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Yıl: 2 Sayı: 33Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

İki Oda daha genel kurullarını yaptı

BAŞKAN VEKİLİ BÜLENT KESER

YENİDEN ODA BAŞKANI SEÇİLDİ 

MODERN 

PAZARYERİNE

KAVUŞACAĞIZ

Sebze ve Balıkçılar
Esnaf Odası Başkanı 
Musa Sarı açıkladı

Sayfa 3'de

PRİM BORCU

OLANLAR YIL 

SONUNA KADAR

YARARLANACAK

Sayfa 4'de

Genel Sağlık Sigortası 
(GSS) sistemine prim 
borcu olan vatandaşlar, 
yıl sonuna kadar sağlık 
hizme� alabilecek.

PERAKENDE

YASASINA HIZ

KAZANDIRILMALI

Perakende Yasasının 
vakit kaybetmeden 
hayata geçmesini 2 
milyonu aşkın esna�n 
beklediğini ha�rlatan 
TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, 
“Taslak halinde 
mecliste bekleyen ve 
esna�n haksız 
rekabete karşı 
korunmasının tek yolu 
olan Perakende Yasası 
bir an önce hayata 
geçirilmeli’ dedi.
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ODA’LARIN KONGRELERİ DEVAM EDİYOR
Düzce Dokuma Giyim Mensucat ve Örgücülük Eşya Esnaf Odası

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası

Başkan: Ümit Yaşar Yaman

Yönetim Kurulu Üyeleri

Perihan Demirtaş

Mehmet Demirtaş

Zeki Acar

Ahmet Dişli

Feyzullah Ak

Semra Coşar

Başkan: Bülent Keser

Yönetim Kurulu Üyeleri

Hasan Soyer

Fikret Çolak

Fikret Kurt

Dursun Öztürk

Selim Başer

Talib Çabukoğlu

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
Oda’ların Kongre takvimine göre 
Genel Kurullarının yapıldığını 
belirtti. Merve düğün salonunda 
yapılan genel kurullara üyelerin 
büyük ilgi gösterdiği görüldü. 

Her iki Oda’nın Divan Başkanlığını 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
yaptı. Kayıkcı, kongrelerin büyük 
katılımla yapıldığını belirtti ve 
‘Oda’ları önemli görevler bekliyor’ 
dedi. 
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Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı Musa Sarı: 

MODERN PAZARYERİNE KAVUŞACAĞIZ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 

kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 

pazaryerlerine yönelik çalışmalarını 

hızlandırdı. Bu kapsamda, taleplerini 

dinlemek için pazarcı esnafının 

temsilcileri ile bir araya gelen Başkan 

Özlü, şehrin belirli noktalarında proje 

çalışmaları devam eden 5 yeni pazaryeri 

kurulacağının müjdesini verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 

ürettiği projelerle şehrin kronikleşmiş 

sorunlarını çözmeye yönelik 

çalışmalarını sürdürüyor. Özlü, 

pazaryerlerinin modernizasyonuna 

yönelik Hamidiye, Aziziye, Fevzi 

Çakmak Mahalleleri ile Bahçeşehir ve 

Konuralp bölgelerinde bulunan 

pazaryerlerinin yenileneceğinin 

müjdesini verdi.

Yapılacak çalışmalara yönelik 

değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, 

“Bugün pazarı esnaflarımızla bir araya 

geldik. Bahçeşehir ve Konuralp bölgeleri 

ile Hamidiye, Aziziye ve Fevzi Çakmak 

Mahallelerimizde konumlandıracağımız 

yeni ve modern pazaryerlerine yönelik 

durum değerlendirmesinde bulunduk. 

Onların taleplerini 

değerlendirdik. 

Vatandaşlarımızdan ve pazarcı 

esnaflarımızdan bu konuda 

yaşanan sıkıntılar sıklıkla 

iletiliyordu. Bizler de 

hazırlıklarımızı tamamlayıp kısa 

süre içerisinde proje 

çalışmalarımıza başlayacağız. 

Şehrimizin önemli bir sorununu 

daha çözmek için kararlıyız” 

dedi.
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PRİM BORCU OLANLAR YIL SONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşlar, yıl 

sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre GSS sistemi 

kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak 

vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 

sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma 

merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık 

hizmeti verilecek.

Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner 

sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye 

Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Düzce Mesleki Eğitim Merkezi tarafından iş 
yerlerinde çırak çalıştırmak isteyen 
işletme sahiplerine yönelik çağrı yapıldı. 
Buna göre, çırak çalıştırma hakkından 
yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin 
'Düzce Mesleki Eğitim Merkezi'ne 
başvurmaları istendi. Bunun için kurumun 
0380 523 66 16 nolu telefonu iletişime 
açıldı

Çırak Çalıştırma Zorunluluğu

İşyerlerinde çırak çalıştırma 
zorunluluğuyla ilgili olarak 3308 sayılı 
Kanunda işletmeler/işyerleri için herhangi 
bir düzenleme yer almamaktadır. 
Kanunda; Kanunda çıraklarla ilgili olarak 
sadece; ilköğretim okulunu bitirmiş 
olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile 
çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday 
çırak olarak eğitilebilirler. Kanun 
kapsamında bulunan il ve mesleklerde 
faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça 
tespit edilecek illerde ve meslek 
dallarında ondokuz yaşından gün almamış 
kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan 
çalıştıramazlar. Aday çırak ve çırak almak 
için işyerinde usta öğretici bulunması 
şarttır. Aday çırak ve çırak almak için 
işyerinde usta öğretici bulunması şarttır. 
Şeklinde hükümler yer almaktadır.

İşyerlerinde çırak çalıştırmak isteyen 
işyerleri ise Milli Eğitim Müdürlüklerine 
bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerine 
başvurabilirler.

Çırak çalıştırmak
için çağrı yapıldı

İşyerlerinde çırak çalıştırmak 

isteyen işyerleri ise Milli Eğitim 

Müdürlüklerine bağlı Mesleki 

Eğitim Merkezlerine 

başvurabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
herhangi bir sosyal güvencesi 
olmayan ve düşük gelirli 
vatandaşların, ayda 150,12 lira 
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 
ödemeleri halinde kendisi ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
sağlık hizmetlerinden 
faydalanabildiklerini bildirdi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan 
açıklamada, sosyal güvencesi 
olmayan ve geliri düşük 
vatandaşların sağlık hizmetlerinden 
yararlandırıldığı kaydedildi. 
Açıklamada, “Herhangi bir 
kapsamda sosyal güvencesi olmayan 
vatandaşlar, ayda 150,12 lira GSS 
primi ödeyerek kendisi ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler için sağlık 
hizmetlerinden faydalanabiliyor. 
Genel Sağlık Sigortası primini 
(150,12 lira) ödeyecek gücü 
olmayan vatandaşlar ise 
ikametlerinin bulunduğu yerdeki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfına başvuru yaparak gelir testi 
yaptırabilirler. Gelir testi sonucunda 

aile içinde kişi başına düşen gelir, 
brüt asgari ücretin üçte birinin 
altında ise bu vatandaşların GSS 
primleri devlet tarafından 
karşılanıyor.” ifadelerine yer 
verildi. Açıklamada, analık halinde 
kadınlara, 18 yaşını doldurmamış 
çocuklara ve lise mezunu gençlere 
20 yaşına kadar, üniversite 
mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS 
kapsamında sağlık hizmeti verildiği 
kaydedildi. Acil serviste tedavi 
gören, madde bağımlısı olan, trafik 
ve iş kazası geçiren vatandaşların 
da hiçbir şart aranmaksızın GSS 
kapsamında sağlığa erişiminin 
sağlandığı aktarılan açıklamada, 
Bağ-Kur ve GSS sistemine prim 
borcu olan vatandaşlar ile bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık 
Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile 
devlet üniversitelerinin sağlık 
uygulama ve araştırma 
merkezlerinde (üniversite 
hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye 
kadar sağlık hizmeti alabilecekleri 
hatırlatıldı.

150 LİRA ÖDENMESİ YETERLİ 

Perakende yasasına hız kazandırılmalı

Perakende Yasasının vakit 
kaybetmeden hayata geçmesini 2 
milyonu aşkın esnafın beklediğini 
hatırlatan TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “Taslak halinde 
mecliste bekleyen ve esnafın haksız 
rekabete karşı korunmasının tek 
yolu olan Perakende Yasası bir an 
önce hayata geçirilmeli. Esnafın 
kuralsız ve haksız şekilde ilerleyen 
ticari hayatta ayakta kalması 
gittikçe zorlaşıyor” dedi. Yüzlerce 
farklı ürünün bir dükkânda 
satılmasının ticari ahlaka aykırı 
olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonu 

(TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Esnafımızın artık ticari 
hayatta haksızlıklara karşı ayakta 
duracak hali kalmadı. Bir dükkân ve 
on binlerce şubede, onlarca esnafın 
işini yapan zincir marketlerin açılış, 
kapanış ve sattıkları ürünlere kural 
getirilmeli. Bu kuralları düzenleyen 
Perakende Yasası meclisten bir an 
önce çıkmalı. 2 milyonu aşkın 
esnafımız bu yasayı bekliyor. Ekmeği 
sigarayı bakkal, fırın, kırtasiye 
ürünlerini kırtasiyeci, sebze meyveyi 
manav esnafı, eti tavuğu kasap 
esnafı, hediyelik eşyayı zücaciyeci 
esnafı satmalı” diye konuştu.


