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Yıl: 2 Sayı: 31Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, yeni yıl mesajında
umut ve dayanışmaya dikkat çekti. Kayıkcı:

2021 ZOR BİR YIL OLDU

2022 UMARIZ İYİ OLACAK
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, 2022 yılı için 

yeni yıl mesajı yayınladı. Zor bir yılı geride 

bıraktıklarını ifade eden DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı, ' Umarız 2022 yılı sorunların çözüldüğü, 

esnaf ve sanatkarların tüm vatandaşların refah ve huzur 

içinde geçireceği bir yıl olur' dedi. 

Mustafa Kayıkcı mesajında şu görüşlere yer verdi, “2021 yılı 

esnaf ve sanatkarlarımız, vatandaşlarımız için zor bir yıl 

oldu. 2021 yılında çözüme kavuşturulamayan ekonomik 

olarak endişe taşıdığımız geçici sorunların bu yıl çözüme 

kavuşmasını bekliyoruz. Son iki yıldır açılan yaraların bu 

dönemde kapanacağı yönündeki ümitlerimiz artıyor. 

Ekonomimizin temel yapı taşı esnaf ve sanatkarın 

sorunlarının çözüme kavuşturulması ekonomiyi de büyümeyi 

de doğrudan etkilediği unutulmamalı" 

16 MESLEĞE DAHA ‘MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında ahşap mobilya 
imalatçısı, ayakkabı imalatçısı, boyama operatörü, baca yağlı kanal 
temizleme personeli, güzellik uzmanı ve kuaförün de bulunduğu 16 
meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

(Devamı Sayfa 4'de)
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski 

sanayi çarşısının kentsel dönüşümünün alt 

yapısını oluşturacak olan mülk sahipleri 

uzlaşma konusunun bir an önce tamamlanması 

için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda, 

büyük bir adım atarak uzlaşma ofisinin 

kurulmasını sağlayan Başkan Özlü, mülk 

sahiplerine de projenin biran önce hayata 

geçmesi için çağrıda bulunuyor. 

DESOB Başkanı ve eski sanayi çarşısı 

esnaflarından Mustafa Kayıkcı da, Forum 

Düzce A.Ş. yöneticisi Muhittin Coşkun ve 

Düzce Belediyesi başkan danışmanı Ercan 

Katırcıoğlu ile Uzlaşma Ofisinde bir araya 

gelerek sözleşmeye imza attı. 

"DÜZCE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR PROJE"

Projeyi oldukça beğendiklerini ifade eden 

Kayıkcı, “Düzce'nin önünü açacak bir proje. 

Şehrimizin bir an önce bu proje ile 

buluşabilmesi için kentsel dönüşüm 

alanı içindeki mülk sahiplerimizin de 

bir an önce resmi işlemleri başlatıp 

projeye sahip çıkılması noktasında 

gereken hassasiyeti göstereceklerine 

eminim. Hayırlı olsun” dedi.

MÜLK SAHİPLERİNDEN UZLAŞMA 

OFİSİNE ÇIKARMA

Kayıkçı'nın imzasının yanı sıra eski 

sanayi çarşısında 

mülkü bulunan 

esnaflar Eyüp Topçu, 

Mehmet Öztürk, 

Murat Öz ve İlhan 

Öz'de uzlaşma ofisini 

ziyaret ederek 

Katırcıoğlu ve 

uzlaşma ofisi 

yetkilileri ile bir 

araya gelerek 

sözleşme imza süreçlerini 

başlattılar.

KOOPERATİF'TEN ZİYARET

Öte yandan, Eski Sanayi Çarşısı 

Kooperatifi yönetimi de Uzlaşma 

Ofisini ziyaret ederek, kentsel 

dönüşüm ekseninde 

gerçekleştirilecek projenin 

detaylarına yönelik bilgi aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İMZALAR ATILIYOR
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski sanayi çarşısının kentsel dönüşüme alınması 
noktasında, belediyenin kamusal haklarından vazgeçerek mülk sahiplerine yaptığı jest 
imzaları beraberinde getirdi. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı, 
aynı zamanda eski sanayi çarşısı esnaflarından Mustafa Kayıkcı da Uzlaşma Ofisinde 
sözleşmeye imzayı attı.
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EYT’Lİ ESNAF
SAĞLIK HİZMETİ

ALABİLMELİ

Emeklilikte sosyal devlet ilkesinin 
esas alınması gerek�ğini ifade 
eden TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Emekli olabilmek için 
sigortalı olma koşulunu sağlayan 
ve prim gün sayısını doldurarak 
yaşı bekleyenler sağlık 
hizme�nden faydalanabilmeli. 
Başta esnaf ve sanatkarımız olmak 
üzere emeklilik için yaş haddini 
bekleyen çok sayıda kişi ile aileleri 
mağdur edilmemeli. Yaşı beklerken 
çalışmayanlar ücretsiz sağlık 
hizme� alabilmeli. Bu süreçte 
çalışanlardan ise sağlık primi 
alınmalı. 5510 Sayılı kanun ile 
sigortalılar arasında yara�lan 
eşitsizlik esnaf ve sanatkar 
açısından kanunun arkasından 
dolanmak sure�yle giderilmeye 
çalışılmaktadır. Bu nedenle 4A ve 
4Bli sigortalıların emekli olmaları 
için aranan prim gün sayısı şar�nın 
7200 günde eşitlenmesi 
gerekmektedir” dedi.

Emeklilikte yaşı bekleyen ve 
çalışmayanların sağlık hizme�nden 
faydalanamadığını dile ge�ren 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Emekli olmak için sigortalı olma 
süresini dolduran ve prim ödeme 
yükümlülüğünü yerine ge�rip yaş 
haddinden bekleyenler sağlık 
hizme�nden faydalanamıyor. Bu 
yüzden çok sayıda esna�mız ile 
aileleri de mağduriyet yaşıyor. 
Başta esnaf ve sanatkarlarımız 
olmak üzere emekli olma 
koşullarını sağlayan ancak yaşa 
takılanların sağlık hizme�nden 
faydalanabilmesinin önü 
açılmalıdır. Emeklilikte sosyal 
devlet ilkesi esas alınarak devlet 
baba evladına sahip çıkmalıdır. 
Emeklilikte yaşı beklerken 
çalışmayanlardan sağlık primi 
alınmamalı, sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanabilmelidirler. 
Ancak yaşı beklerken çalışanlardan 
sağlık primi alınmalıdır. Öte 
yandan esnaf ve sanatkarlarımıza 
sadece yatarak tedavilerinde değil, 
rapora dayanan hastalık ve ayakta 
tedavilerinde de geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmelidir” 
diye konuştu.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER DE 

KAYIT YAPTIRABİLECEKLER

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü 

Turan Şahin ve İl Mesleki Eğitim 

merkezi Müdürü Seyhan Ökmen 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa 

Kayıkcı'yı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette 'Yabancı Uyruklu Okul Çağındaki 

Öğrencilerin' il mesleki eğitim merkezine 

kayıt konusu ele alındı.  DESOB Başkanı 

Mustafa Kayıkcı, MEB Mesleki ve Teknik 

Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 

yayımlanan yazıya istinaden yabancı 

uyruklu öğrencilerin, ilköğretim ve 

ortaöğretim hizmetlerinden herhangi bir 

ayrım gözetmeksizin faydalanabileceğini 

belirtti. Kayıkcı, konuyla ilgili genelgeyi 

şu şekilde açıkladı.

“Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlara ilgi 

(c) Yönetmeliğin 29 uncu maddesi 

hükümleri doğrultusunda yabancı uyruklu 

öğrencilerin kayıtları yapılmaktadır. İlgi 

(d) yazı ile de ülkemizde bulunan ve 

geçici koruma statüsü verilen öğrencilerin 

mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarında 

aranacak şartlar ve uygulanacak 

programlar belirlenmiştir. Ancak, geçici 

koruma statüsü verilen ve diğer koruma 

statülerine sahip yabancı uyrukluların 

ülkemizdeki eğitim hizmetlerinden 

yararlanma hakları konusunda tereddütler 

yaşanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğünden görüş 

istenmiştir.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğünün ilgi (ç) yazısında özetle; 

“İlgi (a) Kanunun 89 uncu ve ilgi (b) 

Yönetmeliğin 28 inci maddesinde, 

uluslararası koruma başvuru ve statü 

sahipleri (mülteci, şartlı mülteci, ikincil 

koruma) ile geçici koruma kapsamındaki 

yabancı uyruklu kişilerin ilköğretim ve 

ortaöğretim hizmetlerinden herhangi bir 

ayrım gözetmeksizin faydalanabileceği, 

ayrıca diğer hususlarda nasıl işlem 

yapılacağı” belirtilmiştir.”

Trafik sigortasında tavan yüzde 20 artırıldı 
Trafik sigortasında tavan primi 1 Şubat'tan 
i�baren yüzde 20 oranında ar�rılırken, aylık 
tavan ar�şları yüzde 1,5 olarak belirlendi. 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları 
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortasında Tarife Uygulama Esasları 
Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gi�.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 
yapılan değişiklikle birlikte, zorunlu trafik 
sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022'den 
i�baren yüzde 20 oranında ar�rıldı. 

Bununla birlikte yine aynı tarihte geçerli olmak 
üzere aylık tavan ar�şların yüzde 1,5 olarak 
uygulanacağı kararı verildi. Trafik sigorta 
poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta 
şirke�ne tahakkuk eden primin 40 TL'den az 
olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente 
komisyonu olarak tahakkuk e�rileceği hüküm 
al�na alındı. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir 
ek madde ile SEDDK'nın araçların yakıt cinsine 
ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve 
ar�rım oranlarına ek olarak yüzde 10'a kadar 
indirim veya ar�rım uygulamaları 
ge�rebileceği karara bağlandı.
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Milli mücadeleye ka�lıp ülkesinin bağımsızlığına kavuşması için 
halkı aydınlatmak görevini seve seve kabul eden, şiirleriyle bu 
ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan 
Mehmet Âkif, inancıyla sana�nı bir arada tutabilmiş, sarsılmaz 
karakteriyle de toplum tara�ndan sevilmiş yakın tarihimizin en 
önemli şair ve düşünce adamlarından biridir.

Mehmet Akif Ersoy, arkasında bırak�ğı birçok şiirleriyle olduğu 
kadar, Vatan mücadelesine yap�ğı katkılarıyla da övgüyü hak eden, 
vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir kişiliğe sahip olması 
nedeniyle örnek alınacak bir sevgi ve dava adamı olmuştur.

O'nun yazdığı İs�klal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok 
olmak üzere olan bir mille�n, yeniden doğuşunun, şahlanışının 
destanıdır .

Ölümünden sonra bile, hâlâ yeri doldurulamamış olan Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'u vefa�nın 85. Yıl dönümünde rahmet ve 
şükranla anıyorum.

Mehmet Akif ERSOY Dava Adamıdır

16 MESLEĞE DAHA ‘MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Bu mesleklerde, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Mesleki 
Yeterlilik Belgesine sahip 
olmayan kişiler, bugünden 
itibaren 12 ay sonra 
çalıştırılamayacak. Mesleki 
Eğitim Kanunu'na göre 
ustalık belgesi alanlar ile 
Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı mesleki ve teknik 
eğitim okullarından ve 
üniversitelerin mesleki ve 
teknik eğitim veren okul ve 
bölümlerinden mezun olup 
diplomalarında veya ustalık 
belgelerinde belirtilen 
bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar için belge 
şartı aranmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
aralarında ahşap mobilya imalatçısı, 
ayakkabı imalatçısı, boyama operatörü, 
baca yağlı kanal temizleme personeli, 
güzellik uzmanı ve kuaförün de 
bulunduğu 16 meslek için Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 
16 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik 
Belgesi zorunluluğu getirildi. 'Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere 
İlişkin Tebliğ' Resmi Gazete'de 
yayımlandı.

Buna göre, iş kazaları açısından 
'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 
ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, 
baca yağlı kanal temizleme personeli, 
boyama operatörü, elektrik dağıtım 
şebekesi test görevlisi, güzellik uzmanı, 
kesimci (ayakkabı), kuaför, mobilya 
döşemecisi, raylı sistem araçları 
elektrik bakım ve onarımcısı, raylı 
sistem araçları elektronik bakım ve 
onarımcısı, raylı sistem araçları 
mekanik bakım ve onarımcısı, raylı 

sistemler sinyalizasyon bakım ve 
onarımcısı, saraciye imalatçısı, sayacı, 
zeytinyağı üretim operatörü meslekleri 
için Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu getirildi.

Bu mesleklerde, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine 
sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 
12 ay sonra çalıştırılamayacak. Mesleki 
Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi 
alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
mesleki ve teknik eğitim okullarından 
ve üniversitelerin mesleki ve teknik 
eğitim veren okul ve bölümlerinden 
mezun olup diplomalarında veya ustalık 
belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve 
dallarda çalıştırılanlar için belge şartı 
aranmayacak. Bu kapsamdaki 
denetimler iş müfettişlerince yapılacak. 
Tebliğ hükümlerine aykırı davranan 
işveren veya işveren vekilleri hakkında 
idari para cezası uygulanacak.

Yeni eklenen 16 meslekle birlikte, 
'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıfta olup 
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna 
sahip meslek sayısı 204'e yükseldi.

Terminal otoparklarının tavan ücreti belli oldu
Kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 
terminal işletmeciliği yapmaya yetkili T1 ve 
T2 belgesi sahibi işletmecilerin, 
terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile 
terminal alanı içindeki otoparkları kullanan 
taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler 
belirlendi. Ulaş�rma ve Altyapı Bakanlığı 
tara�ndan hazırlanan Karayolu Yolcu 
Taşımacılığında Kullanılan Terminallere 
İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında 
Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Buna göre, Dünya Sağlık 
Örgütü tara�ndan salgın ilan edilen 
COVID-19 nedeniyle uygulanan tedbirler 
sonucu kara yoluyla yolcu taşımacılığı 
yapan firmaların üstlenmek zorunda 
kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 
kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 
terminal işletmeciliği yapmaya yetkili T1 ve 
T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, 
terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile 
terminal alanı içindeki otoparkları kullanan 

taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler 
belirlendi.

Ticari ve özel otomobiller için 25 dakikaya 
kadar ücretsiz olacak terminal 
otoparkında, 1 saate kadar kalacak 
otobüsler için 11,89 lira, özel otomobiller 
için 5,94 lira, �cari otomobiller için ise 
2,97 lira ödenecek. 12 saate kadar her saat 
için otobüslerden 2,97 lira, özel ve �cari 
otomobillerden 1,49 lira ilave ücret 
alınacak.


