
D
ÜZ

C
E 

ESOBBÜLTENİ BÜLTENİ 

Şu
b

at
 /

2
/2

0
2

2

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır Yıl: 2 Sayı: 37

ODA’LARIN KONGRELERİ DEVAM EDİYOR

ESNAFIMIZI ELEKTRİK ÇARPTI 

DAYANAMAYACAK DURUMDAYIZ
 Tüm meslek dallarında esnaflarımız elektrik 

zammı sonucu dükkanında ve evinde elektrik 
düğmesini açamaz hale geldi. Bakkal 
dolaplarını iade etmeye başladı, kasaplar 
dolaplarını çalıştıramaz hale geldi, terzi 
makinesini ve ütüsünü açmaya korkuyor. 
Artan girdi maliyetleri, asgari ücret, 

akaryakıt, doğalgaz ve her şeye gelen 
zincirleme zamlarla esnafımız son durağa 

gelmiş, iş yapamaz hale düşmüştür
Sayfa 4'de
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Başkan: Zekeriya Altay

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler

Ergün Atalay
Zeki Çavdar
Sezgin Yücedağ
Uğur Bayram
Ercan Şahin
Erol Saldık

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler 

Cemil Gümüş
Tezcan Yusufoğlu
Harun Durmaz
Cafer Genç
Ercan Kılıç
Fevzi Veli
Aydın Yıldız

Dene�m Kurulu Asil Üyeler

Murat Yüre
Fa�h Özcan
Hasan Eser

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler 
Ahmet Yılmaz
Bekir Çakır
Gözde Parlak

Sayı: 37 /Şubat 2/ 2022

Üç liste ile seçime gidildi 

ZEKERİYA ALTAY YENİDEN BAŞKAN

Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın kongresi 12 Şubat 
tarihinde Merve düğün salonunda yapıldı. Üyeler kongreye büyük ilgi gösterdi. 
Çoğunluğun sağlandığı kongrede mevcut başkan Zekeriya Altay listesini Divan başkanlığına 
sundu. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’nın Divan başkanlığını yaptığı seçimde gündem 
gereği Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın  faaliyet, hesap 
ve denetim raporları okundu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından güven 
tazeleyen Zekeriya Altay üyelere teşekkür konuşması yaptı. Altay, yeni dönemde de vaat 
ettikleri programı gerçekleştireceklerini söyledi.
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Başkan : İslam Batuhan Yangaz 

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Zeki Yılmaz
Fa�h Çalışkan
Sinan Bektaş
Ahmet Arslan
Muhammed Efe
Aydın Ilgaz

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler

Aydan Kurt
Mustafa Yarar
Me�n İşcen
Ömer Turan
Yakup Şahin
Ercan Bülbül
Mustafa Erzurum

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Abdullah Saray
Aydın Akkaya
Ergün Özen

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler
Sa�lmış Demirci
Serkan Sevim
Nurşen Kalyon

Başkan: Hikmet Sarıoğlu

Yöne�m Kurulu Asil Üyeler
Ahmet Kadıoğlu
Burhan İşleyen
Vasfi Mat
Zekeriya Kahraman
Ömer Faruk Sarı
Selçuk Çakır

Yöne�m Kurulu Yedek Üyeler
Celal Şenbaş
Ferhat Işık
Abdullah Çelik
Yunus Emre Balaban
Hayrullah Arslan
Ferdi Akyel
Aydın Talay

Dene�m Kurulu Asil Üyeler
Mahmut Nar
Serkan Denizgez
Özgür Çelik

Dene�m Kurulu Yedek Üyeler
Hasan Güner
Erdal Mat
Bedirhan Acar

SEBZE VE BALIKÇILAR ESNAF
ODASI’NDA DEĞİŞİM OLDU
Düzce Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası genel kurulu Merve Düğün salonunda yapıldı. 
Üyelere geçmiş yıllara ait hesap raporları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. İki liste 
ile gidilen genel kurulda Başkan Musa Sarı yeni dönemde yerini İslam Batuhan Yangaz’a 
bıraktı. 

AKÇAKOCA DEMİR VE MADENİ
SANATKARLAR ESNAF ODASI
Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası genel kurulu Akçakoca Belediyesi 
nikah salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Birlik başkanımız Mustafa Kayıkcı' nın 
yaptığı genel kurulda iki liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Hikmet Sarıoğlu güven 
tazeledi.

Sayı: 37 /Şubat 2/ 2022
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ZAM’LAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

Esna�n uzun bir süredir temel gıdada 
KDV indirimini beklediğini belirten 
TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “KDV indirimini çok 
olumlu buluyoruz. Yüzde 7 oranındaki 
indirimin fiyatlara yansımasını 
bekliyoruz” dedi.
KDV indiriminin fiyatlara yansımasının 
çok önemli olduğunu ifade Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Pazartesi gününden 
i�baren uygulamaya giren KDV 
indiriminin fiyatlara yansı�lıp 
yansı�lmadığı çok iyi denetlenmeli. 
Temel gıdada yüzde 7 oranındaki 
indirimin esna� da vatandaşı da kısmen 
rahatlatacak�r. Maliyetler artmaya 
devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat 
ar�şlarında zirveden dönüşün 
başlangıcı olabilir” şeklinde konuştu.
KDV indirimiyle Hazinede bir gelir 
kaybının olmasını beklemediklerini de 
vurgulayan Palandöken, “Perakende 
sa�şlardaki yüzde 7 oranındaki KDV 
indiriminin, Hazineye gelir kaybına 
neden olmayacağını, tersine vergi 
gelirlerinde ar�ş olacağını tahmin 
ediyoruz. Toptan ve perakende 
sa�şlardaki KDV oranının eşitlenmesi 
ile esna�n üzerindeki vergi yükü 
azalacağı için kayıt dışılık da azalacak�r. 
Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla 
Hazinenin gelirleri daha da artacak�r. 
Ancak, sadece temel gıdada değil tüm 
gıda ürünlerinde KDV oranının aynı 
olması gerekir. Tüm gıda ürünlerinin 
KDV oranı aynı olursa hem KDV 
uygulaması kolaylaşır hem de kayıt 
dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. 
Zorunlu tüke�m ürünlerinde 
vatandaşların en çok talep e�ği 
temizlik ve deterjan ve gazlı içecek 
ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 
1'e düşürülürse enflasyon daha erken 
düşer ” sözlerine yer verdi.

KDV indirimi
fiyatlara 

yansımalıdır

Dünya ve ülkemizi etkisine alan 

ölümcül Covid-19 pandemi 

sürecinde ekonomik durumu her 

gün daha da zora giren 

esnaflarımız bu kez de elektrik, 

doğalgaz ve akaryakıta yapılan 

zamlarla adeta şoka girmiştir. 

Esnaf Pandemi, yasaklar, kapanma 

derken şimdi de içinden çıkılmaz 

bu zamlarla bir kez daha 

çarpılmıştır.

Son yapılan elektrik zamları ile 

elektrik faturaları iş yeri kiralarını 

geçmeye başladı. Bir fırıncımıza 

bir ay önce 8 bin lira gelen 

elektrik faturası bu ay 26 bin lira 

geldi. Tüm meslek dallarında 

esnaflarımız elektrik zammı 

sonucu dükkanında ve evinde 

elektrik düğmesini açamaz hale 

geldi. Bakkal dolaplarını iade 

etmeye başladı, kasaplar 

dolaplarını çalıştıramaz hale geldi, 

terzi makinesini ve ütüsünü 

açmaya korkuyor. Artan girdi 

maliyetleri, asgari ücret, 

akaryakıt, doğalgaz ve her şeye 

gelen zincirleme zamlarla 

esnafımız son durağa gelmiş, iş 

yapamaz hale düşmüştür.

Esnaf ve sanatkârlarımız için 

bundan sonrası iflas ve işyeri 

kapatmadır ve imdat zilleri 

çalmaya başlamıştır.

Zamlar, üretimin 

sınırlandırılmasının yanı sıra 

istihdamı da etkilemektedir. 

Esnaf, yüksek faturaları 

ödeyebilmek için en az bir 

personelinden feragat edecektir. 

Bu da işsizliği ortaya çıkaracaktır. 

Her ticarethanede bir kişinin işten 

çıkarılmasına hükümetimiz razı 

mıdır? 

Esnafın gözünün içine 

baktığımızda, bu ay gelen 

elektrik, doğalgaz, kira ve esnaf 

kredilerinin nasıl ödeneceği 

endişesini görmekteyiz. Esnafımız 

maalesef bunları düşünmekten 

işine odaklanamaz hale gelmiştir.

Bu süreçte ülkeyi yöneten 

hükümetimizden derhal elektrik 

zamlarını geri çekmesini, doğalgaz 

fiyatında indirim yapılmasını ve 

akaryakıt fiyatlarında indirime 

gidilerek yeni zamlar 

yapılmamasını acilen talep ediyor 

ve içimizi rahatlatacak haber 

bekliyoruz.

DİĞER TALEPLERİMİZ
Ekonominin canlanması, 

piyasaların rahatlaması için de 

yaşanabilir, nefes alabileceğimiz, 

sürdürülebilir bir esnaf destek 

paketinin çok acil hayata 

geçirilmesini talep ediyoruz. 

Hükümetimizden bu zor 

dönemimizde kredi faizlerinin 

silinerek mevcut borçların 2023 

yılı başına kadar ertelenmesini 

sigorta ve Bağ-Kur gibi aylık 

ödemelerin makul bir süre 

ertelenmesini bekliyoruz. Esnaf 

toplumun can damarıdır, esnaf 

toplumun sigortasıdır, esnaf ve 

sanatkârsız bir toplumun olması 

asla düşünülemez.


