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SERVİS ŞOFÖRLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

YAPI SANATLARI  MYB DAĞITILDI 

Esnaf ve Sanatkarların büyük başarısı! SSK ve Bağ-Kurlular için prim 

farkında düzenleme yapılacak

TÜM EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
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Yeni eğitim-öğretim yılında okul 

kantini kiralarındaki artışların başta 

kantinci esnafı ve öğrenciler olmak 

üzere herkesi olumsuz etkilediğini 

belirten TESK Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Okul Kantini ihalesi 

dönemi içerisinde yüksek talebin de 

etkisiyle kantinlerin kiralarında 

büyük bir artış söz konusu. MEB'e ve 

YÖK' e bağlı 20 bin kantinci 

esnafımız var. MEB devreye girerek 

bu yıl okul kantin kiralarını 

artırmamalı. Okul kantinlerinde 

kiralarının yüksek oranda artması 

esnafın maliyetini artırdığı gibi 

satılan ürünlerin fiyatına da zam 

olarak yansır. Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Valilikler okul kantinlerindeki kira 

artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması 

getirmeli” dedi.

Öğrencilerin okul kantinlerinden 

rahatlıkla yiyecek-içecek alabilmesi 

ve pandemide 2 yıldır kapalı kalan 

kantincilerin rahat bir nefes 

alabilmesi için bu yıl kantin 

kiralarının artmaması gerektiğini 

belirten Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

“Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 

konutlardaki kira artışları yüzde 25 

ile sınırlandırılmıştı. Okul 

kantinlerinde bu sınırın 

uygulanmaması esnafı zor durumda 

bırakacak. Artan kiralarla ürünlerde 

maliyet artışı yaşanırken 

öğrencilerin, öğretmenlerin ve 

velilerin cebini etkileyecek. 

Bildiğiniz üzere zaten gıda 

ürünlerinde fiyat artışı enflasyonu 

körükleyen en önemli etken. 

Çocuklar okul kantinlerinde yüksek 

fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. 

Üstüne bir de kira artışı öğrencileri 

iyice zorlar. Öte yandan biriken 

borçlar ve pandemide zayi olan 

ürünlerin bedelleri derken kantinci 

esnafı zor durumda. Öğrencilerin ve 

kantinci esnafımızın rahat bir nefes 

alabilmesi için kira artışı bu yıl 

kesinlikle yapılmamalı” diye 

konuştu.

Kantin Kiralarına

Dikkat Çekildi

SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Tüm emeklilik sistemi değişiyor

PRİM GÜN FARKI
ORTADAN KALKACAK
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katıldığı
toplantıda hazır bulundu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile 
SSK arasındaki prim farkının giderileceğini 
açıkladı. Emeklilik şartları ve hak 
kazanma koşullarına standart geliyor. 
Yapılacak düzenlemeyle hem farklı 
mesleklerde çalışanlar arasında bir 
eşitleme olacak hem de SSK'lılar ile Bağ-
Kur'lular arasındaki prim gün farkı 
ortadan kalkmış olacak. Burada prim 
eşitleme işlemleri giriş tarihine göre de 
değişecek. Buna göre de üç ayrı dönem 
ele alınacak.

Önceki gün açıklamalarda bulunan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, "Esnafın bazı sorunları mevzuatla 
ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki 
farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz 
lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi 
yapacağımızı size söyleyeyim. Burada 
emekliliği hak etme şartlarını standardize 
etmemiz lazım. Bu hem farklı 
mesleklerde çalışan insanlar arasında 
adaletsizlik duygusunun oluşmasını 
ortadan kaldırır hem de devletle toplum 
arasındaki güven duygusunu güçlendirir" 
İfadelerini kullanmıştı. Böylece SSK'lılar 
ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün farkı 

ortadan kalkmış olacak. Burada prim 
eşitleme işlemleri işe giriş tarihine göre 
de değişecek. Buna göre de üç ayrı 
dönem ele alınacak.

Tam emeklilik dışında kısmi emeklilik 
açısından da iki kurum arasında 
farklılıklar bulunuyor. SSK'lılar 8 Eylül 
1999 öncesinde sigortalı olmuşlar ise 15 
yıl 3.600 gün ile kısmi emekli olurken 
Bağ-Kur'lularda bu şart 5.400 güne çıkıyor. 
8 Eyül 1999 sonrasında ise SSK'lılar 25 yıl 
ve 4.500 gün ile emekli olurken BAĞ-
Kur'lularda şart yine 5.400 gün yani 15 yıl 
prim olarak uygulanıyor. Burada 
sağlanacak bir eşitlik ile Bağ-Kur'lular için 
de 3.600 gün veya 4.500 gün ile emeklilik 
söz konusu olabilecek.

Bağ-Kur ve SSK arasında emeklilik için 
gerekli prim şartı eşitlendiğinde son 3.5 
yıl kuralının da kalkması gündeme 
gelebilecek. Mevcut durumda sigortalılar 
farklı kurumlarda çalışmışlar ise son 7 
yıllık sigortalılık süresinde hangi kurum 
fazla ise emeklilik o kurumun şartlarından 
yapılıyor. Burada şartlar eşitlendiğinde 
sigortalıların artık 3.5 yıl farklı bir 
kurumda çalışma zorunluluğu da ortadan 
kalkmış olacak.
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YAPI SANATLARI MYB DAĞITILDI

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı 
ve DESOB Başkan Vekili Bülent Keser, 
“Odamız emlakçılık ve pimapen mesleki 
yeterlilik belgesi sınavlarına girerek belge 
almaya hak kazanan adaylarımızın belge 
teslim töreni yapıldı. Törenimize katılan 
Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver  
Gösterişli ve DESOB Başkanımız Mustafa 
Kayıkcı' ya teşekkür ederiz'

Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Toplantı Düzenledi

SERVİS ŞOFÖRLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis 
Araçları Esnaf Odası tarafından DESOB 
konferans salonunda üyelerine yönelik 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzce 
İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı, 
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü 
tarafından, servis araçları ve yolcu 
taşımacılığına yönelik üyelere son 
yönetmeliklere göre bilgiler aktarıldı, 
sorunlar görüşüldü. Daha önce belediyede 
Öğrenci servis ücretlerinin görüşüldüğü 
toplantıda en kısa mesafe (0-1 km) 500 TL 
olarak belirlenirken en uzun mesafe olan 
23-25 km ise 1100 TL olarak belirlendi.  25 
kilometrenin aşılması halinde ise kilometre 
başına 13 TL ek ödeme alınacak. Ayrıca, 36 
hafta üzerinden uygulamaya konulan servis 
ücret tarifesini peşin ödeyenlere %10, iki 
(2) çocuğun birden servisle yolculuk 
yapması halinde de yine % 10 indirim 
uygulanması da temsilcilerin imzalarıyla 
karara bağlandı.
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DESOB BAŞKANI KAYIKCI: ‘LÖSEV’E DESTEK VERİLMELİ’
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) heyeti Düzce 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (DESOB) ziyaret etti. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, lösemili çocuklara dikkat çekti 

ve 'Lösemili ve kanserli çocuklarımıza karşı toplumda duyarlılık 

oluşturulmalı. Onların yaşam ve eğitim haklarına destek 

olunmalıdır', dedi. 

LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlusu Eylül Aslan, Aktif iletişim 

Sorumlusu Olcay Güdek ve Düzce Lösev Gönüllüsü Özlem Cicü 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı'yı makamında ziyaret etti. 

Lösemili ve kanserli çocuklara karşı duyarlılık oluşturmak için 

faaliyet gösterdiklerini ifade eden LÖSEV heyeti, 1998 yılından 

beri aktif olarak görev yaptıklarını belirtti ve şu görüşlere yer 

verdi, “LÖSEV, Türkiye genelinde binlerce lösemili çocuk ve 

ailesine maddi-manevi destekler iletmekte, çocukları yaşama 

bağlamaktadır. Bu denli önemli ve kutsal görevi, bir sivil 

toplum kuruluşu olarak, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever 

Türk halkının destekleri ile gerçekleştirmektedir. Bu anlamlı 

çabalar çocuklarımızın yüzünde birer gülümseme, 

tedavilerinde hızlı ilerlemeler olarak bizlere yansımaktadır. Bu 

sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde 

etmenin yanı sıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili 

çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu 

vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.'

DESOB BAŞKANI KAYIKCI

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Lösemili Çocuklar Sağlık ve 

Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi ve herkesi destek olmaya çağırdı. LÖSEV'in yanında 

olduklarını belirten Kayıkcı, lösemili ve kanserli çocukların 

yaşam ve eğitim haklarına destek verilmesi gerektiğini 

belirtti ve şu görüşlere yer verdi: “ Lösemili çocuklar şunu 

unutmasınlar ki, bu hastalıkla bu zorlu savaşta yalnız 

değiller. Yavrularımız yalnızca anne ve babalarının değil, 

bizim de çocuklarımızdır. Onlar her şeyin en güzeline en 

iyisine layıktırlar. Öğrendiğim kadarıyla çocukluk çağındaki 

kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturuyor ve 

birinci sıradalar.  Türkiye'de her yıl 2000 yeni lösemili çocuk 

vakası ortaya çıkıyor. Bu yüzden LÖSEV' e büyük yük ve 

sorumluluk düşüyor. Bizim gibi kuruluşlara ve vatandaşlara 

düşense LÖSEV'e destek olmaktır. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, ÖNCÜ Tv’de
Canan Üstüner’in konuğu oldu

Kayıkcı, ‘halkın ekmeği ile
oynamaya kimsenin hakkı yok’
Öncü TV ekranlarında yayınlanan, Manşet Gazetesi Yazı İşleri 

Müdürü Canan Üstüner'in hazırlayıp sunduğu 'Güne Merhaba' 

programına konuk olan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği Başkanı Mustafa Kayıkcı, Düzce'de bazı fırınlarda 

düşük gramajla ekmek üretildiği iddialarını masaya yatırdı. 

Kayıkcı, “Düzce de böyle bir şeye denk gelmedim, 

bilmiyorum,' dedi. Vatandaşlara eksik gramajlı ekmekle 

karşılaşmaları halinde ihbarda bulunmaları çağrısında 

bulunan Kayıkcı, “Sonuna kadar bunu ihbar edin, sahip 

çıkın. Buna sahip çıkacak olan denetin mekanizması var,' 

dedi. 

Kayıkcı programda şu görüşlere yer verdi: “Bizim mantığımız 

da, ahiliğimiz de, edep ahlak üzerine, saygı - sevgi üzerine 

kuruludur. Ama dürüstlük dilde kalmamalı… Düzce de böyle 

bir şeye denk gelmedim, bilmiyorum… Yüzüne tükürülecek 

bir esnafım yok benim, gayret ediyorlar. Esnafında derdini 

sormak lazım arada.  Halkın ekmeğiyle oynamaya kimsenin 

hakkı yok…  Biz uyurken gece uykusunu uyumayan, sıcak 

yatağından kalkmış adam, orda ekmek yapıyor” diye 

konuştu.

Vatandaşlara eksik gramajlı ekmekle karşılaşmaları halinde 

ihbarda bulunmaları çağrısında bulunan Kayıkcı, “Sonuna 

kadar bunu ihbar edin, sahip çıkın. Bunun sahibi biz değiliz, 

bunu buna sahip çıkacak olan denetin mekanizması... Ticaret 

İl Müdürlüğü bilir. Kesinlikle hiçbir şekilde çalan, çalmaya 

çalışan esnafımın arkasında değilim, sonuna kadar 

karşısındayım.” şeklinde konuştu.


