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Oda’ların genel kurulları devam ediyor

ATİLLA ŞİŞMAN GÜVEN TAZELEDİ
Tek liste ile gidilen genel kurul 23 Ocak tarihinde Merve düğün salonunda 
yapıldı. Yoğun kar yağışına rağmen üyeler kongreye ilgi gösterdi. 
Çoğunluğun sağlandığı kongrede mevcut başkan Atilla Şişman listesini 
Divan başkanlığına sundu. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’nın Divan 
başkanlığını yaptığı seçimde gündem gereği Düzce Lokantacılar Esnaf 
Odası’nın faaliyet, hesap ve denetim raporları okundu. Seçim sonuçlarının 
açıklanmasının ardından güven tazeleyen Atilla Şişman üyelere teşekkür 
konuşması yaptı. Şişman, yeni dönemde de vaat ettikleri programı 
gerçekleştireceklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Listesi sayfa 2'de

MURAT GEÇİCİ
Düzce'ye yakışan bir galericiler 
sitesi için harekete geçtik. Taslak 
çalışmaları başladı. Düzce'de çok 
güzel bir galericiler sitesi olacak. 
Tüm galericileri oraya 
topladığımızda mükemmel olacak

Sayfa 4'de

Herkes kendi işini yapmalı

HAKSIZ REKABETE
SON VERİLMELİDİR
Herkesin artık kendi işini 
yapması gerektiğinin altını çizen 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı  
“Zincir marketin içerisinde 
lokanta, fırın, pastane gibi 
yerler de mevcut. Bu yerler bir 
fırıncı esnafı ya da lokantacı 
esnafı gibi denetimlerden 
geçmiyor, belirlenen belgeleri 
almıyor, ayrı bir işletme gibi 
çalışmıyor. Bu haksız rekabet 
ortamını tetikleyen durumların 
son bulması için Perakende 
Yasası bir an önce çıkmalı ve bu 
adaletsizlik esnaf açısından son 
bulmalı” 

Sayfa 3'de
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ATİLLA ŞİŞMAN GÜVEN TAZELEDİ
Düzce Lokantacılar Esnaf Odası kongresini yaptı

Başkan: Atilla Şişman

Yönetim Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler

Tace�n Özdemir
Avni Uzun
Muammer Kaplanoğlu
Yakup Doğan
Eyüp Duman
Cemil Degeç

Yedek Üyeler

Mehmet Bahçalı
Ömür Çe�n
Servet Otlu
Barış İnaç
Kerem Evmez
Engin Aydın
Oğuzhan Yamaç

Dene�m Kurulu 
Asil Üyeler

Mustafa Sarıkaya
Serdar Tunca
Emrah Civelek

Dene�m Kurulu 
Yedek Üyeler

Özkan Yıldırım
Dilek Yıldırım Yavuz
Faruk Durmazoğlu

DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, Oda’ların Kongre 
takvimine göre Genel 
Kurullarının yapıldığını belirtti. 
Merve düğün salonunda 
yapılan genel kurullara 
üyelerin büyük ilgi gösterdiği 
görüldü. 

Düzce Lokantacılar Esnaf 
Odası’nın kongresine tek liste 
ile gidildi. Mevcut Başkan 
Atilla Şişman yeniden Oda 
Başkanlığına seçildi.

Tek liste ile gidilen genel kurul 23 Ocak tarihinde Merve düğün salonunda yapıldı. Yoğun 
kar yağışına rağmen üyeler kongreye ilgi gösterdi. Çoğunluğun sağlandığı kongrede 
mevcut başkan Atilla Şişman listesini Divan başkanlığına sundu. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde gündem gereği Düzce Lokantacılar Esnaf 
Odası’nın faaliyet, hesap ve denetim raporları okundu. Seçim sonuçlarının 
açıklanmasının ardından güven tazeleyen Atilla Şişman üyelere teşekkür konuşması yaptı. 
Şişman, yeni dönemde de vaat ettikleri programı gerçekleştireceklerini söyledi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu, kartlı ödemelerde temassız işlem 

limitini artırdı. Temassız ödemelerde 

şifresiz işlem limiti 1 Şubat'tan itibaren 

500 TL olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın 

tedbirleri kapsamında, temassız işlem 

limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli 

olmak üzere 500 Türk lirası olarak 

yeniden güncellenmesine karar verdi.

BDDK'nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 

ve Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) 

gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs 

(COVID-19) salgınının Türkiye'de 

yayılımının önlenmesi amacıyla 

bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin 

alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan 
kartlı ödemelerde temassız işlem 
limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 Türk lirası 
olarak güncellendiği aktarılan yazıda, 
salgın vakalarının devam ettiği bu 
günlerde kartlı ödemelerde temassız 
işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren 
geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak 
yeniden güncellenmesine karar verildiği 
bildirildi.

Kartlı ödemelerde
temassız işlem
limiti artırıldı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu'nda yapılan 

değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi 

yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen 

aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya 

yükseltildi.

Tam mükellefiyete tabi girişim 

sermayesi yatırım fonlarının katılma 

payları ile girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarının hisse senetlerinden 

elde edilen kar paylarına kurumlar 

vergisi istisnası uygulanırken bu 

istisna diğer fon ve ortaklıklarını 

kapsamıyor. Yasayla girişim sermayesi 

dışındaki diğer yatırım fonlarından 

elde edilen kar paylarına da 

istisnanın uygulanması sağlanacak.

Gelir ve aylık
ödemesi asgari
2500 lira olacak

ADALETSİZLİK ESNAF
AÇISINDAN SONA ERMELİ

Yüzlerce farklı ürünün bir 
dükkânda satılmasının ticari 
ahlaka aykırı olduğunu 
vurgulayan Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
herkesin kendi işini yapması 
gerektiğini belirtti. Kayıkcı, 
esnafın kuralsız ve haksız şekilde 
ilerleyen ticari hayatta ayakta 
kalmasının gittikçe zorlaştığını 
ifade etti. 

Herkesin artık kendi işini 
yapması gerektiğinin altını çizen 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
“Bu tekelleşmeye karşı esnafımız 
bir de üreticinin kendisine ve 
zincir marketlere farklı fiyattan 
ürün satması yüzünden esnafta 
ürün pahalı algısı ile boğuşuyor. 
Bir üründen on tane alan esnafa 
farklı, yüz bin tane alan 
zincirlere farklı fiyat veriliyor. 
Perakende Yasası bir an önce 
çıkmalı ve zincirlerin açılış 
saatleri, konumları ve sattıkları 
ürünlere kural getirilmeli. Tütün 
mamülü ve alkollü içki, mobilya, 
cep telefonu, elektronik eşya ve 
beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, 
züccaciye, hırdavat, oyuncak, 
tekstil, konfeksiyon ve hazır 
giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik 
vb.), hediyelik eşya, oto yedek 
parça ve aksesuar, kesme çiçek, 
işlenmemiş et ürünleri, deniz 

ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin 
satışını zincir marketler yapmamalı. Bir 
ürünü satarken o ürün hakkında tam 
anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. 
Ehliyet parayla sahip olunabilir ama araba 
kullanmak parayla satın alınamaz. Yani 
herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze 
meyveyi manav satmalı” şeklinde belirtti.

Haksız rekabet ortamını lokanta, pastane gibi 
çalışarak da yapıldığını belirten Kayıkcı şöyle 
devam etti: “Zincir marketin içerisinde 
lokanta, fırın, pastane gibi yerler de mevcut. 
Bu yerler bir fırıncı esnafı ya da lokantacı 
esnafı gibi denetimlerden geçmiyor, 
belirlenen belgeleri almıyor, ayrı bir işletme 
gibi çalışmıyor. Bu haksız rekabet ortamını 
tetikleyen durumların son bulması için 
Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve bu 
adaletsizlik esnaf açısından son bulmalı” 
dedi.
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Düzce'de tüm oto galericilerin aynı çatı altında 
toplanması için harekete geçildi. Düzce Demir ve 
Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Murat 
Geçici, içerisinde tüm işlemlerinin gerçekleşeceği 
bir galericiler sitesi yapılacağını söyledi.

Düzce'de sorun haline gelmeye başlayan galericiler 
sitesi konusunda adımlar atılmaya başladı. Konuyla 
ilgili olarak bilgiler veren Düzce Demir ve Madeni 
Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Geçici, Düzce'ye 
modern bir galericiler sitesi yapılacağını söyledi.

Geçici, “Yaklaşık 1500 dükkanın olacağı galericiler 
sitesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Belediye 
Başkanımız çalışıyor, biz de çalışıyoruz. Düzce'nin 
trafik sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Çarşı merkezinde 
ki kıyıda, köşede kalmış meslek dallarının hepsini bir 
çatı altında toplamak istiyoruz. Günde 100 adet 
plaka basılacaksa galeriden arkadaş arabasını alıp, 
şoförler odasına geliyor. Bu da trafik konusunda 
kalabalığa neden oluyor. Yerle ilgili bir sorunumuz 
yok. Kadıoğlu köyüne doğru 400 dönümlük alan var. 
Biz buraları sanayi imarına açtırdık. Çarşı içinde 
kiralama adı altında galericilik yapan arkadaşlar var. 
Zabıta müdürlüğü ekipleri gittiğinde aldıkları cevap 
yer gösterin taşınalım. Düzce'de bir KSS'de birde 
Karaca kavşağında galericiler sitesi var. Yer ve boş 
dükkan yok. Şehir içinde olmalarının sebebi budur. 
Biz galericiler sitesini geziyoruz. Bu gezileri neden 
yapıyoruz. Düzce'ye bunu 1 sefer yapalım, 5-10 yıl 
değil, 50 yıl kullanalım. Gezdiğimiz yerde 
gördüğümüz galericilerde bankası, noteri, plaka 

basım yeri olacak. Satışı, ekspertiz, plaka basımı hepsi aynı site 
içine yapılacak. Düzce'ye yakışan bir galericiler sitesi için harekete 
geçtik. Taslak çalışmaları başladı. Düzce'de çok güzel bir 
galericiler sitesi olacak. Tüm galericileri oraya topladığımızda 
mükemmel olacak” dedi.

Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası
Başkanı Murat Geçici 

DÜZCE’DE TÜM
OTO GALERİCİLERİ
BİR ÇATI ALTINDA 
TOPLANACAK

GIDA ÜRÜNLERİNİN TAMAMINDA KDV ORANI YÜZDE 1'E İNDİRİLMELİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Fiyatlar arttıkça 
esnafın hem kârı hem de satışı azalıyor. Özellikle temel 
gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma 
değer vergisinin oranı yüzde 1'e indirilmeli." dedi. 
KDV'de leblebi örneğini de veren Palandöken, "Aynı 
malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı 
zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor." ifadesini 
kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda 
ürünlerindeki artışa karşı alınması gereken önlemleri ve 
önerilerini aktardığı bir açıklama yaptı.

Palandöken, “Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış 
fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Fiyatlar arttıkça 
esnafın hem karı hem de satışı azalıyor. Özellikle temel 

gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer 
vergisinin oranı yüzde 1'e indirilmeli.” dedi. Gıda ürünlerinin 
toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirten 
Palandöken, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 
oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 
oranında KDV ekliyor. Örneğin eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV 
ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV 
eklemek zorunda kalıyor. Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 
1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 
KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de 
yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli 
vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için 
gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli.” 
diye konuştu.


