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Yıl: 2 Sayı: 35Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

Oda’ların genel kurulları devam ediyor

MURAT GEÇİCİ YENİDEN BAŞKAN

Yönetim Kurulu Listesi sayfa 2'de

Tek liste ile gidilen genel kurul 30 Ocak tarihinde Öztürkler düğün salonunda 

yapıldı. Yoğun kar yağışına rağmen üyeler kongreye ilgi gösterdi. Çoğunluğun 

sağlandığı kongrede mevcut başkan Murat Geçici listesini Divan başkanlığına 

sundu. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde 

gündem gereği Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası’nın faaliyet, 

hesap ve denetim raporları okundu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 

güven tazeleyen Murat Geçici üyelere teşekkür konuşması yaptı. Geçici, yeni 

dönemde de vaat ettikleri programı gerçekleştireceklerini söyledi.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

SİYASETÇİ OLAN
OLMAYAN BÜTÜN 
YETKİLİLERE 
ÇAĞRIMDIR... 
ELEKTRİK FİYATLARI
TOPLUMU AŞIRI
GERMEKTEDİR

Bu nedir, nasıl uygulamadır? Bu işe mutlaka çözüm
bulunmalı... Yoksa yıkıma gidiyoruz”...

Sayfa 3'de
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MURAT GEÇİCİ YENİDEN BAŞKAN
Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Kongresini yaptı

Tek liste ile gidilen genel kurul 30 Ocak tarihinde Öztürkler düğün salonunda yapıldı. 
Yoğun kar yağışına rağmen üyeler kongreye ilgi gösterdi. Çoğunluğun sağlandığı kongrede 
mevcut başkan Murat Geçici listesini Divan başkanlığına sundu. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde gündem gereği Düzce Demir ve Madeni 
Sanatkarlar Esnaf Odası’nın faaliyet, hesap ve denetim raporları okundu. Seçim 
sonuçlarının açıklanmasının ardından güven tazeleyen Murat Geçici üyelere teşekkür 
konuşması yaptı. Geçici, yeni dönemde de vaat ettikleri programı gerçekleştireceklerini 
söyledi.

Başkan: Murat Geçici

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Erdoğan Kabalar
Ali Süler
İrfan Çakır
Cezmi Uykusuz
Yahya Keskin
Engin Alkan
Cihan Ural
Dursun Korkmaz

Yedek Üyeler
İsmail Erdem
Emrah Ustaoğlu
Kasım Şimşek
İsmail Topaloğlu
Yusuf Baş
Hasan Varol
Ahmet Gül
Namık Gül
Zeki Bozdemir

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Nihat Yazıcı
Muharrem Sarı
Ali Ercan

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler
Emir Akbulut
Talip Sönmez
Zekai Yeşildağ
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ELEKTRİK FİYATLARI  TOPLUMU 

AŞIRI GERMEKTEDİR
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB)
Başkanı Mustafa Kayıkcı elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının esnaf, sanatkarları, vatandaşları 
sıkıntıya soktuğunu açıkladı

Esnafın buzdolabının fişini çekip tabelasını söndürme 
noktasına geldiğine dikkati çeken Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Yeni 
yılın ilk günlerinde elektrik faturalandırma sisteminde 
kademeli sisteme geçildi ve yüzde 50 ile yüzde 127 değişen 
oranlarda aylık 150 kilovatsaatlik tüketim sınırına göre zam 
yansıtılmaya başlandı. Aylık belirlenen bu sınırı geçmemek 
için evlerde buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü 

gibi zorunlu cihazların hiç çalışmaması gerekiyor. Bununla 
birlikte iş yerlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken 
buzdolapları, yanması gereken ışıklar ile tabelalar bundan 
sonra yanmayacak demektir. Bakkal dolaplarını iade etmeye 
başladı, kasaplar dolaplarını çalıştıramaz hale geldi, terzi 
makinesini ve ütüsünü açmaya korkuyor, esnaf tabelalarını 
söndürürse sokaklar da ışıksız kalır.” diye konuştu. DESOB 
Başkanı Kayıkcı, siyasetçi olan/olmayan yetkililere seslenerek 
bu duruma acil çözüm bulunulması çağrısı yaptı. 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

ELEKTRİKTE YAZLIK 
VE KIŞLIK TARİFEDE

ISRARLIYIZ
Elektrik tarifelerinde alt sınırın en az konutlarda 

400-500, iş yerlerinde ise 800-1200 kilovatsaat 

olması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf 

veSanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi  

Palandöken, “Elektriğin yazdan daha çok kışın 

kullanıldığını, ısınmada, aydınlanmada, mutfakta, 

temizlikte, iş yerlerinde her alanda olmazsa olmaz 

olduğunu belirtmiş ve zam yapılmaması için talep 

de bulunmuştuk. Esnaf ve sanatkar camiası olarak 

yazlık ve kışlık elektrik tarifede ısrarlıyız. Bununla 

birlikte doğalgazda da kademeli sisteme geçiş 

kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kışın çetin 

geçtiği bu dönemlerde vatandaş, esnaf ve sanayici 

düşünülerek kademe üst sınırdan belirlenmeli. En 

önemli harcama kalemlerinde faturaların yüksek 

gelmesi üretimi de tüketimi de olumsuz etkiliyor. 

Bu yüksek fiyatlar hem enflasyonu hem de 

maliyetleri yükseltiyor.” ifadelerini kullandı.

Kuaför ve güzellik uzmanlığı 
mesleklerinde mesleki 
yeterlilik belgesi 
zorunluluğunun başladığını 
bildiren DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı “Özellikle 
kadın işgücünün yoğun olarak 
varlığını sürdürdüğü saç 
bakımı ve güzellik sektöründe 
belgesiz çalışmanın yaygın 
olduğu meslek erbapları 
tarafından sık sık dile 
getiriliyor. Kadın işgücünün 
kayıtlı bir şekilde iş gücü 
piyasasına katılımında önemli 
bir engel teşkil eden 
belgesizliğin önüne 
geçebilmek ve kadınlarımızın 
işgücü piyasasına katılımını 
hızlandırmak adına Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Vedat BİLGİN'e sektöre 
sunduğu bu imkândan dolayı 
kendisine teşekkür ediyoruz. 
Artık kuaför ve güzellik 
uzmanlığı mesleklerinde, 
mesleki yeterlilik belgesi 
zorunlu hale geldi” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesinin 
sektöre büyük katkı 
sağladığını belirten Mustafa 
Kayıkcı“Resmi Gazete'de 

yayınlanarak uygulanmaya 
başlayan ve zorunlu hale 
gelen Kuaför ve Güzellik 
Uzmanlığı mesleklerinde 
mesleki yeterlilik belgesi 
konusuna en başından beri 
hassasiyetle yaklaştık. 
Konfederasyonumuzun ESYEM 
isimli mesleki yeterlilik 
alanında faaliyet gösteren 
belgelendirme kuruluşu, 
kuaför ve güzellik uzmanlığı 
dallarında belgelendirme 
faaliyetlerine devam ediyor. 
Pandemi sürecinin varlığı da 
göz önünde bulundurularak, 
sınavlarda uygulanan hijyen, 
iş sağlığı ve güvenliği 
unsurlarının, sektörün daha 
fazla bilinçlenmesine büyük 
katkı sağlayacağından eminiz. 
Teşkilatımıza bu zorunluluğu 
genelge ile de duyurduk. İlgili 
dalda ustalık belgesine, 
meslek lisesi diplomasına ya 
da üniversitelerin mesleki ve 
teknik eğitim veren okulların 
diplomasına sahip olanlar bu 
mesleki yeterlilik belgesinden 
muaf olacak” şeklinde ifade 
etti.

Kuaförlükte Yeterlilik Belgesi

Zorunluluğu Başladı
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ESNAF SORUNLARI
ANKARA’DA

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı son günlerde gündemde olan başta ‘Elektrik ve Doğalgaz’ olmak yapılan zamları ve 
esnaf sorunlarının Ankara’da ele alındığını belirtti. DESOB Başkanı Kayıkcı Ankara’da kısa adı TESK olan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu toplantısında zamlardan kaynaklanan esnaf sorunlarının konuşulduğunu
belirtti. Kayıkcı bu konuda şu bilgileri verdi: “ TESK’e bağlı Birliklerin gündemi değerlendirildi. Türkiye’de tüm
Birlikler gündemine elektrik, doğalgaz zamları, akaryakıt destekleriyle ilgili konuları ele aldılar. TESK Başkanı Bendevi
Palandöken tüm raporları tek tek değerlendiriyor. Tüm bunlar toplantı bitiminde ulusal basınla paylaşılıyor. Başkanımız
Palandöken esnafın sesi olarak bunları dile getiriyor”

Bankaların ticari müşterilerinden 
alabilecekleri ücretlere ilişkin 
usulleri düzenleyen tebliğde 
değişiklik yapılarak, kredi kartı 
işlemlerinde uygulanacak faizin 
belirlenmesine esas olan 'referans 
oranın' hesaplama yöntemi 
değiştirildi. Tebliğe eklenen geçici 
bir madde ile de Şubat ayı için 
referans faiz yüzde 1,25, kredi kartı 
azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak 
belirlendi. Resmi Gazete'de 
yayınlanan Merkez Bankası tebliği 
ile referans faizin hesaplama 
yöntemi değişikliği yanı sıra Şubat 
ayında geçerli olmak üzere, bu 
tanıma bağlı olmaksızın bankaların 
kredi kartlarına uygulayabilecekleri 
azami faiz oranı da yüzde 1,80 
olarak sabitlendi. Bu oran(azami 
faiz oranı), Merkez Bankası 
tarafından ilan edilen referans 
oranın 55 baz puan üzerinde 
belirleniyor. Tebliğde Şubat ayı için 
referans faiz oranı yüzde 1,25 
olarak açıklandı.

Kredi kartı
işlemlerinde
faiz uygulamaları

Elektronik belge uygulamalarının

kapsamı genişletildi 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
Genel Başkanı Kartaloğlu, elektronik 
belge uygulamalarının kapsamının 
genişletildiğini belirtti. 

Düzenlemenin esas itibarıyla fatura 
düzenleyen tüm vergi mükelleflerini 
ilgilendirdiğine dikkati çeken 
Kartaloğlu, "e-Arşiv fatura 
uygulamasına dahil olmayan 
mükelleflerce, aynı günde, aynı kişiye 
düzenlenen ve vergiler dahil toplam 
tutarı belli bir rakamı aşması nedeniyle 
1 Ocak 2020'den bu yana elektronik 
ortamda e-arşiv fatura olarak 
düzenlenme zorunluluğu bulunan 
faturalar için belirlenen tutarlar, 1 Mart 
2022'den itibaren gerçekleştirilecek 
teslim ve hizmetlere ilişkin 
düzenlenecek faturalar bakımından 
güncellendi. Geçen yıl bu tutarlar vergi 
mükellefi olmayanlara yapılan 
satışlarda 30 bin lira, vergi 
mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin 

liraydı. 1 Mart'tan itibaren vergi 
mükellefi olmayan nihai tüketicilere 
yapılan satışlarda, vergiler dahil toplam 
tutarın 5 bin lirayı, vergi mükelleflerine 
düzenlenenlerde ise 2 bin lirayı aşması 
halinde, faturaların kağıt yerine, Gelir 
İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı 
üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı 
bilgi sistemleri ile entegrasyonu 
sağlayabilmiş özel entegratör 
kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla 
elektronik ortamda e-arşiv fatura 
olarak düzenleme zorunluluğu 
başlayacak." diye konuştu. e-Gider 
Pusulası uygulamasında, elektronik 
ortamda düzenlenen ve elektronik 
sertifikayla imzalanan e-gider 
pusulasının en az bir örnek kağıt 
çıktısının sadece muhatabı tarafından 
ıslak imzayla imzalanmasının yeterli 
hale geldiği bilgisini veren Kartaloğlu, 
düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde 
ıslak imza atma şartının kaldırıldığını 
bildirdi.


