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Sayfa 2'de

Pandemi  döneminde kapanmalar 
ve kısıtlamalardan dolayı 
esnaflara verilen 2020 Aralık 
ayından 2021 Haziran ayı sonunda 
kadar Gelir Kaybı, Kira Desteği ve 
Hibe Desteklerinde Odamıza 
başvuruda bulunan üyelerimize 
destek yapılmış�r

,
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Birliğimiz Başkan Vekili Bülent Keser’in annesi Nursel Keser vefat e�. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz

Sayfa 3'de

BAŞKANLAR TOPLANDIBAŞKANLAR TOPLANDI

“ İsrafın boyutları her geçen gün artıyor”
Sayfa 4'de
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Yöne�m ve Dene�m  Kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve 
geldiğimiz 2018 yılından bugüne kadar Odamıza bağlı meslek dalının 
aralarındaki birlik ve dayanışmanın, danışmanlık hizmetlerinin 
sunulması, esnaf ve sanatkârların ekonomik ve sosyal açıdan 
geliş�rilmesine yönelik faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, 
sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, üyelerimizin 
hak ve menfaatlerinin korunması, İl ve Ülke düzeyinde temsil 
edilmesi, değişime ve dönüşüme uyum sağlayabilen güçlü bir esnaf 
sanatkâr kesimi yaratmak, esnaf ve sanatkarların ekonomiye 
sağladıkları katkıyı ar�rmak ve rekabet gücü kazanmalarını sağlamak 
amacıyla hizmet kalitesini ve kapasitesini ar�rarak yeterlilikte 
danışmanlık ve eği�m destekleri sunan bir kurum olarak faaliyet 
göstermektedir. 

Faaliyetlerimiz; 

Odamız 1167 üyeye hizmet vermektedir. Üyelerimize basit usul 
muhasebe hizmet, ücret tarifesi ve mesleki belgelendirme, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla aralarında evrak ve ir�bat hizmetlerinde 
bulunan Odamız Düzce İlimizin ilçeler arasında en büyük esnaf 
sanatkâr kitlesine sahip�r. Elektrikçi esna�mızın iş başlama ve bi�mi 
proje dosyalarını Odamızda yaparak kendilerine hizmet vermekteyiz. 
Üyelerimize Esnaf Kredi Kefalet Koopera�fi ve diğer finans 
kuruluşları arasında ih�yaç duydukları 
finansman destekleri işlemlerinde 
birebir görüşmelerimizde esna�mızın 
en kısa zamanda kredi alması 
konusunda aracılık görevi gördük, 
görmeye devam etmekteyiz. Pandemi  
döneminde kapanmalar ve 
kısıtlamalardan dolayı esnaflara 
verilen 2020 Aralık ayından 2021 
Haziran ayı sonunda kadar Gelir 
Kaybı, Kira Desteği ve Hibe 
Desteklerinde Odamıza başvuruda 
bulunan üyelerimize destek 
yapılmış�r. Vergi kaydı açmak isteyen, 
adres değişikliği yapmak isteyen veya 
açmış oldu işyerini kapatmak isteyen 
üyelerimizin başvuruları odamız 
tara�ndan elektronik ortamda 
yapılmaktadır. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu Eği�m 

Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz çalışmalar ne�cesinde Ustalık 
Belgesi olmayan Odamıza bağlı esnaf ve sanatkarlar ile 
yanlarında çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi işlemlerini 
yürütmekteyiz. Pandemi döneminde esnaflarımızı mağdur 
etmeden kısıtlı çalışma saatlerinde rahatlıkla işlerini 
ye�ş�rebilmeleri, iş kaybına uğramamaları için müşterileriyle 
aralarında ile�şim köprüsü oluşturduk. Bu dönemde İçişleri 
bakanlığının yayınladığı kısıtlamalar çerçevesinde yasayla 
bildirilen şartlarda çalışmaya hak kazanan İmalatçı üyelerimize 
Kapasite Raporu vererek çalışmalarını sağladık. Sözleşmeleri 
gereği ye�ş�rmeleri gereken işleri ve anlık müdahale etmeleri 
gereken durumlarda kullanılmak üzere üyelerimize Düzce Valiliği 
ile yapmış olduğumuz görüşme ne�cesinde ha�a sonraları ve 
yasaklı saatlerde kısıtlı ve şartlı izin belgelerini vererek 
çalışmalarını sağladık.

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� 
içerisindeyiz. Temsil etmekten onur duyduğum tüm üyelerime 
sağlıklı günler hayırlı işler diliyorum.

Nedim İşgören

Akçakoca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

AKÇAKOCA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

Pandemi  döneminde kapanmalar 
ve kısıtlamalardan dolayı 
esnaflara verilen 2020 Aralık 
ayından 2021 Haziran ayı sonunda 
kadar Gelir Kaybı, Kira Desteği ve 
Hibe Desteklerinde Odamıza 
başvuruda bulunan üyelerimize 
destek yapılmış�r

,
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ODA BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (DESOB) Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Birlik Başkanı Mustafa 

Kayıkcı başkanlığında yapıldı. Düzce ili 
Oda Başkanları'nın katıldığı toplantıda 
Birlik ve Oda faaliyetlerinin yanı sıra 
pandemi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar 
konuşuldu. 

DESOB tarafından Kaplanoğlu tesislerinde 
yapılan toplantıda Başkan Mustafa Kayıkcı 
Birlik faaliyetleri konusunda bilgi verdi. 
Esnaf ve Sanatkarlara yönelik TESK 
tarafından Ankara'da yapılan tüm 
toplantılara iştirak ettiklerini ifade eden 
DESOB Başkanı Kayıkcı, “ Hem pandemi 
hem de ekonomik koşullar nedeniyle 
önemli bir süreçten geçiyoruz. Birlik ve 
dayanışmanın, birlikte hareket etmenin 
çok önemli olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Bu yüzden TESK toplantılarında 
esnaf ve sanatkarlar adına tüm konular 

ele alınıyor. DESOB olarak tüm 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 
Bölgemize ilişkin sorunları ve önerileri 
doğrudan TESK toplantılarında 
aktarıyoruz. Bunun için de Düzce'de 
sahada her zaman esnaf ve 
sanatkarımızın içindeyiz. Hepimiz 
biliyoruz ki esnaf ve sanatkarlar 
ekonominin can damarıdır. Esnafın 
canlanması ekonominin canlanması 
demektir. Dolayısıyla esnafın azalması 
ya da bitmesi ekonominin de 
sermayenin de tehlikeye girmesi 
demektir. Ticari hayatta yaşanan 
kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini 
olumsuz etkiliyor. TESK Başkanımız 
sayın Bendevi Palandöken ekonomiye 
ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip 
ediyor ve bizimle paylaşıyor. Bizler de 
sahada esnafımızın sorunları ve 
önerilerini Ankara'ya yansıtıyoruz' 
dedi.

DESOB Başkanı Kayıkcı, pandemi 
dönemi içinde esnafların zor günler 
geçirdiğini hatırlattı ve şu görüşlere 
yer verdi “ Burada bulunan tüm Oda 
Başkanlarımız bu sorunları biliyor. Her 
bir Oda Başkanımız pandemiye ilişkin 
özel tedbirler aldı, üyelerinin yanında 
oldu” 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı'nın 
konuşmasının ardından toplantıya 
katılan tüm Oda Başkanları tek tek söz 
alarak bir yıl içindeki faaliyetlerini 
dile getirdiler. Başkanlar ayrıca 
esnafın kalkınmasına yönelik 
önerilerini de belirttiler. 

Birlik Genel Sekreteri Gökhan Aktürk 
de , Oda Başkanlarına Esnaf ve 
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu Tebliği ile 
yapılan değişiklikler hakkında 
bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantının son 
bölümünde de 
2022 yılında 
yapılacak olan 
Olağan Genel 
Kurullarına 
ilişkin istişare 
yapıldı. 
Toplantı dilek 
ve temenniler 
bölümü ile sona 
erdi. 

DESOB olarak tüm 
gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Bölgemize ilişkin 
sorunları ve önerileri 
doğrudan TESK 
toplan�larında aktarıyoruz. 
Bunun için de Düzce'de 
sahada her zaman esnaf ve 
sanatkarımızın içindeyiz. 
Hepimiz biliyoruz ki esnaf ve 
sanatkarlar ekonominin can 
damarıdır. Esna�n 
canlanması ekonominin 
canlanması demek�r. 
Dolayısıyla esna�n azalması 
ya da bitmesi ekonominin de 
sermayenin de tehlikeye 
girmesi demek�r. 
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken açıkladı

VERGİ MUAFİYETLERİ OLACAK
TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Esnafımız son kez 2021 
yılının vergisini 2022 yılının şubat 
veya mart aylarında beyan ederek 
ödeyecek ve 2022 yılının gelirlerinden 
vergi ödemeyecek” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından çalışmaları 
sürdürülen "Yeni Ekonomi Paketi"nde 
esnafı ilgilendiren önemli 
düzenlemeler olduğunu belirterek, 
vergi muafiyeti, staj ücretleri ve 4. 
dönem geçici vergi beyannamesi 
konularında adımlar atılacağını 
bildirdi. Palandöken, şunları kaydetti:

“ Yıllık cirosu 240 bin liranın altında 
kalan ve basit usulde vergiye tabi 
olan esnafımız 2022'den itibaren gelir 
vergisi ödemeyecek. 2021'in 
kazançları şubat ve mart aylarında 
beyan edildiği için bu kapsama giren 
esnafımız son kez 2021'in vergisini 
2022'nin şubat veya mart aylarında 
beyan ederek ödeyecek. 2022'nin 
gelirlerinden vergi ödemeyecek." 
Paket kapsamında meslek lisesi 
öğrencilerinin staj ücretlerinin kamu 

tarafından karşılanacağını belirten 
Palandöken, ara eleman istihdamının 
yetersizliğinin Türkiye'nin en önemli 
sorunlarından olduğuna dikkati çekti. 
Uzun yıllardır dile getirilen 4. dönem 
geçici vergi beyannamesinin 
verilmemesinin de paket dahilinde 
olduğunu ifade eden Palandöken, şu 
bilgileri paylaştı: "Her 3 ayda bir 
verilen geçici vergi 
beyannamelerinden 4'üncüsü 
verildikten hemen sonra Gelir Vergisi 
ve Kurumlar Vergisi beyannameleri 
veriliyor. 4'üncü dönem geçici vergisi 
beyannamesi hem mali müşavirler 
üzerinde bir yük oluştururken hem de 
esnafımız için gereksiz bir bürokratik 
işlem halini alıyordu. Şimdi bu 
kaldırılıyor ve diğer 3 beyannamenin 
sürelerinde değişiklik yapılıyor. 
Böylelikle hem esnafımızın bürokratik 
işlemleri hem de mali müşavirlerin iş 
yükü azalmış olacak. Paket üzerinde 
çalışmalar sürüyor. Son şeklini alana 
kadar başka düzenlemeler de bu 
pakette yer alabilir. Ekimde meclis 
açıldıktan sonra ilk gelen kanun 
tekliflerinden birinin bu paket 
olmasını bekliyoruz."

yapmamaya özen göstermeliyiz” dedi.

Ülkemizde her yıl 7,7 milyon ton 
yiyeceğin çöpe atılarak israf olduğunu 
vurgulayan Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Birleşmiş Milletler son Gıda İsraf 
Raporuna göre ülkemizde her yıl 7,7 
milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. 
Oysaki özellikle pandeminin de 
bizlere öğrettiği en önemli şey, 
sağlıktan sonra gıdanın, suyun ve 
enerjinin sağlık kadar önemli 
olduğudur. Yani israf değil aksine 
tasarruf etme devrindeyiz. Sebzenin 
yüzde 25'i, meyvenin 
ise yüzde 40'ı 
tarladan tezgahlara 
gelene kadar ya da 
evlerimizden çöpe 
giderek israf oluyor. 
İsrafın boyutları 
maalesef sadece gıda 
ile değil su, enerji 
gibi birçok konuda da 
yapılıyor. Üstelik bu 

israfın yarısından fazlası da gelişmiş 
ülkelerde yapılıyor. Damlatan 
muslukları tamir ettirmek, ihtiyaçtan 
fazla ekmek, gıda, kıyafet ya da 
ayakkabı gibi ürün almamak, 
kullanılmayan ışıkları kapatmak gibi 
basit ama çok etkili davranışları 
alışkanlık haline getirmeliyiz. İsrafın 
ne dinimizde ne de kültürümüzde 
hiçbir zaman yeri olmadığı gibi, 
tasarrufun da hem cebimize hem ülke 
ekonomisine hem de doğaya faydalı 
olduğunu unutmamalıyız” diye 
belirtti.

Ekmek, su, gıda ürünleri ya da enerji gibi 
birçok konuda israfın boyutunun her geçen 
gün arttığını vurgulayan TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, “İsrafın ne 
dinimizde ne de kültürümüzde yeri 
olmamasına ve israf değil aksine tasarruf 
etme devrinde olmamıza rağmen maalesef 
israf boyutları her geçen gün artıyor. 
Ülkemizde günde 100 milyona yakın ekmek 
üretiliyor ve bunun 7 milyona yakını çöpe 
giderken, evlerde ısıtma ve aydınlatmada 
kullanılan enerjinin yüzde 35'i israf 
ediliyor. Ne ekmekte ne gıdada ne 
enerjide ne de suda hiçbir konuda israf 

Ekmek 
israf
edilmemeli


