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Yıl: 1 Sayı: 5Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

3 TEMMUZ TARİHİNDE AKÇAKOCA’DA YAŞANAN SU TAŞKINI 

NEDENİYLE MAĞDUR DURUMDA KALAN ESNAF VE 

SANATKARLARIMIZ İLE HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN 

KOSGEB DESTEĞİNDEN TÜM ÜRETİCİ

 İ Ş L E T M E L E R YA R A R L A N A C A K

KOSGEB desteklerinin detayı sayfa 3'de

Necdet Yaşar Şahin
KOSGEB Düzce İl Müdürü
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,
Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

Necdet Küründük

Pandeminin ülkemizde görüldüğü 2020 
yılı Mart ayı itibari ile 21 Mart 2020 
tarihinde AVM'ler ile birlikte Berber, 
Kuaför, Güzellik, Masaj Sauna vb 
salonlarımızın faaliyetleri 11 Mayıs 
2020 tarihine kadar 50 günlük işyeri 
kapanması sebebi ile günlük 
kazançlarıyla geçimini sağlayan 
üyelerimiz ve yanında çalışan 
elemanlarını ciddi anlamda ekonomik 
sıkıntıya düşürmüştür.

Bu 50 günlük kapanma sürecinde Oda 
olarak diğer illerdeki Oda başkanları 
ve Türkiye Berberler Kuaförler ve 
Güzellik Salonları Federasyonumuz ile 
sürekli görüşüp istişare yaparak 
üyelerimize nasıl yardımcı 
olabileceğimizi ve devletten nasıl bir 
maddi yardım isteyeceğimizi 
değerlendirdik.

Federasyonumuz 
taleplerimizi 
Cumhurbaşkanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere en 
üst makamlardan resmi 
yazımız ile en azından 
kapalı kaldığımız sürede 
geçimimizi sağlayabilmek 
üzere asgari ücret 
talebimizi iletmiş olduk.

Akabinde 11 Mayıs 2020 
tarihinde  kapalı kalan esnaf 
üyelerimiz için 14 maddelik çalışma 
rehberi ile iş yerlerimizi kısıtlamalı 
olarak faaliyete geçirdik. İl valimizin 
daveti üzerine birçok kez Hıfzısıhha 
Toplantılarına katılım sağlayarak 
Sn.Valimiz Cevdet Atay ve kurul 
üyelerinin tavsiyeleri ve ortak 
kararıyla üyelerimize Sağlıklı Yaşam 
Merkezinde covid-19 testlerinin 
yapılması hususunda önderlik ederek 
iş yerlerine gelen müşterilerinin 

tereddüt yaşamalarını ortadan 
kaldırdık.

Oda başkanı olarak tüm tedbirlerin, 
gereken kuralları esas almaları 
konusunda üyelerimize gerek bire bir 
de görüşerek gerek SMS ile 
hatırlatmalar yaparak gerek sosyal 
medya aracılığı ile canlı yayın 
eşliğinde soru cevap uygulayarak 
akıllarda kalan soru ve sorunları 
aydınlattık. İş yerlerimizin açılışının 
ardından üyelerimize  meslek ile ilgili 
düzenlenen kural listelerimizi broşür 
olarak maske eşliğinde dağıtımını ve iş 
yerlerinin denetimi ve dezenfektan 
imkanlarını sağladık. 

Oda başkanı ve Yönetim Kurulu 
üyelerim olarak tek bir derdimiz 
vardı: 'Bu süreçte hiçbir üyemizin ceza 

yememesi'. Bunun için de elimizden 
geleni yaptık. Çünkü pandemi 
sürecinde sektörel olarak üyelerimiz 
çok ciddi anlamda denetime tabi 
tutuldu. Çok şükür bu süreci 
üyelerimizin tüm kurallara uyması ve 
öz verileriyle geçtik. Oda olarak bu 
krizi iyi yönetip alnımızın akı ile 
atlattığımızı düşünüyor ve 
tekrarlanmamasını umuyoruz.

Esnaflar, ekonomiye çok büyük katkı veren, 
çalış�rdıkları kişilerle is�hdamı ar�ran ve bu 
şekilde de ekonominin doğru işlemesine 
katkıda bulunan kişiler olarak 
değerlendirilmektedir. Esnaflar yara�kları 
katma değerle, hem ekonomik yaşama hem 
de sosyal yaşama önemli etkiler 
vermektedirler. 

Erkek Kuaförü, saç ve sakal kesimine, 
renklendirilmesine ve şekillendirilmesine 
ilişkin işlemleri kendi başına ve belirli bir 
süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine 
sahip nitelikli kişidir. Erkek berber ve kuaför 
salonu işleten kişilerin müşterilere hizmet 
sunarken uyması gereken kurallar aşağıda 
sıralanmış�r:  *-Çalışılan alanın temizliğini 
sağlamak  *-Araç ve ekipmanların bakımını 
sağlamak  *-Müşterinin önerilerini 
değerlendirmek ve saç-sakal bakımına ilişkin 
bilgilendirmelerde bulunmak *- Saç-sakal ve 
bıyığın kesim ve düzeltmelerini yapmak*-  
Saçı yıkamak*-  Saç ve derisini kontrol 
etmek  Kimyasal malzemeleri hazırlama ve 
boyama işlemeni yapmak�r.

Bir kişinin imajını korumak veya değiş�rmek 
için o kişinin saçının vücut ve yüz ölçüleri ile 
sosyal yaşan�sına da uygun olarak, günün 
modasına veya kişinin zevkine göre kesildiği, 
biçimlendirildiği, boyandığı ve saç bakımının 
yapıldığı işletmelere kadın kuaförü 
işletmeciliği denmektedir. 

Başka bir ifade ile saçların kesildiği, sarıldığı, 
bir takım araçlarla şekillendirildiği, koyudan 
açığa veya açıktan koyuya saçların değişik 
renklerle boyandığı, takma saçlarla veya 
aksesuarlarla değişik saç biçimlerinin 
yapıldığı, düz saçların kıvrıldığı, kıvırcık ve 
dalgalı saçların düzleş�rildiği işletmeler 
kadın kuaför işletmeciliği olarak 
adlandırılmaktadır. 

Genel anlamda saç kesimi, perma ve saç 
boyama uygulamalarını sunan işletmeler 
olan kadın kuaför işletmeciliğinde çalışan bir 
kadın kuaförünün,  *-Este�k görüşe sahip,  
*-Değişik saç biçimleri yaratabilen, *- Uzun 
süre ayakta durabilecek bedensel özelliğe 
sahip, *- Kimyasal maddelere karşı alerjisi 
olmayan,  *-Güler yüzlü, sabırlı, 
müşterilerinin duygularına ve ih�yaçlarına 
karşı anlayışlı, insanlarla iyi ile�şim 
kurabilen birisi olması beklenmektedir. 
Kadın kuaför işletmeciliğinde çalışan “kadın 
kuaför”, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tara�ndan İş Sağlığı ve Güvenliği 
mevzua�nda yer alan düzenlemelere, çevre 
ve sağlık kurallarına uygun olarak, saç 
kesimi, saç yıkama ve bakımı, saçın rengini 
değiş�rme, saça kalıcı ve geçici şekil verme 
işlemlerini ve müşteri ilişkilerini inisiya�f 
alarak yürütme bilgi ve becerilerine sahip 
kişi olarak tanımlanmaktadır.

Berberler ve
Kuaförler

Pandemi süreci

içinde hep

üyelerimizin 

yanında olduk
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KOSGEB, pandemiden etkilenen imalat 
ve imalat sektörünü tamamlayıcı 
sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli 
işletmelere yönelik olarak başlattığı 
Hızlı Destek Programı'nda ikinci başvuru 
dönemine geçti.

Bu yeni aşamada programdan imalat, 
bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-
Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha 
fazla işletmenin yararlanması amacıyla 
kapsam genişletildi.

Başvuru koşullarında değişiklik yapılan 
yeni etap, 21 Haziran'da başlayacak ve 9 
Temmuz'a kadar devam edecek.

GELİR KAYBI HESABI

Programın yeni döneminde gelir kaybı 
kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 
toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate 
alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi 
üzerinden değil defter türüne 
bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi 
genç mikro ve küçük işletmeler bu 
kriterden muaf olacak. 2020 ve 2019 net 
satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir 
artışı olmayan işletmeler programdan 
faydalanabilecek.

İŞE DEVAM KREDİSİ

Kamu banları tarafından başlatılan İşe 
Devam Kredisi'ni Kredi Garanti Fonu 

aracılığıyla 250 bin TL'ye kadar 
kullanan işletmelere de kolaylık 
sağlanacak. Bu durumdaki işletmeler, 
destekten istifade edebilecek.

GİRİŞİMCİLİK KREDİSİ

Daha önce KOSGEB'den girişimcilik 
kredisi alanlar, ana veya yan faaliyet 
kodları hedef sektörler arasında 
bulunanlar da destek kapsamında 
olacak. Yani mali kayıtlardaki sektör 
kodlarının herhangi biri programın 
hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin 
en az birinde faaliyet gösteren 
işletmelerin başvurusu kabul edilecek.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılması kapsamında vergi veya 
SGK borcu olan işletmeler, başvuru 
sırasında borçlarını erteleyeceklerine 
veya taksitlendireceklerine ilişkin 
beyanda bulunurlarsa programa 
başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek 
ödemesi öncesinde borcunu kapatan, 
erteleyen veya taksitlendiren 
işletmelere bakarak destek ödemesi 
yapabilecek.

İKİ BİLEŞEN

Programın bu etabı yine iki bileşenden 
oluşacak. İmalat ve bilimsel Ar-Ge 
sektörlerindeki mikro ve küçük 
işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında 
kurulan imalat, bilgisayar 
programlama ve bilimsel Ar-Ge 
sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve 
küçük işletmeler de ikinci bileşen 

kapsamında değerlendirilecek.

3 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki 
ilk başvuru döneminde başvurusu 
reddedilen işletmeler, yeni koşulları 
karşılıyorlarsa başvuru yapabilecek.

Programın bu fazında da uygulanacak 
genel özellikler ise şöyle:

75 BİN TL'LİK CİRO: İşletmelerin Covid-
19'dan önce faal olması ve 2019 yılında 
en az 75 bin lira gelir seviyesine 
ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi 
genç mikro ve küçük işletmelerde bu 
asgari gelir kriterine bakılmayacak.

FAİZSİZ GERİ ÖDEMELİ: Mikro ölçekli 
işletmelere 3 ay boyunca 30 bin liraya 
kadar küçük işletmelere de yine 3 ay 
boyunca 75 bin liraya kadar destek 
sağlanacak. İşletmeler, bu destek 
programından faizsiz, geri ödemeli ve 
teminatsız olarak yararlanacak.

İLAVE 25 BİN LİRA: 2017 ve sonrasında 
kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde 
bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar 
ilave destek verilecek.

GERİ ÖDEME SÜRECİ: Desteğin geri 
ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 
2025'in sonuna kadar devam edecek. 
Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte 
yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN: Başvuru 
ve uygunluk kriterlerini karşılayan 
mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet 
üzerinden online başvuru yapabilecek.

Pandemiden Etkilenen İmalatçı İşletmeler İçin Yeni Dönem

KOSGEB DESTEKLERİNİN DETAYLARI 

Hızlı Destek Programı'nda 
ikinci başvuru dönemi 
başladı. Kapsam 
genişletildi, koşullarda 
değişiklik yapıldı. 
Başvurular 21 Haziran-9 
Temmuz arasında

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı
KOSGEB desteklerinden tüm
üretici işletmelerin 
yararlanmasını istedi
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BDDK kredi kartı ile 
alışverişte taksit sayısına 
düzenleme getirdi. Altın 
alımında kredi kartına 
taksit sayısı 6 aydan 3 aya 
düşerken mobilya ve 
beyaz eşya alımında kredi 
kartına taksit sayısı 12 
aydan 9 aya indirildi.

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu'nun 
(BDDK) kredi kartlarına 
alışverişlerde taksit 
sayılarında değişiklik 
yapmasıyla altın alacak 
kişiler kredi kartına 6 ay 
yerine 3 aya kadar taksit 
yapabilecek.

Beyaz eşya ve mobilya 
alımlarında ise kredi 
kartına taksitte 12 aydan 
9 aya indirildi. TV 
alımında fiyatı 5 bin TL ve 
üzerinde olanlar için ise 
taksit 4 ay olarak 
belirlendi.

Ayrıca taşıt alımlarında da 
kredi vadesi yeniden 
düzenlendi. Buna göre 
fiyatı 120 bin TL ve 
altında taşıt alımında 
kredi vadesi 60 aydan 48 
aya indi.

TAKSİTLER 
AZALDI 

Motorlu taşıtlar vergisi ve 
gelir vergisinin ikinci taksit 
ödeme dönemi başladı. Bu 
yıla ait motorlu taşıtlar 
vergisi (MTV) ve 2020'ye ait 
elde edilen gelir unsurlarına 
ilişkin gelir vergisinin ikinci 
taksit ödeme dönemi 1 
Temmuz itibarıyla başladı. 
Gelir İdaresi Başkanlığının 
(GİB) internet sitesinde yer 
alan duyuruda, söz konusu 
vergilerin ödeme detaylarına 
ilişkin bilgilere yer verildi. 
Buna göre, 2021'e ait 
MTV'nin ikinci taksit ödeme 
dönemi 1 Temmuz tarihiyle 
başlarken, ödemeler için son 
gün 2 Ağustos 2021 (31 
Temmuz 2021 resmi tatile 
rastladığı için) olarak 
belirlendi.

MTV DÖNEMİ COVID-19 salgını nedeniyle "mücbir sebep 
hali"nde olduğu kabul edilen kronik 
rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu 
halleri sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Tebliğde, COVID-19 salgını kapsamında 
Mart 2020'de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile kronik 
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa 
çıkma yasağı kapsamına giren 
mükelleflerin ve 22 Mart 2020 ila sokağa 
çıkma yasağının sona ereceği tarih 
arasında mücbir sebep halinde olduğu 
kabul edilenlerin, bu hallerinin sona 
erdirilmesine yönelik açıklamalara yer 
verildi.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelere 
bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 1 Haziran 2021 tarihli 
genelgede, kademeli normalleşme 
sürecinde uygulanacak hususlara ilişkin 
açıklamalara yer verildiğine işaret edilen 
tebliğde, 22 Mart 2020 tarihinden 
itibaren mücbir sebep halinde olduğu 

kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan 
mükellefler ve meslek mensupları ile söz 
konusu tebliğin yayımlandığı tarih 
itibarıyla geçerli olan 'Aracılık ve 
Sorumluluk Sözleşmesi' uyarınca 
beyanname/bildirimleri bu meslek 
mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep 
hallerinin sona erdirilmesinin uygun 
bulunduğu belirtildi.

Mücbir sebep hali sona erenlerin, bu 
döneme ilişkin verilemeyen 
beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına 
ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 
bugünü takip eden 15'inci günün sonuna 
kadar verilmesi ve bu 
beyanname/bildirimlere istinaden 
tahakkuk eden vergilerin de aynı süre 
içinde ödenmesi gerektiği bildirildi.

Kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik 
eden sağlık kuruluşundan alınan 
belgelerin mükellefler tarafından, 
tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden 30 
gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine 
ibraz edilmesi gerekiyor.

MÜKELLEFLERİN ‘MÜCBİR 
SEBEP’ HALİ SONA ERDİ 

Akçakoca yağmur yağışı su taşkınlarına neden oldu

VALİ ATAY İNCELEME YAPTI 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: “Vatandaşlarımıza ve üyelerimize geçmiş olsun”

Yoğun yağış Akçakoca’da
derelerin taşmasına
neden oldu


