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Esnaf ve Sanatkarlarımız için hayır, bereket getirsin 

YENİ YILDAN ÇOK 

UMUTLUYUZ
Milletçe, üzüntü ve 

sevinçleriyle bir yıla 

daha veda edip, umut 

ve beklentilerle dolu 

yeni bir yıla girmenin 

mutluluk ve heyecanını 

yaşıyoruz.
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Milletçe, üzüntü ve sevinçleriyle bir yıla 

daha veda edip, umut ve beklentilerle 

dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve 

heyecanını yaşıyoruz.

Umudumuzu, azim ve kararlılığımızı 

hiçbir zaman yitirmeden, devlet-millet iş 

birliğiyle ülkemizin gelişmesi ve mutlu 

yarınlara ulaşabilmek için daha çok 

çalışmalıyız. Unutmamalıyız ki hedefleri 

ve hayalleri yüksek olan milletler, 

başarıya ulaşan milletlerdir.

2023 yılının milletimize ve dünyaya 

barış, huzur ve refah getirmesini 

temenni ediyor, toplumsal hayatımızda 

daima sağduyunun, hoşgörünün, 

kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim 

olmasını diliyorum.

 Bu duygu ve düşüncelerle kamu kurum 

ve kuruluşlarında görev yapan tüm 

personelin ve Düzceli hemşerilerimin 

yeni yılını en içten duygularımla 

kutluyor, sağlık ve mutluluk dileklerimle, 

selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

2023 Barış
Huzur, Bereket

Getirsin

TESK’de 2022 yılının son toplantısı yapıldı 

SORUNLAR MASAYA YATIRILDI 

Ankara’da TESK merkezinde yapılan MESLEK KURULLARI

toplantısında esnaf ve sanatkarlara yönelik son 
ekonomik kararlar değerlendirildi. DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı’nın da hazır bulunduğu toplantıda 

2022 yılının genel değerlendirmesi de yapıldı

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in başkanlık 
ettiği toplantının verimli geçtiğini söyledi ve şu görüşlere yer verdi, ‘ Toplantıda 
son EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların prim günlerine ilişkin talepleri 
değerlendirildi ve görüşler ele alındı. Düzce özelinde de özellikle depremden 
kaynaklanan teşvik ve krediler görüşüldü. DESOB olarak Birliğimize bağlı 
Oda’lardan gelen görüşleri rapor halinde TESK’e sunuyoruz, talep ve beklentileri 
en üst düzeyde dile getiriyoruz. 2023 yılında da esnaf ve sanatkarlarımıza ilişkin 
sorunları ve talepleri takip etmeyi ısrarla sürdüreceğiz’ 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli 
personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in 3 Ocak tarihindeki 

toplan�sında gündeme gelecek.
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HAFTA TATİLİ UYGULAMASI ERTELENDİ
Ticaret Bakanlığı tara�ndan, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının 
ha�anın bir günü kapalı olması yönünde aldığı karar bir kez daha ertelendi. 1 Ocak 
2023 tarihinde uygulanmaya başlayacak olan Pazar günü kapalı kalma kararı, 1 
Temmuz 2023 tarihine kadar uza�ldı.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu 

uygulamayı bir kez daha 

erteledi. Uygulamanın 1 

Temmuz 2023'e ertelendiği 

kaydedildi. Daha önce 1 

Ekim 2022'de uygulanması 

planlanan karar, valilikler 

ile meslek kuruluşları 

arasındaki istişare süreçleri 

için daha uzun bir zamana 

ihtiyaç duyulmasından dolayı 1 

Ocak 2023'e ertelenmişti. Ticaret 

Bakanlığı tarafından, ülke genelinde 

tüm berber, kuaför ve güzellik 

salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde aldığı 

karar bir kez daha ertelendi. 1 Ocak 2023 tarihinde 

uygulanmaya başlayacak olan Pazar günü kapalı kalma 

kararı, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Muzaffer Demirel kararın İçişleri Bakanlığı’ı İller 

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 29 Aralık 2022 tarihli 

yazı ile bildirildiğini açıkladı.

Muzaffer Demirel söz konusu değişikliğin şu nedenlerle 

alındığını bildirdi. “ Farklı illerden gelen taleplerin 

değerlendirilmesi, süreçlerin ayrıntılı belirlenmesi ve iller 

düzeyinde ilave hazırlıkların tamamlanabilmesi için 

amacıyla uygulama başlangıç tarihinin 1 Temmuz 2023 

olarak değiştirildiği bildirilmiştir.” Demirel yazıda ayrıca 

şu görüşlere yer verildiğini ifade etti. “ Bu kapsamda; söz 

konusu işletmelerin haftada bir defa kapalı olacakları günün 

ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak ve ihtiyaç var ise 

daha yoğun istişare süreçlerin yürütülmek suretiyle; tarih 

01.07.2023'ea kadar ertelendi.”

FEDERASYONA
ZİYARET 

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası heyeti 
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları 
Federasyonuna ziyarette bulundu. 
Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası 
Başkanı Bülent Keser ziyaretle ilgili şu 
bilgileri verdi: ‘Federasyon Genel 
Başkanı Hayrettin Yıldırım başkanımızı 
Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası olarak 
hayırlı olsun  ziyaretinde bulunduk. Biz 
Oda olarak çalışmalarımızı belirli 
dönemler halinde Federasyonumuza 
bildiriyoruz, sorun, talep ve 
beklentilerimizi aktarıyoruz. Üst düzey 
kuruluşlarımız ile bağlantıyı 
güçlendiriyoruz.

KARAR GEREKÇESİ: Farklı illerden gelen 

taleplerin değerlendirilmesi, süreçlerin 

ayrıntılı belirlenmesi ve iller düzeyinde ilave 

hazırlıkların tamamlanabilmesi için amacıyla 

uygulama başlangıç tarihinin 1 Temmuz 2023 

olarak değiştirildiği bildirilmiştir
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Ölçü aletlerinin 2023 yılı muayene ve 

damgalama bedelleri belirlendi. Yapılan 

düzenleme ile taksimetreler 250 liraya, 

naklimetreler 77 liraya, takograf cihazları 311 

liraya muayene edilecek. Egzoz gazı ölçme 

cihazları için belirlenen muayene ve damga 

bedelleri 210 lira ile 560 lira arasında olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak 

Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 

2023'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere 

Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Ölçü ve ölçü aletlerinden 2023 yılında 

alınacak muayene ve damgalama bedelleri

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok 

muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletleri için 

2023 yılında alınacak muayene ve damgalama 

bedelleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama bedelleri, 

uzunluk ölçüleri için metresine göre 3-5 lira, 

hacim ölçekleri için 4-144 lira, kütle ölçüleri 

için kilogramına göre 7-271 lira olacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve 

damgalama bedeli 2 bin 142 lira olarak tespit 

edildi.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene 

ve damga bedeli 125 lira ile 4743 lira 

aralığında uygulanacak. Otomatik tartı 

aletlerinde bu tutar 936 lira ile 1560 lira 

arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için 

otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz 

konusu bedel 2 bin 645 lira, yük ve sarnıçlı 

vagonlar için 67 lira ve ölçü olarak kullanılan 

taşıtlar (vagonetler) için 48 lira olarak 

belirlendi.

Hububat muayene aletlerinde tutar 37 lira ile 

55 lira arasında uygulanacak.

Muayene ve damgalama bedelleri gaz sayaçları 

için sınıfına göre 37 lira ile 298 lira, su 

sayaçları için anma debisine göre 7 lira ile 41 

lira, elektrik sayaçları için ise 21 lira ile 161 

lira arasında değişecek.

Taksimetreler 250 liraya, naklimetreler de 77 

liraya muayene edilecek ve bu cihazların 

damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen 

muayene ve damga bedelleri 210 lira ile 560 

lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene bedeli 311 lira 

olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha 

muayenesi için 3 bin 517 lira, saha harici 

muayene için 2 bin 10 lira alınacak.

Ölçü aletlerinin 2023
muayene ve damgalama

bedelleri açıklandı 
TEŞVİK SÜRESİ BİR

YIL DAHA UZATILDI 
Sigorta primi işveren desteği 2024'e kadar devam 

edecek. Çalışan sigorta primlerinin işveren 

hisselerine ait tutarı için işverenlere İşsizlik 

Sigortası Fonu üzerinden sağlanan destek 2023 yılı 

sonuna kadar sürecek.

Daha önce 31/12/2022tarihinde 

sona ermesi planlanan  'Genç, Kadın 

Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların 

İstihdamına Yönelik Teşvikten' 

yararlanma süresi 

31/12/2023tarihine kadar uzatıldı.  

Buna göre, kanunda belirtilen 

şartları taşıyan sigortalılar için 

işverenlere 01/03/2011-31/12/2023 

tarihleri arasında işe aldıkları 

sigortalıların prime esas kazançları 

üzerinden hesaplanan sigorta primi 

işveren payının tamamı için indirim 

uygulanacak. İstihdam edilen işçi 

başına düşen işveren prim tutarı 

devlet tarafından karşılanmakta bu da 

işçi için ödenen SGK prim maliyetinin 

ortalama yarı yarıya düşürülmesi gibi 

önemli bir fayda sağlamaktadır. 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa 

Kayıkcı konu hakkında şu bilgileri 

verdi. 

“Ülkemizde çeşitli sosyal ve ekonomik 

sebeplerden dolayı kaçak sigortalı 

istihdam etmek adeta çalışma 

hayatında her sektörde var olan, 

ancak geçmişten bugüne henüz 

düzeltilememiş ve engellenememiş bir 

durumdur. 

Oysa ki; bir kişi bir işveren nezdinde, 

işverene bağımlı olarak fiilen 

çalışmaya başladığı an itibariyle 

sigortalılık vasfını kazanmakta olup, 

işe başlamadan bir gün önce SGK'ya 

verilecek işe giriş bildirgesiyle de 

bildiriminin yapılması işverenler 

bakımından bir yükümlülüktür. Bu 

yükümlülüğün yerine 

getirilmemesinden doğan yasal 

yaptırımlar ve kaçak sigortalı olarak 

istihdam edilen kişilerce hizmet 

tespiti yönündeki şikayetler 

neticesinde büyük tutarlı prim 

borçları ve idari para cezalarıyla 

karşılaşan işverenler sıkıntı içerisine 

girebilmektedir.

İstihdam edilen gerçek veya tüzel 

kişiler, ekonomiye ve sosyal 

gelişime katkı sağlayan, ilerlemeye 

yardımcı en önemli unsurlarsan 

olması nedeniyle, Torba Kanun 

olarak bilinen 6111 sayılı Kanun ile 

getirilen düzenleme ile sigortalı 

çalıştırmaya teşvik edilmektedir.”

TEŞVİK NEDİR? 
6111 sayılı Kanun'un 74. Maddesi ile 

01.03.2011 ile 31/12/2015 tarihleri 

arasında işe alınan her bir sigortalı 

için geçerli olmak üzere, özel 

sektör işverenlerince işe alınan ve 

işyerinde fiilen çalıştırılanların; işe 

alındıkları tarihten önceki altı aylık 

sürede sigortalı olmamaları, aynı 

döneme ilişkin işe alındıkları 

işyerinden bildirilen prim ve hizmet 

belgelerindeki sigortalı sayısının 

ortalamasına ilave olmaları ve bu 

maddede belirtilen diğer koşulları 

da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı 

Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 

82. maddesi uyarınca belirlenen 

prime esas kazançları üzerinden 

hesaplanan sigorta primlerinin 

işveren hisselerine ait tutarı, işe 

alındıkları tarihten itibaren İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanır.


