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DESOB olarak üzerinde önemle durduğumuz ve 
TESK tarafından da dile getirilen bebek bezi, 
deterjan ve sabun gibi temel ihtiyaç ürünlerinde 
ve yeme içmede KDV oranlarının kaldırılması, en 
azından önemli oranda indirim yapılmasına ilişkin 
karar çıktı. 

 Bebek bezi, deterjan ve sabun gibi temel ihtiyaç 
ürünlerinde ve yeme içmede KDV oranları yüzde 18'den 
yüzde 8'e düşürüldü.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yapılan açıklamada deterjan, sabun, tuvalet 
kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinin yüzde 
18'den yüzde 8'e indirme kararı alındığı belirtildi.

Ankara’da yaptığımız ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da 
katıldığı toplantıda esnaf ve sanatkârlarımızın diğer 
sorunları da masaya yatırıldı. DESOB olarak hazırladığımız 
dosyalar da TESK ve Bakanlıklara iletildi.  

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarına vakıf olduklarını belirtti ve şu görüşlere yer 
verdi: “ Ticaret Bakanlığı olarak, ticari hayatın sorunsuz 
bir şekilde işlemesi için gösterdiğimiz gayreti 
tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik 

çıkarlarının korunması için de gösteriyor, ekonomik hayatın 
tüm aktörlerine hizmet ediyor olmanın sorumluluğunu 
yerine getirmek için tüm ilgili taraflarla iletişim içinde 
büyük bir azim ve fedakârlıkla çalışıyoruz. Dünyanın ve 
ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde karşı karşıya 
olduğumuz ekonomik ve sosyal gelişmeleri 
değerlendirirken, esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını da 
yakından takip ediyoruz.”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde 
uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli 
çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara 
yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı 
mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." 
ifadesini kullandı. Muş, tüketici hakları konusunda da şu 
görüşlere yer verdi: “ Bu kapsamda en son 2014 yılında 
yenilediğimiz Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'un 
tüm maddelerini yeniden gözden geçirdiğimiz bugünlerde 
tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik 
tedbirlerin alınması, tüketicilerin hak arama yollarının 
kolaylaştırılması, tüketicilerin bilgilendirilmesine ağırlık 
verilmesi ile orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri 
gözetilerek ceza sisteminin yeniden düzenlenmesi 
amaçlarına hizmet edecek yeni bir Kanun hazırlığı 
sürecinde olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim”

SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda düzenlenen 

toplantıya, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş, Esnaf Sanatkarlar ve 

Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Necmettin Erkan, TESK Genel 

Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken, Federasyon ve Birlik 

Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında 

esnaflarımızın sorunları ve çözümü konusunda istişarelerde bulunduk
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DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

YENİ KDV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE 

1 Nisan'da yürürlüğe giren kararlara göre Temel ihtiyaç 

maddelerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi. Turizm 

belgeli işletmeler ile restoranlarda KDV oranı eşitlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine 

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin karar Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Kararlar 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. 

Yeme içme sektörü kararı, “restoranlar için uygulanan KDV 

indiriminin turizm belgeli işletmeler için de uygulanması 

sevindirici” diye değerlendirdi. Tohum üreticileri de KDV 

oranının düşürülmesini “üretim girdi maliyetlerinde düşüş 

sağlayacağı yorumuyla” olumlu buldu.

KDV indiriminin ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı katma 

değer vergisinde (KDV) uygulanacak indirimlerin detayları 

belli oldu. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının 

Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 

ile çok sayıdaki ürün, hizmet ve ticari işlemde uygulanan 

KDV oranları önemli ölçüde düşürüldü. Kararın ayrıntıları 

şöyle:

*- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan 

tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretini yapan mükelleflerce 

yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların 

teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde 

yüzde 18 KDV uygulanacak.

� 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan 

olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu 

yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan 

konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı 

için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak.

� Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı 

için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

� Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 

18'den yüzde 8'e indirilecek.

� Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı 

alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 

iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler 

kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin 

uygulanmasına devam edilecek.

� Yüzde 8 KDV oranı kapsamına, Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve 

“İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 

hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların 

kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.

� Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine 

sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri 

ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için 

uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

� Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV 

oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

� Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak 

mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş 

olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt 

mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri 

ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında 

KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

� Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin 

kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar 

ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım 

ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya 

veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da 

dahil edilecek.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, KDV 

düzenlemesini olumlu bulduğunu ifade ederek 

şu görüşlere yer verdi: “DESOB olarak esnaf ve 

sanatkârlarımızın özellikle pandemi ve 

ekonomik krizden kaynaklanan tüm sorunlarını 

biliyoruz. Bunların çözümü için de büyük 

gayret sarf ediyoruz. Esnaflarımızın ve 

halkımızın daha da rahatlatılması için 

çabalarımızı sürdürüyoruz.”
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2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda 
farkındalık oluşturmak ve otizmden 
kaynaklanan sorunlara çözümler 
bulmak amacıyla, 2008 yılında 
Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya 
Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan 
edilmiştir.

Her insan dünyaya farklı özelliklerle 
gelmektedir. Herkesin kendine has 
fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı 
vardır. Herkes için gerekli olan eğitim, 
otizmli çocuklarımız için aynı zamanda 
bir tedavi yöntemi olduğundan, büyük 
önem arz etmektedir. Bu açıdan erken 
teşhisle birlikte verilecek özel eğitim 
onları toplumsal hayata 
kazandıracaktır.

Bu vesileyle, Dünya Otizm Farkındalık 
Günü'nde otizme dair toplumsal 
farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını 
temenni ediyor; otizmli çocuklarımıza, 
yetişkinlere ve ailelerine sağlıklı ve 
huzurlu bir ömür diliyorum.

AKARYAKIT ZAMLARININ 
ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, birçok üründeki fiyat artışlarının akaryakıt zamlarından 
kaynaklandığını belirterek, 'Akaryakıta gelen zamlar nakliye 
masraflarını artırdığı için bu da doğrudan tüm ürünlerin fiyatlarını 
etkiliyor. Bu nedenle akaryakıt zamlarının önüne geçilmesi 
gerekiyor. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için de akaryakıtta 
Eşel Mobil Sistemi'ne geçilmesi zorunludur' dedi. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı üretim ve hizmet sektöründe girdi 
maliyetlerinin ürün fiyatlarını etkilediğini ifade ederek şu görüşlere 
yer verdi: “Ürünlerin fiyatlarını temel girdi maliyetlerindeki 
giderler belirliyor. Nakliye masraflarındaki ciddi oranda artış, 
taşımacılığın yapılacağı güzergahın uzaklığı boyunca fiyatlara 
yansıyacak zam oranını da kaçınılmaz kılıyor. Ürün fiyatlarının 
aşağı yönde ivme yakalaması için Eşel Mobil Sistemi'ne geçilmesi 
gerekiyor.” 

Kayıkcı, ürün nakliyelerinde otoyol ve köprü geçişlerindeki 
artışlarının da olumsuz etki yaptığını da işaret ederek, “Otoyol ve 
köprü geçiş ücretlerinde indirime gidilmeli. Bu uygulamalar ile dar 
gelirli vatandaşlarımız rahat bir nefes alır. En önemlisi enflasyonun 
düşmesi ile ekonomide kısa sürede rahatlama gerçekleşir' dedi. 

Mustafa Kayıkcı/DESOB Başkanı 

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR, NE DEMEK?
Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek 
amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel 
tüketim vergisinden otomatik bir şekilde 
karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın 
pompa fiyatının sabit kalması anlamına geliyor. 
Eşel mobil sistemiyle fiyat artış kararlarından 
bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına 
yansımıyor.

TOPLUMSAL

DUYARLILIK

ARTMALIDIR


