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Sayfa 2'de

En azından bu sürecin 
başlamasından bitişine ve 
normalleşmeye kadar SGK, Bağ-Kur 
ve vergi dairelerine ödemeler 
dondurulup normalleşme 
döneminden sonra faizsiz olarak 
ödeme takvimi yapılabilirdi

BAŞKAN ÖZLÜ VE DESOB BİR ARAYA GELDİ

Düzce’nin kaderini
değiştirecek

Sayfa 3'de
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile 
etkin bir şekilde mücadele kapsamında esnaf ve 
sanatkârlarımız, getirilen kural ve yasaklara riayet 
etme konusunda çaba ve fedakarlık gösterdi.

Gümüşova Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası olarak pandemi döneminde tün 
esnaflarımıza gerekli evrak ve bildirileri kendilerine 
sunulmuştur. Bilindiği gibi tüm dünyada etkisi altına 
alan korona virüs salgını ile etkin bir şekilde mücadele 
kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın, getirilen kural 
ve yasaklara riayet etme 
konusunda üstün bir fedakarlık 
gösterdiği salgına karşı mücadele 
ederken ekonomik zorluklar 
yaşadığını bilmekteyiz.
 
En azından bu sürecin 
başlamasından bitişine ve 
normalleşmeye kadar SGK ,Bağ-
Kur ve vergi dairelerine ödemeler 
dondurulup normalleşme 
döneminden sonra faizsiz olarak 
ödeme takvimi yapılabilirdi. 
Devletimizin aldığı kararlara ve 
bu süreçte verilen nakdi 
kredilerin yararlı olduğunu 
bilmekteyiz.

 Tüm üyelerimize yasalarımızın 
bize verdiği yetki dahilinde 
elimizden geldiğince oda olarak 
iş yerlerimize bilgi ve belgeleri 
aktarmaya gayreti içerisinde 
bulunduk.

Üst kuruluşlarımız ile birlikte bu süreci 
atlatacağımızdan kurallara riayet etmemiz halinde 
yakındır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza sağlıklı 
günler, hayırlı işler diliyorum.

Nail Gerede 

Gümüşova Esnaf ve Sanatkarlar 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı 

GÜMÜŞOVA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI

En azından bu sürecin 
başlamasından bitişine ve 
normalleşmeye kadar SGK, Bağ-Kur 
ve vergi dairelerine ödemeler 
dondurulup normalleşme 
döneminden sonra faizsiz olarak 
ödeme takvimi yapılabilirdi
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) ile bir süre önce açılışı 
gerçekleştirilen Bahçeşehir'deki Mutfak 
Sanatları Merkezi'nde toplantı yaptı. 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ve Oda 
Başkanlarının katıldığı toplantıda yapımı 
planlanan Modern Sanayi Sitesi ile 
belediyenin projelerinin sunumu 
gerçekleştirildi. 

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 
DESOB üyeleri ile yaptığı 
toplantıda öncelikli 
olarak, Düzce'nin ve 
sanayi esnafının en 
önemli projeleri arasında 
sayılan Modern Sanayi 
Sitesi projesi hakkında 
gelişen süreci anlattı. 
Başkan Özlü, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından da onaylanan 
proje ile Kültür 
mahallesinde bulunan 
'Eski Sanayi Sitesi'nin 
kaldırılacağını ve 
Beslanbey mahallesine 

'Modern Sanayi Sitesi' kurulacağını 
belirtti.  Düzce'nin yıllardır kangren 
haline gelen eski sanayi sitesi alanının 
da rehabilite edileceğini, kentsel 
dönüşüm uygulanacağını ifade eden 
Başkan Özlü, Beslanbey mahallesinde 
72 bin metrekare alan üzerinde 266 
adet dükkan yapılacağını açıkladı. 

Modern Sanayi Sitesi sürecini önemle 
ve dikkatle takip ettiklerini ifade 
eden DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
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SANAYİ SİTESİ BESLANBEY
MAHALLESİNDE YAPILACAK

da Düzce'nin en önemli projesinin 
hayata geçeceğini belirtti. DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı da konu 
hakkında şu görüşlere yer verdi: “ 
Düzce'miz gerçek il olma yolunda 
kalıcı olarak değişiyor, gelişiyor. 
Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün daveti 
üzerine ilgili meslek odalarımızın 
başkanları ile bir toplantı 
gerçekleştirdik. Düzce'nin de en 
önemli projeleri arasında yerini alan 

Modern Sanayi Sitesi 
hakkındaki gelişmeler ele 
alındı. Toplantı çok 
verimli geçti. Ayrıca 
Düzce'nin kaderini 
değiştireceğine 
inandığımız 74 adet 
projeyi de görsel olarak 
izleme fırsatımız oldu.”

DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, toplantı sırasında 
Millet Bahçesi'nin de 29 
Ekim tarihinde açılacağı 
müjdesini aldıklarını da 
ifade etti. 
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Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelere (KOBİ) yönelik 
devlet destekli ticari alacak 
sigortasına ilişkin tarife ve 
talimat tebliğinde 
değişiklikler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu'nun 
Resmi Gazetede yayımlanan 
tebliğine göre, alacak 
sigortası temini kapsamında 
genişlemeye imkan tanıyan 
bir hüküm eklendi. Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmelerin 
(KOBİ) poliçe yenileme 
işlemlerinde bu koşul, 300 
milyon TL olarak, prim 
hesabında ise tebliğde yer 
alan prim tablosunun son 
satırındaki oranlar ve kredi 
limiti hesaplamasında kredi 
limit tablosunun son 
satırındaki tutar 
uygulanacak.

Tebliğin 5. maddesinde 
yapılan değişikliğe göre, 
prim hesabında, alacak 
sigortası talebinde bulunan 
işletmenin son mali yılda 
vadeli satışlardan elde 
ettiği "cirosu" yerine 
"cirosunun tamamı" esas 
alınacak. Hesaplanan prim 
tutarının 2,000 TL'nin 
altında çıkması durumunda, 
prim tutarının 2,000 TL 
olarak kabul edilmesi 
uygulamasında, tutarlar 
3,000 TL olarak değiştirildi. 
Alacak sigortası kapsamında 
yapılacak risk 
değerlendirmesinde, sigorta 
talebinde bulunan 
işletmeye verilecek risk 
skoru, prim hesaplamasını 
etkilemeyecek.

Tebliğle ayrıca, sistem 
kapsamında düzenlenen 
sigorta sözleşmeleri için 
vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler düşüldükten 
sonra kalan prim tutarı 
üzerinden uygulanacak 
komisyon oranı %15'ten 
%17'ye çıkarıldı. Primin 
taksitle ödenmesi 
kararlaştırılmış olsa bile 
komisyon ödemesi peşinen 
yapılacak.

KOBİ’lere 
yönelik 
değişiklikKÜÇÜK ESNAF İÇİN 

VERGİ DÜZENLEMESİ 
Başta küçük esnaf  
olmak üzere geniş 
kesimleri 

ilgilendiren 
mükellefin 
yaşadığı 
sorunları 
gidermeye 
dönü 
düzenlemeler 
içeren Vergi 
Usul Kanunu 
ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
yapılmasına 
ilişkin kanun 
teklifi Mecliste 
kabul edildi.

Yasaya göre, yıllık 
cirosu 240 bin liranın 
altında olan esnaf vergiden 
muaf tutulacak. Çiftçilerin mazot, 
gübre gibi tarım desteklerinden vergi 
kesintileri kaldırılacak. Son 5 yılda 
desteklerden kesilen vergiler iade edilecek. 
Sosyal medya üzerinden elde edilen ve 650 
bin lirayı aşmayan kazançlar  için yüzde 15 
stopaj ödenecek. Kanunla 4. Dönem  geçici 
vergi beyannamesi kaldırıldı. Konaklama 
Vergisi 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi 
indirimden yararlanma koşulu olan 
"indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında 
tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan 
tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak. 
Söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın 
indirim tutar sınırının yüzde 1'inden az 
olması durumunda da indirimden 
yararlanma şartları ihlal edilmemiş 
sayılacak. Yapılan tarhiyatın indirimden 
yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi 
durumunda yararlanılan indirimin 
mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm 
ise kanun metninden  çıkarılıyor. 
Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, 
vergi beyannameleriyle sınırlandırılacak.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan 
yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının 
uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 
10'luk kısmı, kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip 

eden ikinci ayın sonuna kadar 
talep edilmesi şartıyla, 

ÖTV ve KDV hariç olmak 
üzere tahakkuk etmiş 

diğer vergi 
borçlarından 
terkin edilmek 
suretiyle 
kullanılabilecek
. Bu düzenleme 
1 Ocak 2022 
tarihinden 
itibaren 
yapılacak 
yatırım 

harcamalarına 
uygulanacak. 

Nakdi sermaye 
artışlarının, 

yurtdışından getirilen 
nakitle karşılanan kısmı için 

faiz indirim oranı yüzde 75 
olarak uygulanacak.

Kanunla getirilen yeni düzenlemeyle 
ihtilafların azaltılması amacıyla 5 bin TL'yi 
aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 
tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınıyor. 
Elektronik ortamda vergi dairesi 
kurulabilmesine ilişkin yasal alt yapının 
oluşturulduğu kanunla, vergi incelemesinin 
uzaktan yapılabilmesine yönelik 
düzenlemeler de kanunda yer alıyor.

Kanunla "Enflasyon düzeltmesi, yeniden 
değerleme oranı ve yeniden değerleme" 
başlığı düzenleniyor. Buna göre, tam 
mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre 
defter tutan gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar 
ile kayıtlarını TL dışında başka bir para 
birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, 
enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının 
gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu 
itibarıyla bilançolarına dahil bulunan 
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve 
bunlar üzerinden ayrılmış olup 
bilançolarının pasifinde gösterilen 
amortismanları, Kanunla belirlenen şartlar 
doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.


