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Yıl: 1 Sayı: 63Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

BAŞKAN VEKİLİ BÜLENT KESER AÇIKLAMA YAPTI S3

OKUL KANTİNLERİNDE 
FİYAT TARİFELERİ BELİRLENİYOR

Sayfa 2'de
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Okul sezonunun açılmasına az bir süre kala Bakkallar ve Bayiler Odası 
öğrencilere yönelik tedbirleri görüştü. Oda Başkanı Vildan Şamandar: 

ÖĞRENCİ VE VELİLER İÇİN YENİ
ÖĞRETİM YILINDA KOLAYLIK SAĞLANMALI
Okulların açılmasına kısa bir süre kala 

Düzce Bakkallar ve Bayiler Odası yeni 

sezona ilişkin tedbirleri görüştü. Okul 

kantinlerindeki fiyatlar, eğitim için temel 

ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi 

kırtasiye malzemelerine kadar fiyatlar ve 

diğer konular ele alındı. Oda Başkanı 

Vildan Şamandar 'yeni eğitim ve öğretim 

sezonunda öğrenci ve velilere kolaylık 

sağlanmalı' dedi. Şamandar, öğrenciler 

için kırtasiye ürünleri, internet ve 

bilgisayarlar başta olmak üzere tüm okul 

araç ve gereçlerinde KDV'nin kaldırılması 

gerektiğini belirtti. Vildan Şamandar bu 

konuda şu görüşlere yer verdi: 

“Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında 

öğrencilerin bu yılki okul masraflarında 

enflasyona bağlı olarak yaklaşık yüzde 80 

ila yüzde 150 oranında artış gözlemlendi. 

Bunun için veli ve öğrencilere kolaylık 

sağlanmalı”

Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama 

kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan 

ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü. 

yıl dönümünde, millet olarak hep birlikte 

kenetlenerek, bu günü kutlamanın mutluluğunu 

ve heyecanını yaşamaktayız.

30 Ağustos Zaferi; Türk milletinin büyük 

fedakârlıklarla verdiği istiklal mücadelesini, 

vatanseverlik ve kahramanlıklarla bütün 

dünyaya haykırdığı, önemli bir askeri başarı 

olmasının yanında milletimizin sarsılmaz 

azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve 

millet sevgisinin, güçlü birlik ve 

beraberliğimizle sımsıkı kenetlendiğinin 

günüdür. Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, 

yaşlısıyla, genciyle, topyekûn verdiği onurlu bir 

mücadelenin eseri olan bu büyük zafer, Türk 

ulusunun kudret ve kahramanlığının bir 

göstergesi olmakla kalmamış, birlik ve 

beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz 

olduğunu da ortaya koymuştur.

30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıldönümünde, Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte 

eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, Başta Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin 

milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz 

şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum

30 Ağustos Zafer 
Bayramı Kutlu Olsun

Mustafa Kayıkcı/DESOB Başkanı 
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete'de 

yayımlandı.Yönetmelikte, 1 Nisan'da 

Resmi Gazete'de yayımlanan 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile AB 

direktiflerine uyum sağlanması 

amacıyla düzenleme yapıldı.

Değişiklikle, mesafeli sözleşmelerin 

büyük bir kısmının platformlar 

üzerinden yapıldığı dikkate alınarak 

satıcı/sağlayıcı adına işlem yapan aracı 

hizmet sağlayıcılara aracılık ettikleri 

mesafeli sözleşmelere ilişkin bazı 

yükümlülükler getirildi. Buna göre, 

tüketicilerin talep ve bildirimlerini 

iletebilmelerine ve takip 

edebilmelerine elverişli bir sistemi 

kurulacak ve bu sistem kesintisiz açık 

tutulacak. Aracı hizmet sağlayıcısı, ön 

bilgilendirmenin yapılmasından, 

teyidinden ve ispatından, belirli 

hallerde bu bilgilerin doğruluğundan, 

bu bilgilerin ürüne ilişkin platformda 

yer alan reklamları ile uyumlu 

olmasından, gerçekleşen işlemlere 

ilişkin kayıtların tutulması ve 

saklanmasından, satıcı veya sağlayıcı 

adına bedel tahsil etmeleri halinde 

teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin 

yükümlülüklerden sorumlu tutulacak. 

Tüketicinin tam ve doğru şekilde 

bilgilendirilmesi koşuluyla, tüketicinin 

malı satıcıya gönderme süresi cayma 

bildiriminin yöneltildiği tarihten 

itibaren 14 güne çıkarılırken, ayrıca 

cayma hakkının kullanımı halinde 

ortaya çıkan iade masraflarının 

mesafeli sözleşmede kararlaştırılması 

imkanı getirildi. Tüketicilerin istekleri 

veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda 

hazırlanan mallara ilişkin 

sözleşmelerde tüketicinin 

bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günlük 

azami teslim süresi yükümlülüğünün 

daha uzun süreler için belirlenmesine 

imkan sağlandı. Böylece, üretim süreci 

30 günden fazla süren ve sipariş sonrası 

kişiye özel üretimine başlanan mallara 

ilişkin uygulamada karşılaşılan 

sorunlara çözüm getirilmesi amaçlandı.

Mesafeli satışlar 
için düzenleme

Yapı Sanatları Odası açıklama yaptı

SU ABONELİĞİ ALINABİLİR

3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 11. Maddesinde yapılan değişiklik 1 Temmuz 2022 

Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 31.12.2021 tarihinden önce yapılan binalarda; 

Yapı Ruhsatı aranmayacak olup bu tarihten önce yapıldığı belgelendiği takdirde, 

Belediye sınırları içerisindeyse Belediye yazısı, Köy sınırları içerisinde ise köy 

muhtarlığından belgelemesi halinde, 01.01.2022 ile 01.07.2022 tarihleri arasında 

Yapı Ruhsatı almış fakat İSKAN alınmamış binalarda Belediye alt yapı 

hizmetlerinden faydalandığını gösterir belge ile İSKAN aranmadan abone 

alınabilecek. 01.07.2022 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalarda ise İSKAN 

ile abonelik işlemleri yapılmaya devam edilecektir.

ÜCRETSİZ SERVİSLER ESNAFI ETKİLİYOR
Büyük şehirlerde bazı işletmeler 

tarafından uygulanan ücretsiz servis 

hizmetinin mahalle esnafını olumsuz 

etkilediğini belirten TESK Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, “Bazı 

AVM'ler, sosyete pazarları ve büyük 

marketler tarafından müşteri çekmek 

için ücretsiz taşımacılık yapan 

servisler başta taksici, dolmuşçu, halk 

otobüsçü esnafımız olmak üzere 

bakkal, manav, kasap gibi çok sayıda 

mahalle esnafının ekmeğiyle oynuyor. 

Amacı dışında kullanılarak ücretsiz 

taşımacılığı satış ve pazarlama 

politikası haline getiren bu 

uygulamalara son verilmeli” dedi. 

Bazı AVM, market ve sosyete pazarları 

tarafından verilen ücretsiz taşımacılık 

hizmetinin adeta bir satış ve 

pazarlama politikası haline geldiğini 

söyleyen TESK Genel Başkanı 

Bendevi Palandöken, “İlk etapta 

personel taşımak için başlatılan 

ancak ilerleyen dönemlerde 

müşterileri ücretsiz taşıyan servis 

araçları ile şimdi de belirli alışveriş 

kotası koyarak müşteri çekmeye 

çalışıyorlar. Vatandaşlarımız 

buralardan alışveriş yaptığında evine 

dönmek için belli meblağda 

fiş/fatura göstermek zorunda. Bu 

servisleri kullanmak için konulan 

alışveriş kotaları yüzünden 

vatandaşlarımız daha fazla alışveriş 

yapmaya yönlendirilirken ulaştırma 

sektöründeki esnafımıza ve mahalle 

esnafına haksız rekabet ortamı 

oluşturuyor. 
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DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

USTALIK TELAFİ 
PROGRAMI 
FIRSATI
KAÇIRILMAMALI

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Milli Eği�m Bakanlığı tara�ndan 
uygulamaya geçirilen 'Ustalık Telafi Programı �rsa�nın 
değerlendirilmesi gerek�ğini belir�. Başkan Kayıkcı, Ustalık Telafi 
Programı'nın hem işletmeler hem de çalışanlar için faydalı 
olduğuna dikkat çek�. 

USTALIK TELAFİ PROGRAMI NEDİR?

21.04.2022 tarihi i�bariyle duyurusu yapılan ve uygulamaya 
başlanan Ustalık Telafi Programı, çalışanların mesleki tecrübesini 
ar�ran ve program sonucunda ustalık belgesini almasını sağlayan 
süreli bir programdır.  Ustalık Telafi Programları, sektör iş birliğine 
dayanmaktadır. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eği�m 
Bakanlığı'dır. 24 alan ve 97 dalda uygulanmasına karar verilen 
ustalık telafi programları süresi en fazla 27 ha�adır.  Amacı da; iş 
yerindeki pra�k öğrenmenin pekiş�rilmesi ve akabinde yapılacak 
sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmesidir.

Ustalık telafi programı ile birlikte hem işyerinde çalışan 
personelleriniz program sonunda ustalık belgesine sahip olurken 
hem de bu personelleriniz için devlet tara�ndan 2.750,17 TL'lik 
hibe ödemesi alabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Ortaöğre�m, Ön lisans ve Lisans mezunları için;

1. Bu programlardan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın 
istemeleri halinde tüm lise ve üniversite mezunları 
yararlanabileceklerdir.

2. Programın süresi ilgili alan/dalın çerçeve öğre�m programında 
belir�len süre kadar olup en fazla 27 ha�a olarak uygulanacak�r.

3. Programın eği�m içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacak�r.

4. Eği�me bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde 
başlanacak�r.

5. Eği�m süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere 
Devlet katkısı ödemesi yapılacak�r.

6. Öğrenciler, Milli Eği�m Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin 
Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul 
Ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri 
sınavına, eği�mlerini tamamladıkları tarih i�bariyle açılacak ilk 
sınav döneminde alınabileceklerdir.

7. Eği�m sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenecek�r.

8. Öğrenciler, e-Mesem sistemi "Ön Kayıt" ekranındaki "Kapsam" 
bölümünden "Ustalık Telafi" sekmesi seçilerek kaydedilecek�r.

NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Ustalık telafi programlarının en önemli avantaj sağladığı konu hayat 
boyu öğrenme anlayışını desteklemesidir. Gerek genç kuşaklar 
gerekse de ye�şkinler hayatları boyunca öğrenime ka�lmakta 
ancak kazanılan yeterlilikler sadece resmi eği�m kurumlarından 
alınan belgelerle görünür hale gelmektedir. Ustalık belgesi alma 
�rsa� sağlayan bu programlar eği�m haya�na yeniden dâhil 
olabilme �rsa� sunmaktadır. İşletmeler, kendi işyeri kültürünü ve 
işyeri ile�şim becerisini öğrencilere aktararak ileride nitelikli 
is�hdam sağlayabileceği adaylarla tanışabilirler. Meslek yeterlilik 
belgesi zorunluluğu bulunan bir meslekte ustalık belgesi alınarak 
sürekli muafiyet sağlanabilir. Ustalık belgesi telafi alanlar sınırlı 
olduğundan tüm meslekler için geçerli olmasa da program 
düzenlenen meslekler için avantajlı yönü bulunmaktadır.

Ustalık belgesi sahipleri işyeri açma imkânı elde edebildiği gibi 
programı başarıyla tamamlayıp ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, 
mesleklerinde en az on yıl çalış�klarını belgelemeleri durumunda İş 
Pedagoji Kursu Sınavı'na doğrudan ka�larak başarılı olmaları 
kaydıyla usta öğre�cilik belgesi alabilecek�r.

DESOB BAŞKANI MUSTAFA KAYIKCI

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, uygulama hakkında ek olarak şu 
görüşlere yer verdi: 

“Bu belge ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi alma 
zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. MYK belgesinin 5 yıl 
geçerlilik süresi bulunmasına rağmen ustalık belgesi; süre kısı� 
olmaksızın, ömür boyu geçerlidir. Ustalık belgesi ile işveren, MYK 
Belgesi olmayan personel için uygulanacak olan cezai 
yap�rımlardan da kurtulmuş olmaktadır. 27 ha�alık program 
bi�ğinde ustalık belgesi alan kişiler, aynı şekilde başka bir 
meslekte yeniden Ustalık Telafi Programına dahil edilebilmektedir. 
Yeni meslekte yapılan Ustalık Telafi Programı için de işverene aynı 
şekilde ödeme yapılmaktadır.

Başlangıç i�bariyle 24 alan 97 dalda ak�f olarak yürütülen 
program, yeni mesleklerin de eklenmesi ile daha fazla sektör için 
fayda sağlamaya başlamış�r. Ustalık Telafi Programı kapsamına son 
olarak; perakende, lojis�k, muhasebe, pazarlama, büro yöne�mi, 
gıda, tarım, harita, hayvan ye�ş�riciliği ve müzik aletleri alanları 
dahil edilmiş�r. Diğer teşviklerden farklı olarak çalışan ortalama 
personel sayısı ve is�hdam şar� bulunmaması ile teşvikin nakdi 
destek olarak işverene ödenmesi “Ustalık Telafi Programı”nın 
oldukça rağbet görmesini de sağlamaktadır.”


