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Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır Yıl: 2 Sayı: 45

DESOB Geleneksel iftar sofrası kurdu

BU SOFRA AHİ SOFRASIDIR
BU SOFRA KARDEŞ SOFRASIDIR

Biz ESNAFLAR Ahi’lik kültürümüzle

birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mayasıyız
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ESNAFLAR İFTAR
DAVETİNE BÜYÜK

İLGİ GÖSTERDİ

DESOB’un Ramazan ayı nedeniyle geleneksel olarak 
düzenlediği iftar sofrasına esnaf ve sanatkârlar büyük ilgi 
gösterdi. D-100 karayolu üzerinde bulunan Acaroğlu 
tesislerinde düzenlenen iftara protokol üyeleri, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkan ve üyeleri, Kurum müdürleri, Birlik 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kooperatif Başkanları ile Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyeleri, Oda Başkanları, Genel Sekreterler, 
Aileler, Basın Mensupları katıldılar. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ve Birlik Yönetim Kurulu 
Üyeleri iftara katılan konukların masalarını tek tek dolaşarak 
katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sohbet ettiler. 

İftar sonrası konuşma yapan DESOB Başkanı Kayıkcı, Ramazan 
ayının hikmetinden söz ettikten sonra şu görüşlere yer verdi: 

“ Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü nedeniyle çok zor 
günler geçirdik. Birbirimize hasret kaldık. Geleneksel iftar 
soframıza ara vermek zorunda kaldık. Bugün burada yeniden 
bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz.

Pandemi sürecinde ilk iki yıl bize sanki 10 yıl gibi geldi. İş 
yerlerimiz kapatılmıştı, camilerimiz kapatılmıştı, sokağa 
çıkmak yasaktı. Resmen hapishaneye dönen bir hayat 
yaşadık. 

O dönemlerde 2 günde bir Pandemi Kurulu toplantısına 
çağırıyorlar, bu virüs ve yarattığı ortama dair 
değerlendirmeler yapılıyordu. Çok büyük bir kaosun içinden 
geçtik, geçiyoruz. Şehir içi, yurt içi seyahatler yasaklandı. 
Bir miligram bile olmayan virüs dünyayı kendine asker etti. 
Maskelerimizi taktık, komşuluklarımızı unuttuk.  

Dünyamızda yaşanan küresel pandemi krizinin, sağlığımız 
kadar ekonomi hayatımız için de büyük bir tehdit 
oluşturduğu herkesin malûmudur. İki yılı aşkın bir zamandır, 
pandeminin oluşturduğu şartlar nedeniyle esnaf ve 
sanatkârlar olarak büyük sıkıntı çektik/çekiyoruz.   

Pandemi şartları üzerine ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomi kriz de eklenince, zaten zor durumda bulunan esnaf 
ve sanatkârlarımızın sorunları daha da ağırlaştı. (Sayfa 3'te)
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Doğalgaz, elektrik, akaryakıt zamları birbirini izledi. Hammadde zamlarının sonuçları hep 

ürünlere yansıdı. Sıkıntıların kaynağı esnafımız değildir. İçinde bulunduğumuz ekonomik 

krizden esnaflarımız, vatandaşlarımız, hepimiz etkileniyoruz. Bu yüzden de bir mücadelenin 

içindeyiz. Bu sıkıntıları birlikte aşmamız gerekiyor. Bunun için de birleştirici ve dayanışma 

içinde olmamız gerekiyor. Mesele bu milletin, devletin ayakta kalmasıdır. Ekonomimiz iyi 

olursa, insanımızın yüzü gülecektir. Asla umudumuzu kaybetmemeliyiz.

DESOB olarak bizim ilk önceliğimiz; her koşul ve her yerde esnaflarımızın sorunlarını 

çözmektir. Biz DESOB olarak tüm sorunları biliyoruz ve birlikte çözüm inancı içindeyiz.”

MUSTAFA KAYIKCI: ‘ BİZ BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ’

Mustafa Kayıkcı/DESOB Başkanı 

Halka Hizmet Etmek Esastır
Esnafların Ahilik kültüründen gelen 
ahlakında; insanın halk içinde ve halkla 
bir ve beraber olarak, halka hizmet 
etmesini esas aldığını ifade eden 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
‘Ahiliğin hayat felsefesinde fedakârlık, 
dostluk, insanlara yardım, komşuluk, 
cömertlik, kardeşlik çok önemli 
değerlerdir. İnsan topluma, insanlığa 
bir değer katıyorsa, faydalı olabiliyorsa 
o ölçüde insandır. Ahiliğin özünde 

“dayanışmacı” bir toplum anlayışı 
vardır. İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, 
helal kazanç sağlamak, işinde ve 
hayatında kötü söz ve hareketlerden 
kaçınmak, hakka, hukuka ve 
hakkaniyete riayet etmek, cömert 
olmak,maiyetinde ve hizmetindekileri 
korumak ve gözetmek, örf, adet ve 
törelere uymak, eline, diline, beline 
hakim olmak vardır’ dedi. 

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177. 
yıl dönümü vesilesiyle kuruluşundan bu 
yana gücünü ve güvenirliliğini arttıran, 
toplumun huzur ve güvenliği için 
vatanımızın her bir köşesinde fedakârca 
kutsal görevi icra eden tüm teşkilatımızın 
Polis haftasını kutluyorum.

Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına 
saygıyı ve demokratik toplum düzeninin 
devamını kendine ilke edinen, 177 yıllık 
bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza 
atan Emniyet Teşkilatımız, 
vatandaşlarımızın güven ve huzur kapısıdır. 
Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir 
parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, 
halkımızın emniyeti için canla başla 
çalışarak devletimizin ve milletimizin 
göğsünü kabartmaktadır. Her alanda günün 
gerektirdiği yeniliklere adapte olup 
kendini geliştiren ve son teknolojiyi 
kullanan Polis Teşkilatımız, suç oluşmadan 
suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla 
da örnek teşkil etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Polis 
Teşkilatı'mızın kuruluşunun 177. yıl 
dönümü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, 
görevini kahramanca yerine getirirken 
şehit olan polislerimizi rahmetle, 
gazilerimizi saygıyla anıyor; görevleri 
başındaki tüm polislerimize ve değerli 
ailelerine de selam ve saygılarımı 
sunuyorum.

FEDAKARCA GÖREV YAPIYORLAR
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Gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefleri iade taleplerini Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Standart İade 
Sistemi'ni kullanmak suretiyle 
yapacaklar. Ticari, zirai ve 
mesleki kazancı dolayısıyla 
beyanname vermek durumunda 
bulunan mükellefler, zarar 
beyanında bulunmuşlarsa, yıl 
içerisinde kendilerinden kesinti 
yoluyla kesilen vergilerin ve 
ödemiş oldukları geçici vergilerin 
iadesini isteyebilirler.

Mart ayı bitti ve gelir vergisi 
mükellefleri beyannamelerini 
verdiler. Beyannamede gösterilen 
gelire dahil kazanç ve iratlardan 
Gelir Vergisi Kanunu'na göre yılı 
içerisinde kesilmiş bulunan 
vergilerin, beyanname üzerinden 
hesaplanan gelir vergisine 
mahsubu sonrasında mahsubu 
yapılamayan bir fark varsa 
aradaki farkın iadesinin istenmesi 
mümkün. Benzer şekilde ticari, 
zirai ve mesleki kazancı 
dolayısıyla beyanname vermek 
durumunda bulunan mükellefler 
zarar beyanında bulunmuşlarsa, 
yıl içerisinde kendilerinden 
kesinti yoluyla kesilen vergilerin 
ve ödemiş oldukları geçici 
vergilerin iadesini isteyebilirler.

Üçer aylık dönemler halinde 
tahakkuk ettirilerek tahsil edilen 
geçici vergi, yıllık beyanname 
üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilmektedir. 
Mahsup edilemeyen tutar 
mükellefin diğer vergi borçlarına 
mahsup edilir. Bu mahsuplara 
rağmen kalan geçici vergi tutarı o 
yılın sonuna kadar yazılı olarak 
talep edilmesi halinde mükellefe 
red ve iade edilecektir. Bu esaslar 
kurumlar vergisi mükellefleri 
açısından da geçerlidir. Mahsup 
işleminin yapılabilmesi için, 
tahakkuk ettirilmiş geçici verginin 
ödenmiş olması gerekmektedir. 
Geçici verginin gerek mahsuben 
gerekse nakden iadesinde 
herhangi bir tutar sınırlaması 
olmayıp, geçici verginin ödenmiş 
olması yeterlidir. Geçici vergiye 
ilişkin iade taleplerinde teminat 
ve inceleme raporu 
aranmamaktadır.

Fazladan ödenen
gelir vergisinin 
iadesi şartları 

ZİNCİR MARKETLERDE ETİKETLER
GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞTİRİLİYOR
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) 
Genel Başkanı Mahmut Çelikus, temel 
ihtiyaç ürünlerine yapılan zamların 
önlenmesine yönelik atılacak adımın 
Perakende Yasası'nın çıkarılması 
olduğunu söyledi.

Fiyat artışlarına yönelik açıklama 
yapan Esnaf ve Sanatkarlar Derneği 
(ESDER) Genel Başkanı Mahmut 
Çelikus, esnafların hipermarket ve 
zincir marketlerin baskısı arasında 
sıkışıp kaldığını söyledi. Perakende 
Yasası'nın çıkarılmamasının esnaf ve 
üreticileri olumsuz etkilediğini ve iç 
piyasada dengesiz bir ekonomik ortam 
oluşmasına yol açtığını belirten 
Çelikus, "Özellikle zincir marketler, 
piyasayı istedikleri gibi manipüle 
ediyorlar. Fiyat etiketleri artık günlük 
değişmeye başladı. KDV indirimine 

rağmen raflarda bir indirim olmadığı 
gibi insafsızca zam yapılıyor." 
ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaç ürünlerine gelen 
zamların önlenmesine yönelik atılacak 
adımın Perakende Yasası'nın çıkarılması 
olduğunu belirten Çelikus, şunları 
kaydetti: “Yapılması gereken, 
Perakende Yasası'yla piyasaların bu 
zincir marketlerin tekelinden 
çıkarılması, Hal Yasası ile de 
üreticilerin nefes almasını sağlamak. 
Tarımsal üretimin artırılması için 
tarımsal ürün ithalatının kısıtlanması, 
çiftçinin tohum, gübre ve mazot gibi 
temel girdilerinin sübvanse edilmesi, 
hayvancılığın doğru teşviklerle 
desteklenmesi, hayvan ithalatı yerine 
süt ve et hayvancılığının 
desteklenmesidir.”

TARİFESİ OLMALIDIR
ESNAFA ÖZEL ELEKTRİK

Elektrikte esnafa özel faturalandırma 

sistemi çıkarılmasını ve 'esnaf 

tarifesi' olmasını talep eden TESK 

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

“Esnafımızın kazancını büyük oranda 

düşüren elektrik faturalarında, esnaf 

ticarethane statüsünden özel statüye 

geçirilerek faturalarda indirim 

sağlanmalı. Çünkü kademeli tarifede 

esnafımızın faturası düşmek yerine her 

ay daha fazla arttı. Yaz mevsimiyle 

dolapların, klimaların daha fazla 

çalışacağı da göz önünde 

bulundurularak esnafımıza özel bir 

fiyatlandırma ile 'esnaf tarifesi' 

çıkarılmalı” dedi.

Esnaf ve sanatkârlar için elektrik 

faturalarında özel bir tarife 

gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 

“Esnafımızın en önemli gider 

kalemlerinden birisi elektrik faturaları. 

1 Mart'tan itibaren uygulamaya 

geçirilen 900 Kwh sınır ile kademeli 

tarifenin yansımaları esnaf nezdinde 

olumlu olmadı. Fırınları, dolapları, 

buzlukları, reyonları, klimaları, 

tabelaları, pervaneleri, ütüleri, berber 

ve kuaförlerin kullandığı cihazlar ile 

daha yüzlerce farklı meslekte 

kullanılan elektrikli cihazlar esnaf ve 

sanatkârlarımızın olmazsa olmazı. 

Şimdi yaz gelirken dondurma bile 

satmaktan vazgeçen bakkal esnafımız, 

serinletici pervanelerini çalıştırmayan 

kafe restoran işletmecilerimiz gibi 

birçok farklı sektörde esnafımız bu 

elektrik faturalarından mustarip. 

Esnafımız ticarethane statüsünden 

çıkarılarak özel tarife uygulanmalı. 

Yalnızca esnafa özel, vergilerin 

kaldırıldığı bir elektrik faturası 

maliyetleri düşüreceğinden esnafın 

sattığı ürün fiyatlarına da olumlu 

yansır” şeklinde vurguladı.                


