
D
ÜZ

C
E 

ESOBBÜLTENİ BÜLTENİ 

K
as

ım
 /

2
/2

0
2

1

Yıl: 1 Sayı: 23Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

H
ik

m
et

 S
ar

ıo
ğl

u

,Pandemi döneminde esnaflarımızı mağdur 
etmeden kısıtlı çalışma saatlerinde rahatlıkla 
işlerini ye�ş�rebilmeleri ve iş kaybına 
uğramamaları için müşterileriyle aralarında 
ile�şim köprüsü oluşturduk ,

Sayfa 2'de

KDV ORANI
Doğalgaz ve elektrikte

Düşürülmeli
Elektrik ve doğalgaz, kış aylarına 

girdiğimiz ve pandeminin halen 

sürdüğü bu dönemde her 

zamankinden daha çok tüketiliyor. 

Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, 

emeklinin ya da asgari ücretlinin 

bir nebze de olsa en önemli gider 

kalemlerinden yükü hafifletmek 

için bu faturalardaki vergi, fon ve 

kesintiler tekrar gözden 

geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay 

yaz, 6 kış tarifesi uygulanarak kışın 

KDV oranı faturalarda yüzde 1'e 

düşürülmeli

Sayfa 3'de
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Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası olarak alın 

terinin ve emeğin en çok bulunduğu  meslek gruplarını 

barındıran Esnaf odası olmamız sebebiyle çok zor şartlar 

al�nda çalışan esna�mızın bugüne kadar her daim  Yöne�m 

Kurulu, Dene�m Kurulu ve Personelimizle birlikte  yanlarında 

olmaya çalış�k. Üyelerimizin ekonomik ve sosyal açıdan 

geliş�rilmesine, faaliyetlerine  ve projelerinin  hayata 

geçirilmesine, sorunlarının çözümlenmesine  yönelik 

girişimlerde bulunulmasına, Esna�mızın hak ve menfaatlerinin 

korunmasına, esnaf ve sanatkârlarımızın  ekonomiye 

sağladıkları katkıyı ar�rmak ve rekabet gücü kazanmalarını 

sağlamak amacıyla hizmet kalitesini ve kapasitesini ar�racak 

yeterlilikte danışmanlık ve eği�m desteği vermeye 

çalışmaktayız.

Faaliyetlerimiz; 

Odamız 156 üyeye hizmet vermektedir. Vergi kaydı açmak 

isteyen, adres değişikliği yapmak isteyen veya açmış olduğu 

işyerini kapatmak isteyen üyelerimizin başvuruları odamız 

tara�ndan elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunun yanında 

Basit Usulde Vergi ye tabiye esna�mızın Muhasebeleri odamız 

tara�ndan tutulmaktadır. Muhasebe ile ilgili hizmet ve 

evrakları tara�mızdan sağlanmakta olup, Kredi başvuruları 

esnasında gerekli yardımlar istenen belgeler kendilerine 

verilmektedir. Mesleki belgelendirilmeleri ve kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla aralarında evrak ve ir�bat 

konusunda aralarında köprü sağlanmaktayız. 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 

gerekli yardım ve bilgilendirmeleri yap�k. Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârları Konfederasyonu Eği�m Müdürlüğüyle 

yapmış olduğumuz çalışmalar ne�cesinde Ustalık 

Belgesi olmayan Odamıza bağlı üyelerimiz ile 

yanlarında çalışan çıraklarına Mesleki Yeterlilik 

Belgesiverme  işlemlerini yürütmekteyiz. Pandemi 

döneminde esnaflarımızı mağdur etmeden kısıtlı 

çalışma saatlerinde rahatlıkla işlerini ye�ş�rebilmeleri ve 

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.

  Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası 

olarak elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bilgimiz 

dâhilinde mevzuatlarla ilgili Yöne�m ve Dene�m kurulu 

üyelerimle birlikte bilgi ve becerilerimizi aktarma gayre� 

içerisindeyiz. Odamıza bağlı tüm Esnaflarıma sağlıklı, bol 

bereketli hayırlı işler diliyoruz.

Hikmet Sarıoğlu
Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar
Esnaf Odası Başkanı  

AKÇAKOCA DEMİR VE MADENİ SANATKARLAR ESNAF ODASI 

Pandemi döneminde esnaflarımızı 
mağdur etmeden kısıtlı çalışma 
saatlerinde rahatlıkla işlerini 
ye�ş�rebilmeleri ve iş kaybına 
uğramamaları için müşterileriyle 
aralarında ile�şim köprüsü oluşturduk

,
,
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VATANDAŞ, ESNAF GÖZETİLMELİ

En temel yaşamsal ihtiyaç olan elektrik ve 
doğalgaz kullanım fatura bedellerinde KDV 
oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Elektrik ve 
doğalgaz, kış aylarına girdiğimiz ve pandeminin 
halen sürdüğü bu dönemde her zamankinden 
daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, 
sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin 
bir nebze de olsa en önemli gider 
kalemlerinden yükü hafifletmek için bu 
faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar 
gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 
kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı 
faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli” dedi.

Faturalardaki vergi oranlarının tüketim 
bedeline yaklaştığını vurgulayan DESOB Başkanı 
Kayıkcı, “Akaryakıt, doğalgaz, kartlı 
abonelerde makine işlem ücreti, bununla 
birlikte kur dalgalanması ve gıda fiyatlarının 
artışı gibi birçok konu gündemdeyken, en 
azından elektrik ve doğalgaz faturalarında 
vergi ve fonlara bir düzenleme getirilmeli. En 
temel faturalar olan elektrik ve doğalgazda 6 
ay yaz 6 ay kış tarifesi uygulanmalı ve KDV 
oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmeli. 
Yalnızca bu düzenleme bile tek başına 
milyonlarca kişiyi sevindirecektir. Çünkü bu 
faturalardaki vergi fon veya kesintilerin oranı 
neredeyse tüketim bedeline yaklaşacak. Öyle 
ki doğalgazda KDV, elektrikte KDV,  enerji fonu, 
TRT payı, elektrik ve doğalgaz tüketim vergisi 
gibi kalemlerde bedel yansıyor. Yani doğalgazın 
yüzde 18'i, elektriğin yüzde 20'si tamamen 
vergi ve fonlardan oluşuyor” şeklinde belirtti.

KDV oranının düşürülmesiyle birlikte 
faturalardan birkaç kalemin alınmaması esnafla 
birlikte asgari ücretliden öğrenci ve emeklilere 
kadar her kesimi mutlu edeceğini belirten 
Kayıkcı şöyle devam etti: “Günlük hayatımızda 
en çok harcamayı konuttan sonra doğalgaz, 
elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. 
Kazancımızın 4'te 1'ini harcadığımız bu temel 
faturalarda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile 
birlikte elektrikte sanayi abonelerinde olduğu 
gibi TRT payının kaldırılması A'dan Z'ye her 
kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak 
rahatlatır. Pandemi sürecinin halen devam 
ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve 
aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu 
dönemde bu faturaların vergi ve fon 
kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim 
kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına 
kadar sürmeli.”

KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 kış 
tarifesi uygulanarak kışın KDV 
oranı faturalarda yüzde 1'e 
düşürülmeli

Cumhuriye�mizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Mustafa 
Kemal Atatürk'ü ebediyete in�kalinin 83. yıl dönümünde sevgi, 
saygı ve minnetle anıyoruz.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi ruhumuzda yine derin bir üzüntü 
var ancak kalbimizde de bir o kadar engin bir sevgi… Fikirlerini, 
dehasını, ilkelerini, devrimlerini, insana, doğaya, hayvana tüm 
canlılara verdiği değeri, yeri geldiğinde sert ve kararlı bir 
komutan yeri geldiğinde salıncakta sallanan neşeli bir adam 
olmasını sevdiğimiz, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 
aramızdan ayrılışının yıldönümünde özlem ve minnetle 
anıyoruz.
Kurtuluş mücadelesinin ardından çok zor şartlar al�nda Türkiye 
Cumhuriye�'ni kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün ek�ği tohumlar filizlendi, büyüdü ve geliş�. Türkiye 
Cumhuriye�, onun gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine 
koşar adım ilerlemeye devam ediyor. Bizler de O'nun gösterdiği 
yolda, ülkemizi en çağdaş seviyeye ge�recek ve Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü de gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracağız.
Ata'mızın ebediyete in�kalinin 83. Yıldönümünde bırak�ğı eşsiz 
mirasını gelecek nesillere aktarmak için çok çalışacağımızı bir 
kez daha yineliyor; Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
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Bizden haberler... Bizden haberler... Bizden haberler... Bizden haberler... Bizden haberler...

HEM BABASINI HEM 
EŞİNİ KAYBETTİ
Düzce Fırıncılar Odası Başkanı ve DESOB yöne�m kurulu üyesi İspir 
Ekmek firma Sahibi İbrahim KORKMAZ’ın bir süre önce babası Hacı 
Hüseyin Korkmaz vefat e�. İbrahim Korkmaz, acısını yaşayamadan 
bir ha�a içinde bu kez eşi  Zeynep Korkmaz’ı kaybe�. DESOB olarak 
merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, İbrahim Korkmaz başta 
olmak üzere Korkmaz ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı 
ve sabırlar dileriz. 

Çok kıymetli Ç.E.M . Müdürümüz değerli dostumuz   
(merhum ) Hasan hocamızın oğlu ailesinin gururu oldu. Av. 
Serhat SARI avukatlık ruhsatını aldı.  Rabbim, babasının 
şerefli izinden gitmeyi ülkemize, milletimize, devletimize 
hayırlı hizmetler yapabilmeyi kendisine nasip  etsin.

SERHAT SARI
AVUKAT OLDU

Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası tarafından 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Çelik Kaynakçısı Belgesi 

almak için başvuruda bulunarak sınavlarda başarılı 

olan kursiyerlere Belgeleri verildi.

DEMSO Mesleki Yeterlilik 
Belgelerini Verdi 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, kilogramı 10 TL olan ekmek 
fiyatının 12 TL'yi aşmaması için Türkiye genelinde fırıncılar 
odalarına genelge gönderdiğini duyurdu. Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 10 TL 
olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 TL'nin üzerinde olmaması 
için genelge gönderdiklerini söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 
düzenlediği basın toplantısında "ülke genelinde 10 lira olan 
ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için 
odalarımıza genelge gönderdik" dedi. 

Genelge tüm Odalara gönderildi

EKMEK FİYATINA

İLİŞKİN YENİ BİR 

DÜZENLEME YAPILDI


