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Belediyemiz ile yürü üğümüz ortak çalışma ne cesinde
Kamyoncu esna mızın ih yacı olan park alanı 3.000
metrekare olarak tahsis edilmiş r.. Bu alana fazlalık kamyon
ve dorselerini çekmektedirler. Halen tüm dünyanın içinde
bulunduğu pandemi döneminde mağdur olan tüm esna mız
için cari hayatlarına katkıda bulunabilmek adına bütün
bakanlıklara ve kurumlara esna mızın mağduriyetlerini
iletmek adına gerekli yazışmaları yap k.
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AKÇAKOCA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI
Belediyemiz ile yürü üğümüz ortak çalışma
ne cesinde Kamyoncu esna mızın ih yacı olan
park alanı 3.000 metrekare olarak tahsis
edilmiş r.. Bu alana fazlalık kamyon ve dorselerini
çekmektedirler. Halen tüm dünyanın içinde
bulunduğu pandemi döneminde mağdur olan
tüm esna mız için cari hayatlarına katkıda
bulunabilmek adına bütün bakanlıklara ve
kurumlara esna mızın mağduriyetlerini iletmek
adına gerekli yazışmaları yap k.

,

2018 yılında yapılan oda seçimlerinde üyelerimizin takdiri ile
Mehmet ALEV başkanlığında seçilen yeni yöne m ve dene m
kurulu, gerek oda adına gerekse üyeleri adına imkânları dâhilinde ya
da imkânları zorlayarak birçok olumlu faaliye e bulunmuştur.
Bu faaliyetleri sıralamamız gerekirse; ilçemiz turizm ilçesi
olduğundan; ilçemiz görüntüsüne este klik kazandırılması gerek ği
düşünülmüş ve bu nedenle şehir içerisindeki bütün taksi duraklarına
ahşap kulübe yap rılmış, yanlarına oturmak için kamelyalar
konularak çevre düzenlemeleri yapılmış ve güzel bir görünüm
kazandırılmış r. Taksici esna mız ile sık sık bir araya gelinerek
onlarında istek ve ih yaçları için toplan lar düzenlenmiş, müşteri ile
doğru ile şim, genel disiplin ve temizlik konusunda bilgilendirilmeler
yapılmış r.
Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan esna mızın kapalı
bir durakları ve sabit bir bekleme alanları olmadığından gerekli
girişimlerde bulunularak Akçakoca Belediye Başkanlığı ve Emniyet
Müdürlüğü ile ortak yürü üğümüz çalışmada ilçemiz değirmen ağzı
mevkiine ve şehir merkezine yolcuların mağdur olmadan
bekleyebilecekleri modern görünümlü kapalı alanlar ve kamelyalar
yapılarak esna mızın ve vatandaşın mağduriye ortadan kaldırıldı.
Bununla birlikte Belediyenin bazı durakları şehir içi ve şehirlerarası
seyahat eden yolculara beklemesi için kullanıma açıldı.
Yine ilçemizde bulunan Düzce Üniversitesi Akçakoca kampüsünün
olduğu yere belediye başkanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu
öğrencilerin beklerken mağdur olmamaları için camekânlı bir durak
yapıldı.
İlçemizde faaliyet gösteren servisçilerin S plaka ve pandemi de
yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunları ile ilgili yapılan toplan ve
is şareler sonucu S plakanın işleyişi hususunda sorun yaşadıkları
konular ile ilgili Düzce Belediye Başkanı Sn. Dr.Faruk ÖZLÜ ve Düzce
Şoförler ve Oto. Esnaf odası başkanı Yavuz YILMAZ ile is şareli
çalışılarak yeni S plaka yönetmeliği hazırlanmış ve 2021 yılı aralık
ayına kadar yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yeni yönetmelik ile S
plaka yönetmeliğindeki eksiklikler çözüme kavuşturularak
mağduriyetler giderilecek r.
Öğrenci taşımacılığı yapan üyelerimizin müracaatları ile bazı
okulların önlerinde okul giriş çıkış saatlerinde aşırı derecede traﬁk
yoğunluğu olduğundan öğrencilerin servise güvenli bir şekilde inip
binmesi için servis araçlarına özel bir alan ayrılmış r. Böylelikle
öğrenciler hiçbir şekilde tarife kalabalığa karışmadan bu alanda
servise binmektedirler.
Okul servis araçlarının yaş sınırı 12 iken gerekli girişimlerde
bulunulmuş, ilgili bakanlık ve kurumlar ile yazışmalar yapılmış
nihaye nde bu sınır 2023 yılına kadar 15 yaşa yüksel lmiş r.
Yine Birçok esna mızı etkileyen mesleki yeterlilik belgesi yaş

Mehmet Alev
Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler
Oda Başkanı

sınırlaması konusunda gerekli yazışmalar ve çalışmalar yapılmış
src 5 türü yetki belgesi hariç, yolcu ve yük taşımacılığı yapan
şoför esna mız 69 yaşından gün almamış olmak şar ile
belgelerini alabilecek ve araç kullanabileceklerdir.
Belediyemiz ile yürü üğümüz ortak çalışma ne cesinde
Kamyoncu esna mızın ih yacı olan park alanı 3.000 metrekare
olarak tahsis edilmiş r. Bu alana fazlalık kamyon ve dorselerini
çekmektedirler.
Halen tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde
mağdur olan tüm esna mız için cari hayatlarına katkıda
bulunabilmek adına bütün bakanlıklara ve kurumlara
esna mızın mağduriyetlerini iletmek adına gerekli yazışmaları
yap k.
Yine pandemi döneminde imkânlarımız dâhilinde, kendi
imkânımız yetmediği takdirde Kaymakamlık ve Akçakoca esnaf
sanatkârlar koop. Ve Akçakoca s.s. motorlu taş. Koopera ﬁnden
maddi destek alarak esna mızın maskelerini dağı k.
Odamızda uzun yıllar genel sekreter olarak emek veren
çalışanımızı emeklilik dönemi geldiğinden oda başkanımız adına
yöne m kurulumuzun keﬁlliği ile kredi çekilerek tazminat
ödemesi yapılarak emekliliği gerçekleş rildi.
Bütün kurum ve kurum amirleri ile devamlı olarak görüşülerek
kendimiz ve esna mızın menfaa ne olan güzel ilişkiler kuruldu.
Şehrimizde görev yapan Kaymakamımız Mustafa CAN ve ekibi,
Belediye Başkanımız M. Okan YANMAZ ve ekibi, diğer bütün
kurum amir ve ekipleri ile bölgemizde bulunan Düzce Valimiz
Cevdet ATAY ve ekibi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖZLÜ ve
ekibi, Düzce Birlik Başkanımız Mustafa KAYIKCI, Düzce Şoförler
Odası Başkanı Yavuz YILMAZ, Düzce s.s. motorlu taş. Koop
Başkanı Orhan YILMAZ, Bolu Şoförler ve oto. Esnaf Odası
başkanı Orhan FIRAT, Ereğli Şoförler ve oto. Esnaf odası Başkanı
Cevdet CİVELEK, Alaplı Şoförler ve Oto. Esnaf Odası Başkanı
Kemal ÇAN, Kocaali Şoförler ve oto. Esnaf odası Başkanı
Süleyman ALBAYRAK, Hendek s.s. motorlu taş. Koop. Başkanı
Engin VARLICA başkanlarımızla sürekli toplan ve is şarelerde
bulunularak Esna mızın sorun ve çözümleri hakkında yöntemler
geliş rildi. Kendilerine samimiyetlerinden ve bizlere verdikleri
destekten dolayı esna mız ve odamız adına teşekkür ederiz.
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VERGİ KANUNU YAYINLANDI

Vergi kanunları ile ilgili düzenleme içeren kanun Resmi
Gazete'de yayımlandı. Kanunla yaklaşık 850 bin esnafın
kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Elektronik
ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan
yapılabilecek. Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı"
ve "elektronik muhasebe ﬁşi" tanımları eklenecek;
mükelleﬂere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz
edebilme imkanı sağlanacak.
Banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen
belgeler ile belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu
kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat
dahilinde düzenledikleri belgeler, bazı durumlarda gider
pusulası yerine kabul edilecek. Belge basımıyla ilgili bildirim
görevini, belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi
eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel
usulsüzlük cezası kesilecek. Konaklama vergisinin yürürlük
tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.
Yeni düzenlemede önemli başlıklar şu şekilde: “Yıllık cirosu
240 bin TL'nin altında kalan ve basit usulde vergiye tabi olan
esnafımız 2022 yılından itibaren gelir vergisi ödemeyecek.
2021 yılının kazançları Şubat ve Mart aylarında beyan edildiği
için bu kapsama giren esnafımız son kez 2021 yılının vergisini
2022 yılının Şubat veya Mart aylarında beyan ederek
ödeyecek ve 2022 yılının gelirlerinden vergi ödemeyecek.
4. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi kaldırılıyor
ve diğer 3 beyannamenin sürelerinde değişiklik yapılıyor.
Böylelikle hem esnafımızın bürokratik işlemleri azalmış hem
de mali müşavirleri üzerindeki iş yükü azalmış olacak.

Zincir marketlere ceza yağdı
Rekabet Kurulu fahiş ﬁyat soruşturması kapsamında; BİM,
CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2
milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar
verdi. Rekabet Kurulu tara ndan yürütülen 'fahiş ﬁyat'
soruşturma tamamlandı. Buna göre, 5 zincir market ve bir
tedarikçiye toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL ceza kesildi.
Kararın, yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere
gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek. Rekabet Kurumu'nun
kararında idari para cezası verilen zincir marketlerin kendi
aralarında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla
dolaylı temaslar yoluyla ﬁyatların ve ﬁyat geçişlerinin
koordinasyonunun sağlandığının tespit edildiği belir ldi.
Tespitler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler
aracılığıyla geleceğe dönük ﬁyatlar, ﬁyat geçiş tarihleri,
dönemsel ak viteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas
bilgilerin paylaşıldığı; ﬁyat indirimine giden veya pazar
genelinde ﬁyatların ar ğı dönemde henüz ﬁyat ar şı
yapmayan teşebbüslerin ﬁyatlarına tedarikçiler aracılığıyla
müdahale edilmek sure yle söz konusu ﬁyatların tüke ciler
aleyhine yüksel lmesinin sağlandığı yer aldı. Kararda rakip
ﬁyatlarının yükselmemesi halinde ürün ve/veya bölge
özelinde süratle hayata geçirilen ﬁyat indirimleri ve/veya
tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma
stratejileri yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa
uyumun sürekli olarak göze ldiği; böylelikle adı geçen
teşebbüslerin sa şa sundukları pek çok ürünün perakende
sa ş ﬁyatlarının tespi amacına sahip, topla-dağıt (hub and
spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma
veya uyumlu eylemler yoluyla, anılan teşebbüslerin 4054
sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal e kleri belir ldi.
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DESOB Başkanı Kayıkcı, ticari akaryakıt için açıklama yaptı:

ARTIK ZORUNLU OLDU
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “En önemli
maliyet kalemi akaryakıt olan esnafımızın
bu zamlar karşısında ayakta durması
zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması
için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç
oldu. Bununla birlikte taşımacı esnafımıza
zorunlu köprü ve otoyol geçişleri en azından
bir süre tamamen ücretsiz olmalı” dedi.
Esnafın en önemli maliyet kaleminin
akaryakıt olduğu için ticari akaryakıt
verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan
Kayıkcı, “Akaryakıt kalemi esnafımızın en
önemli maliyet kalemiyken, A'dan Z'ye tüm
ürünlerin ﬁyatlarına da doğrudan etki
ediyor. Eşel mobil sistemi ile büyük bir kısım
pompaya yansımasa bile artık yansıyan
artışlar, son gelen zamlar esnafımızı çok
zorlamaya başladı. Yolcu ve yük
taşımacılığında doğrudan maliyet kalemini
artırarak kazancın azalmasına bu akaryakıt
zamları sebep oluyor. Esnafımız bu zamlar
karşısında zorlanırken ﬁyatları da vatandaşa
yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor.
Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın
cebine yansıyor. Bu da enﬂasyon başta

olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor.
Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi
şu noktada en önemli beklenti haline geldi”
diye konuştu.
Taşımacı esnafının en azından bir süre
zorunlu köprü ve otoyol geçişlerinden muaf
olması gerektiğini açıklayan Kayıkcı şöyle
devam etti: “Ticari akaryakıttan sonra
maliyet kalemlerinin en önemlilerinden
birisi de zorunlu köprü ve otoyol geçiş
ücretleri. Esnafımızdan bu ücretler en
azından bir süre, pandeminin etkileri
tamamen azalana kadar alınmamalı.
Bununla birlikte pandemi süreci boyunca bu
geçişler nedeniyle gelen cezalar, bu
cezalardan doğan icralar da durdurulmalı.
Şoför esnafımızın maliyetini artıran bu
durumların çözülmesi, vatandaşın da cebini
doğrudan etkileyecektir. Esnafımızın
maliyetleri artmadığı sürece hiçbir şekilde
hiçbir ücrete zam da yapmaz. Dolayısıyla
piyasalarda ﬁyat artışlarının müsebbibi
olarak gösterilen esnafımızın bu zan altında
kalmaması için ticari akaryakıt ve zorunlu
köprü otoyol geçişlerinde destek verilmeli.”

SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR
DESOB Genel Sekreteri
Gökhan Aktürk yeni
yılla (2022) birlikte
başlayacak olan Oda,
Birlik seçimleri için
online toplantılara
katılıyor. Aktürk, Esnaf
ve Sanatkarlar Meslek
Kuruluşları Kanunu
gereğince 2022 yılında
başlayacak olan
seçimler için
çalışmaların başladığını
ifade etti. DESOB
Genel Sekreteri
Gökhan Aktürk,
seçimlerle ilgili olarak
şu bilgileri verdi:
“5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun
'Genel Kurul toplantı ve çağrı' başlığını
taşıyan 42'inci madde gereğince, esnaf ve
sanatkarlar meslek kuruluşlarımız organ
seçimlerini de içeren olağan genel
kurullarını 2022 yılında icra edecektir.
Buna göre; ocak, şubat ve mart aylarında
odaların seçimiyle başlayacak süreç, mayıs
ayında 'Birliklerde', haziran ayında
'Federasyonlar' ile devam edecek ve
nihayetinde Eylül ayında yapılacak

'Konfederasyonumuz' seçimi ile
tamamlanmış olacaktır.
Meslek kuruluşlarımızın olağan genel
kurullarının demokratik bir ortamda,
katılımcı bir anlayışla ve tam bir saydamlık
içerisinde yapılması, bürokratik iş ve
işlemlerin kolaylıkla yerine getirilmesi,
uygulamada norm ve standart birliğinin
sağlanması, başarılı bir genel kurul ve
seçim süreci geçiştirilmesi açısından büyük
önem arz etmektedir.”
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TASARRUF
ŞART
Dünya Tasarruf Günü'nün
alışkanlıklarımızı
değiştirmemiz için bir
bahane olması gerektiğine
dikkati çeken TESK Genel
Başkanı Bendevi
Palandöken, “Gıdaya,
enerjiye ya da ekmek, suya
ulaşımda sorun yaşamadan
sürdürülebilir bir yaşam
için tasarruf şart. Dünya
Tasarruf Günü israf
yaptığımız her konudaki
alışkanlıklarımızı
değiştirmek için bir bahane
olsun ve enerjide, suda,
ekmekte, gıdada,
alışverişte her alanda
biriktirmeyi, israf
yapmamayı öncelik haline
getirelim” dedi.
Tasarruf yapmanın maddi
manevi ihtiyaç olduğunu
vurgulayan Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken,
“Büyüklerimizden her
zaman kenara para
ayırmak, kumbara
kullanmak gibi nasihatler
alırız. Çamaşır ve bulaşık
makinelerini gece
saatlerinde
çalıştırdığımızda elektrik
tasarrufu yapılacağı, bina
yalıtımlarının ısı tasarrufu
sağlayacağı, sebze meyve
veya bulaşıkları akan suda
değil de su dolu bir kapta
yıkandığında su tasarrufu
yapılabileceği gibi bilgileri
sık sık duyarız. Fakat bu
tasarruf önerilini güncel
hayatımızda ne kadar
uygulayabiliyoruz bunu
sorgulamamız gerekiyor.
Enerjide, suda, elektrikte
veya alışverişlerde daha
fazla harcamanın hiçbir
yararı olmadığı gibi aksine
hem cebimize hem
ekonomimize büyük
miktarlarda zararı
dokunuyor. Dünya Tasarruf
Günü bu önerileri hayata
geçirmemiz için bir bahane
olsun ve sürdürülebilir,
kaliteli bir yaşam için
tasarruf etmenin bilincine
varalım” şeklinde belirtti.

