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ESNAF YALNIZ DEĞİL

İnşallah böyle bir badire ile bir daha karşı 
karşıya gelmeyiz. Benim üyelerimden tek 
ricam bir daha kapanma kararı ile karşı 
karşıya kalmamak için maske, mesafe, 
hijyen kuralları ile birlikte kendilerinin ve 
çalışanlarının muhakkak aşı olmalarını 
kendi sağlıkları ve toplum sağlığı 
açısından önemle rica ediyorum,
,

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şehir merkezinde, DESOB 

Başkanı Mustafa Kayıkcı merkez pazaryerinde esnafları ziyaret 

etti. DESOB Başkanı Kayıkcı, esnaf ziyaretini sosyal medyada 

canlı olarak yayınladı. Kayıkcı DESOB olarak her zaman esnaf ve 

sanatkarların yanında olduklarını ifade etti. S3'de
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Odamız 25.12.1965 tarihinde Anayasanın 135.maddesine göre 

kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Odamız üyelerin mesleki faaliyetlerini kolaylaş�rmak, mesleğin 

genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 

güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak, 

Bakanlık tara�ndan Esnaf ve Sanatkarlarla ilgili verilecek görevleri 

yapmak üzere kurulmuştur. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 

Kuruluşları Kanunun odamız Yöne�m ve Dene�m Kuruluna vermiş 

olduğu görev ve yetkiler dahilinde odamıza bağlı 560 üyemize 

yönelik çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Basit Usul Vergi mükellefi olan ve muhasebesi odamız bünyesinde 

tutulan üyelerimizin vergi mevzuatları odamız tara�ndan ��zlikle 

takip edilmekte, beyannameleri elektronik ortamda verilmekte, 

tahakkuk makbuzları, vergi levhaları en kısa zamanda onaylanmış 

hali ile üyelerimize teslim edilmektedir. Yine üyelerimizin vergi açılış-

kapanış işlemleri, adres değişiklikleri odamız tara�ndan 

yapılmaktadır. 

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çay, kahve fiyatları 

günün şartlarına göre belirlenmektedir. Odamıza gelen tamim ve 

genelgeleri, kanun ve yenilikleri, üyelerimizi ilgilendiren her türlü 

bilgi ve mevzua�n SMS sistemi ile üyelerimize seri şekilde ulaşmasını 

sağlıyoruz. Üyelerimizden gelen dilek ve şikayetleri bizzat yerinde 

tespit ediyor, çözüme ulaş�rıyoruz.

Tüm dünyayı etkisi a�na alan covid-19 pandemisi nedeniyle 

Kahvehanelerimiz tedbirler kapsamında 16 mart 2020 tarihinde 

süresiz kapa�ldı. 01 Haziran 2020 tarihinde biraz iyileş�rme yapıldı. 

Bu seferde oyunların yasaklanması kahvehanelerimizin boş 

kalmasına sebep oldu. 20 Kasım 2020 tarihinde 2'.inci bir kapatma 

kararı ile kahveci esna�mız, oyun salonlarımız, internet kafelerimiz, 

playsta�on salonlarımız, Halı sahalarımız kapılarına kilit vurmak 

zorunda kalmış�r. Kendi kendine is�hdam yaratan bu esnaflarımız 

işini kaybetmekle kalmadı yanlarında çalış�rdıkları elemanları işten 

çıkartmak zorunda kaldı. Umuma açık işyerlerimizin 01 Temmuz 

2021 tarihi i�bari ile normal çalışma düzenlerine geçmesi hepimizin 

yüzünü güldürdü. İnşallah böyle bir badire ile bir daha karşı karşıya 

gelmeyiz. Benim üyelerimden tek ricam bir daha kapanma kararı 

ile karşı karşıya kalmamak için maske, mesafe, hijyen kuralları ile 

birlikte kendilerinin ve çalışanlarının muhakkak aşı olmalarını 

kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önemle rica 

ediyorum. Oda olarak bu zorlu süreçte üyelerimizin maske, 

kolonya ih�yaçlarını karşılamaya çalış�k. Belediyemiz ile yapılan 

görüşmeler ne�cesinde üyelerimize 1.000.TL'lik gıda yardımı 

yapılmasını sağladık. Devle�miz tara�ndan verilen kredi ve hibe 

desteklerinde başvurularını yapamayan üyelerimize başvuru 

aşamasında gerek telefonla destek olarak ve gerekse bizzat 

yaparak  başvurularını yapmalarını sağladık. Yine bu süreçte 

Valilik, İl sağlık Müdürlüğü, Emniyet ve üst kuruluşumuz olan 

Desob ile koordineli çalışarak yasaklarla boğuşan üyelerimize 

gerekli kolaylıkların sağlanmasını, bir nebze de olsa nefes 

almalarını sağlamaya, sorunları elimizden geldiğince en hızlı 

şekilde dile ge�rip, çözüme kavuşmasını sağladık. Yine pandemi 

dönemi boyunca odamızda muhasebesini tu�uğumuz üyelerden 

kapalı kaldıkları dönemler boyunca yöne�m kurulu olarak 

muhasebe ücre� almama kararı aldık ve bunu hayata geçirdik.

Üyelerimizin Esnaf Kefalet Koopera�finden veya bankalardan 

kredi kullanmalarında evrakların tanziminde ve kredilendirmede 

gerekli kolaylık ve referansları sağladık.

Bağlı bulunduğumuz Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve 

Büfeciler Federasyonu ile yapmış olduğumuz toplan� ve 

yazışmalarda kahveci esna�mızın da KOSGEB kredilerinden 

faydalanması için çabalarımız devam etmekte olup, sürecin 

takibini ve bir an önce hayata geçirilmesini üyelerimiz adına 

talep ediyorum.

Tüm üyelerimize yasalarımızın bize verdiği yetki ve selahiyetler 

dahilinde elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bilgimiz 

dahilinde mevzuatlarla ilgili Yöne�m ve Dene�m kurulu 

üyelerimle birlikte bilgi ve becerilerimizi aktarma gayre� 

içerisinde oluyoruz.

Temsil etmekten onur duyduğum tüm üyelerime sağlıklı günler 

hayırlı işler diliyorum.

Osman Ataseven
Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası 

DÜZCE KAHVECİLER VE OTELCİLER ESNAF ODASI

İnşallah böyle bir badire ile bir daha karşı 
karşıya gelmeyiz. Benim üyelerimden tek 
ricam bir daha kapanma kararı ile karşı 
karşıya kalmamak için maske, mesafe, 
hijyen kuralları ile birlikte kendilerinin ve 
çalışanlarının muhakkak aşı olmalarını 
kendi sağlıkları ve toplum sağlığı 
açısından önemle rica ediyorum
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ESNAF YALNIZ DEĞİL

Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (DESOB) 
Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, merkez 
pazaryerinde hem 
esnafı ziyaret etti 
hem de gezisini 
sosyal medyada 
canlı yayınla 
kamuoyu ile 
paylaştı. Kayıkcı 
her zaman esnaf ve 
sanatkarların 
yanında olduklarını 
ifade etti ve ‘belirli 
dönemlerde 

esnaflarımızı ziyaret ederek varsa 
sorunlarını, şikayetlerini, önerilerini 
dinliyoruz. DESOB olarak her zaman 
esnafımızın yanındayız, onlar hiçbir 
zaman yalnız değillerdir’ dedi.  Her 
fırsatta esnaf ziyaretlerinde bulunan 
Düzce Belediye Başkanı Dr. Başkan 
Özlü de son olarak Kızılay Meydanı ve 
Büyük Cami çevresindeki esnaflarla 

hasbihal etti. Tek tek dükkânlara selam veren Başkan Özlü, esnaf 
ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Başkan Özlü; “Pandemi 
sürecinde esnaflarımız zor bir dönem geçirdiler. Düzce Belediyesi 
olarak imkanlar dahilinde yardımcı ve destek olmaya çalıştık. 
Düzce'mizin gelişip büyümesi için esnaflarımızın da kalkınmasını 
önemsiyoruz. Bunun için istişarelerde bulunuyoruz. Bundan 
sonraki süreçte esnaflarımızı daha çok ziyaret ederek onlarla 
sohbet ederek dertlerini, taleplerini dinleyeceğiz. Onların 
sorunlarını tek tek ortadan kaldıracağız” ifadelerinde bulundu. 

Yapılandırmada başvuru süresi 31 Ağustos'tan 30 Eylül'e, ilk 

taksit ödeme süresi de eylül ayından ekim ayı sonuna 

kadar uzatıldı. Vergi ve diğer bazı borçların 

yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 

2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında 

başvurular bir ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına 

göre; başvuru süresi 31 Ağustos'tan 30 Eylül'e, ilk taksit 

ödeme süresi de eylül ayından ekim ayı sonuna kadar 

uzatıldı.

Öte yandan, yangın ve sel 

afetleri sebebiyle mücbir 

sebep ilan edilen yerlerde 

ise son iki yapılandırmaya 

ilişkin taksit ödeme süreleri 

de mücbir sebep halinin 

sona ermesinden itibaren 1 

ay sonrasına ertelendi.

Söz konusu afet bölgelerin 

bir kısmında 31 Aralık 2021, 

bir kısmında da 1 Kasım 2021 e kadar mücbir sebep ilan 

edilmişti.

Daha önce çıkarılan yapılandırmadan farklı olarak başvuruları 

devam eden bu yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde, geriye 

dönük 5 yıllık zaman dilimine ilişkin matrah ve vergi artırma 

imkanı da bulunuyor. Bu imkandan yararlanarak artırımda 

bulunan mükelleflere aynı döneme ilişkin vergi incelemesi ve 

tarhiyatı yapılmıyor. Stok affı uygulaması da bu yapılandırma 

kapsamında yapılabiliyor.

Buna göre, işletmede mevcut 

olup kayıtlarda yer almayan 

emtia, makine, teçhizat, 

demirbaşlar yanı sıra, kayıtlarda 

yer alıp işletmede bulunmayan 

emtia, makine, teçhizat, 

demirbaşlara ilişkin kayıt 

düzeltme hakkı da getirilmişti. Bu 

hak kapsamında kayıtlarda yer 

alıp işletmede bulunmayan, kasa 

mevcudu ile ortaklardan 

alacaklara ilişkin kayıtlar da 

YAPILANDIRMADA SÜRE UZATILDI 
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30 Ağustos; sonsuz bir vatan sevgisiyle dolup 

taşan, bununla birlikte özgürlük ve bağımsızlık 

yolundaki inanç ve kararlılığını tüm dünyaya 

duyuran Türk Milletinin tarihindeki en önemli 

zaferlerdendir. 

Bu zaferden sonra işgalci güçler topraklarımızdan 

çekilmek zorunda kalmış, milli mücadelenin ve 

bağımsızlığın önemi bir kez daha gözler önüne 

serilmiştir.

30 Ağustos özgürlüğe, bağımsızlığa, insanca 

yaşamaya dair umutların, ancak sonsuz cesaret ve 

fedakârlıkla gerçekleşebileceğinin resmidir. İşte 

şanlı zaferimiz tam da bu nedenle 99 yıldır 

bağımsızlık mücadelesinin yol göstericisi olmuştur.

DESOB olarak bu vesile ile birlik ve beraberliğin 

gücünün her daim aklımızda, özgürlük ve 

bağımsızlığın yüreklerimizde olduğu nice günler 

diliyor,  başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 

Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, 

özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin parçası 

olan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı 

ve minnetle anıyoruz.

TESK’DE TOPLANTI YAPILDI 
Ankara’da TESK Genel Merkezi’nde TESK Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında 
toplantı yapıldı. Birlik Başkanlarının katıldığı toplantıda esnaf ve sanatkarların 
genel sorunları ile ülkemizin içinde bulunduğu yangın ve sel felaketlerinden zarar 
gören esnaflarımızın durumu değerlendirildi. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, çok 
verimli bir toplantı olduğunu belirtti ve şu görüşlere yer verdi: “ Belirli dönemlerde 
bu toplantılar zaten yapılıyor. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları çok ve 
bunların hepsi takip ediliyor. Ayrıca sel ve yangın felaketi ile esnafların durumu 
üzerinde de genel görüşmeler yapıldı.”


