıyor ve ödenecek
para kesilen para cezası
tutarının da altına
iniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı,
yapılandırma, stok ve matrah
aﬀı, sicil aﬀı gibi unsurları
içeren 7326 sayılı kanuna ilişkin
221 sayfalık genel tebliğ
yayınladı. Tebliğ ile
yapılandırmada başvuru
aşamaları ve uygulama esasları
gibi detaylar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Cuma günü Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren,
yapılandırma, stok ve matrah
aﬀı, sicil aﬀı gibi unsurları
içeren 7326 sayılı kanuna ilişkin
genel tebliğ yayınladı. Bu yasa
ile daha önceki yasalardan farklı
olarak, mükelleﬂerin kamu ile
olan işlerinde sunmak üzere
'borçsuzluk' yazısı alabilmeleri
için borcun yüzde 10'unu ödeme

şartı aranacak. Öte yandan
traﬁk cezası borcunu
yapılandıran mükelleﬂere, peşin
ödemeyi tercih etmeleri halinde
iki kez indirim uygulanıyor ve
ödenecek para kesilen para
cezası tutarının da altına iniyor.
Tebliğde yapılandırmaya dair
alacakların türlerine göre
yapılandırma esasları, bunlara
ilişkin faiz hesaplama yöntemi,
önceki kanuna göre
yapılandırılmış olup ödemesi
devam eden alacakların
yapılandırılması, bunlara
yapılacak peşin ödemelere
uygulanacak indirim, matrah ve
vergi atırımında bulunma
esasları, bunların yapılma
şekilleri örneklerle açıklanıyor.
Daha öncekilerden farklı olarak,
bu yapılandırmada mükelleﬂere
borçsuzluk belgesi
düzenlenebilmesi için
hesaplanmış yapılandırma
tutarının en az yüzde 10'unun
ödenmiş olma şartı aranacak.
Önceki yapılandırmada,
mükellefe borçsuzluk yazısı
düzenlenmesi için borcun
yapılandırılmış olması yeterli
oluyordu.
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bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev
yapmaktadır' dedi.
Jandarma Teşkilatı'nın köklü bir geçmişi olduğunu
vurgulayan DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı
mesajında şu görüşlere yer verdi:
“1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı,
eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç
duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın görev ve
sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de
aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve
başarılarının artarak devam edeceğine yürekten
inanıyorum. Gücünü yasalardan, desteğini aziz
milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız,
vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern
donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla
daima takdiri hak etmiştir. Jandarma, aynı
zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve
demokratik değerlere her geçen gün daha da
bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir
yere sahip olmayı başarmıştır.
Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte
olan Jandarma Teşkilatımızın kararlı ve özverili
çalışmaları için tebrik ediyor, 182. Kuruluş yıl
dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet
ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla
anıyorum.”

KDV Desteği 2 ay
daha devam edecek
KDV indirimleri 1
Haziran'dan
itibaren geçerli
olmak üzere
Temmuz sonuna
kadar uzatıldı.
Pandemi sürecinde zarar
gören sektörlere destek
kapsamında geçen yıl
başlatılan ve Aralık
ayında süresi 31 Mayıs'a
kadar uzatılan KDV
indirimi Resmi Gazete'de
yer alan düzenlemeyle 2
ay daha uzatıldı.
COVID-19 destekleri
kapsamında geçen yıl
başlatılan ve Aralık
ayında süresi 31 Mayıs'a
kadar uzatılan KDV
indirimi, 2 ay daha
uzatıldı. Resmi Gazete'de
yayınlanan Hazine ve
Maliye Bakanlığı
Tebliğine göre, KDV
indirimleri 1 Haziran'dan
itibaren geçerli olmak
üzere Temmuz sonuna
kadar uzatıldı.
Yolcu taşımacılığı, yemeiçme hizmetleri, kültürel
faaliyetler, sinema
tiyatro, opera, operet,

bale, müze giriş
ücretleri, kongre,
konferans, seminer,
konser, fuar ve lunapark
giriş ücretleri, düğün,
nikah, balo ve kokteyl
salonlarında verilen
organizasyon hizmetleri,
berberlik ve kuaförlük
hizmetleri, kuru
temizleme, çamaşırhane
ve ütüleme hizmetleri,
halı ve kilim yıkama
hizmetleri ile küçük
esnafın faaliyet alanıyla
ilgili bir kısım bakım
onarım faaliyetleri Öte
yandan, işyeri kiralama
hizmetlerinde KDV
oranının yüzde 8 olması
ve işyeri kiralamaları
karşılığında ödemeler
üzerinden yapılan
tevkifat oranının da
yüzde 20 yerine yüzde 10
olarak uygulanmasına
devam edilecek.
Temmuz ayında açılacak
sinemalarda, biletler
üzerinden alınan yüzde
10 oranındaki eğlence
vergisi de Temmuz
sonuna kadar yüzde 0
olacak.

