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Yıl: 1 Sayı: 59Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

DİKKAT
UNUTMAYIN!
Gelir Vergisi ve
MTV 2.taksitleri ile
Yapılandırma 
taksitlerini ödemeyi
unutmayın

Motorlu taşıtlar vergisi 
ve gelir vergisinde bu 
yıla ilişkin ikinci taksit 
ödeme süresi 1 
Ağustos'ta sona erecek. 
otorlu taşıtlar vergisi 
(MTV) ve gelir vergisinin 
bu yıla ilişkin ikinci 
taksiti ile borç 
yapılandırmasına ilişkin 
taksit ödemelerinin 1 
Ağustos Pazartesi gün 
sonuna kadar yapılması 
gerekiyor. 2022 yılına ait 
MTV'nin ikinci taksit 
ödeme dönemi 1 
Temmuz'da başladı. MTV, 
taşıtların kayıt ve 
tescilinin yapıldığı yerin 
vergi dairesince her yıl 
ocakta yıllık olarak 
tahakkuk ettiriliyor. 
Uygulanan MTV, ocak ve 
temmuzda olmak üzere 
eşit 2 taksitte ödeniyor. 
İkinci taksitin ödeme 
süresi 31 Temmuz 2022 
tarihi tatil gününe 
rastladığı için 1 Ağustos 
2022 günü sona erecek.

İnteraktif Vergi Dairesi 
"https://ivd.gib.gov.tr/" 
ve Dijital Ödeme 
Noktasında “Hızlı 
Ödeme” bölümünde yer 
alan "MTV Ödeme" 
alanına şifre girişi 
yapmadan sadece plaka 
ve TC Kimlik numarası 
bilgileri girilerek MTV 
borçları 
görüntülenebiliyor veya 
ödenebiliyor.

(Devamı Sayfa 4'te)

Çalışmalar devam ediyor

ÖRNEK BİR 
PAZARYERİ OLACAK

(Sayfa 2'de)

TAKSİMETRE AYARLAMA ÜCRETLERİ ESNAFI ZORLUYOR

Son iki yıldır akaryakıta gelen zamlarla birlikte taksici esnafımız 

tarife ücretlerinde değişikliğe giderek taksimetrelerini yılda en az 

üç-dört kez güncellemek zorunda kalıyor. Yetkili servisler 

tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 TL ile 

1500 TL arasında değişiyor. Bu yüksek bedel taksici esnafımızı 

zorladığı gibi hem zaman kaybı hem de yetkili servisler önünde 

uzun kuyruklar oluşturarak adeta çile oluyor. (Sayfa 2'de)
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PAZARYERİ’NDEN HEM ESNAF
HEM VATANDAŞ MEMNUN KALACAK

 TAKSİCİ ESNAFI ZOR DURUMDA
Enerji ve petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle taksici 

esnafının yılda en az 3-4 kez taksimetre güncellemesi 

yaptırdığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Son iki yıldır akaryakıta gelen zamlarla 

birlikte taksici esnafımız tarife ücretlerinde değişikliğe 

giderek taksimetrelerini yılda en az üç-dört kez 

güncellemek zorunda kalıyor. Yetkili servisler tarafından 

yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 TL ile 1500 

TL arasında değişiyor. Bu yüksek bedel taksici esnafımızı 

zorladığı gibi hem zaman kaybı hem de yetkili servisler 

önünde uzun kuyruklar oluşturarak adeta çile oluyor.  

Akaryakıttaki değişime bağlı olarak zorunlu yapılan ve kısa 

zamanlı bir uygulama olan bu hizmetin bedeli mutlaka 

düşürülmeli” dedi.

Taksicinin kazanacağı paranın taksimetre güncellemesi 

yapan yetkili servislere gittiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Akaryakıta gelen zamlarla birlikte taksi tarife 

ücretlerinde yapılan değişikliklerin ardından taksimetre 

üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için 

yüksek fiyat belirlediğine dair çok sayıda şikâyet var. Taksici 

esnafının mağdur olmaması için taksimetre güncelleme 

bedeli mutlaka düşürülmeli. Neticede ülkemizin her 

yerindeki yolcu portföyü aynı değil. Petroldeki 

dalgalanmaya bağlı olarak yılda 3-4 kez taksimetre 

güncellendiği düşünülürse özellikle Ankara, İstanbul, İzmir 

gibi büyük şehirler dışında, yolcu sayısı az olan yerlerde 

taksimetre güncelleme bedeli yüzünden taksicinin 

kazanacağı para yetkili servislere gidiyor. Konuyla ilgili 

olarak Ulaştırma Bakanlığı ile Konfederasyonumuz ve TŞOF  

gerekli yazışmaları yaparak yüksek fiyatların düşürülmesi 

gerektiğini neticelendirdik. Taksimetre ayarlama yetkisi 

ilgili kuruluşlara verilirse mağduriyet ortadan kalkar” diye 

konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün daha 

yaşanabilir bir Düzce'yi inşa etmek için 

başlattığı ve eş zamanlı olarak devam eden 

projeler sorunsuz ilerliyor. Bu projelerden biri 

de kısa bir süre önce temel atma töreni 

gerçekleştirilen Aziziye Mahallesi Modern Pazaryeri 

İnşaatı. 

6 bin 530 metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan, 

üzerine kurulacak güneş enerji sistemi ile kendi 

enerjisini kendisi üreterek ciddi bir ekonomik tasarruf 

sağlaması öngörülen Modern Pazaryeri Projesi 

çalışmaları en ince ayrıntı değerlendirilerek devam 

ediyor. 

İnsan odaklı ve bir çok yenilik 

düşünülerek projelendirilen, sosyal 

donatılardan otopark alanına kadar 

mevcut pazaryerlerinden çok daha 

farklı bir konsept ile hizmete 

sunulması için temel atma töreninin 

gerçekleştirildiği Haziran ayından 

itibaren hummalı şekilde süren 

çalışmalar kapsamında binanın şekli 

de ortaya çıkmaya başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 

Özlü, kendine özgü mimarisi ve çok 

amaçlı yapısıyla 5 bloktan oluşacak 

modern pazaryeri projesi ile ilgili 

şunları söyledi: 

“Yaklaşık 7 bin metrekareye ulaşan 

kapalı alanı, 335 metre uzunluğu ile şarküteriden bakliyat 

dükkânlarına, balıkçı pazarından sebze meyve pazarlarına 

kadar bir çok esnafın yerini alacağı çok amaçlı modern 

pazaryeri projesi ile vatandaşlarımızın hayatlarını 

kolaylaştırmak ve kaliteli hizmetle buluşturmak adına bir 

çok yeniliği de projemiz içerisine katacağız. Temel atma 

törenimizde de dile getirmiştim, bir kez daha yinelemek 

istiyorum; burası sıradan değil sıra dışı bir pazaryeri 

olacak. Projemizi kısa sürede tamamlayarak hizmete 

açmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 

54 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Ordu'da toplu açılış törenine katıldı. 

Toplu açılış töreninde konuşma 

gerçekleştiren Erdoğan, fındık alım 

fiyatını da açıkladı.

"Fındık lafını duyunca hepinizin 

heyecanlandığını, yerinde duramadığını 

biliyorum." diyen Erdoğan, Türkiye'nin 

en büyük fındık üreticisi olduğunu 

belirtti. İhracatta da fındığın önemli 

bir yerinin bulunduğuna işaret eden 

Erdoğan, şöyle konuştu: "Sadece 

geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı 

ülkesine 2 milyar 300 milyon dolara 

yakın bir bedelle 344 bin tondan fazla 

fındık sattık. Ordu hem üretim alanı 

hem rekolte itibarıyla ülkemiz 

fındığının yaklaşık üçte birini 

gerçekleştiriyor. Rekolte bakımından 

Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce, 

Trabzon, Zonguldak gibi şehirlerimiz de 

Ordu'yu takip ediyor. Biz iktidara 

geldiğimizde fındığın alım fiyatı neydi? 

1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu 

bahçe bakımsız kalmış, insanlar adeta 

üretime küstürülmüştür. Şimdi biz bu 

rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bu 

yıl da küresel ekonomik krize ve 

ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen 

fındık üreticilerimize emeklerinin 

karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek 

için tüm şartları zorladık."

Fındıkta rekoltenin geçen yılın da 

üzerine çıkmasını beklediklerini 

belirten Erdoğan, "Bugün 

açıklayacağımız fiyatla hem üreticinin 

gelirini artıracağımıza hem de 

ihracatımızı yükselteceğimize 

inanıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi 2022 

yılı fındık alım fiyatını, alan bazlı 

ödeme, mazot ve gübre destekleriyle 

birlikte kilogram başına 54 liraya 

yükselttiklerini açıkladı.

Fındık alım
fiyatı açıklandı

TMO 2022 yılı
fındığı 54 liradan
alacak

Genel Başkan Yardımcıları Düzce’ye geldi

DESOB DEVA 
HEYETİNİ AĞIRLADI
DESOB Hizmet binasında yapılan
görüşmede esnaf sorunları ele alındı

DEVA Partisi Genel Başkan 

Yardımcıları Elif ESEN, 

Candan KARLITEKİN,  Evrim 

RIZVANOĞLU, Düzce İl 

Başkanı Murat Caymaz ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Birliğimizi ziyaret etti. 

DESOB Başkan Vekili Bülent 

Keser ve DESOB Yönetim 

Kurulu Üyeleri tarafından 

karşılanan heyetle esnaf 

sorunları konusunda istişare 

edildi. DEVA Heyeti DESOB 

ziyareti öncesinde esnaf 

ziyaretleri yaparak 

sorunlarını ve önerilerini 

dinledi. DESOB Başkan Vekili 

Bülent Keser de ziyaret 

sırasında DEVA Partisi Genel 

Başkan Yardımcılarına Birlik 

çalışmaları konusunda bilgi 

verdi. 
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VERGİLERİ
ÖDEMEYİ
UNUTMAYIN
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV 

tutarları yüzde 25 olarak tespit 

edilmişti. Buna göre, 1-3 yaş 

otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, 

motor silindir hacmi 1300 santimetreküp 

ve aşağısında olanlar için taşıt 

değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira 

arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor 

silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp 

otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 

2 bin 746 lira arasında uygulanıyor. 4001 

santimetreküp üzerinde motor silindir 

hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 

57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira 

arasında ödeniyor. Söz konusu 

ödemelerin ikinci taksitinin 1 Ağustos'a 

kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

GELİR VERGİSİ 2.TAKSİT ÖDEMELERİ 

Gelir vergisinde 2. taksitler de bu ay 

sonuna kadar ödenecek

Ayrıca, 2021 yılında elde edilen gelir 

unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit 

ödeme dönemi de 1 Temmuz'da 

başlamıştı. Söz konusu ödemelerin de 1 

Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor.

YAPILANDIRMA

Öte yandan, 7326 Sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 

kapsamında yapılandırılan borçların 6. 

taksit ödeme süresi ile 7256 Sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

Dair Kanun kapsamında yapılandırılan 

borçların 10. taksit ödeme süresi de 1 

Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

MTV ve gelir vergisi ödemeleri, 

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil 

uygulamasından 02.00-23.45 

saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka 

veya kredi kartı, banka hesabından 

havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet 

gösteren bankalara ait kartların yanı sıra 

vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi 

dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT 

şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak 

ödemelerde herhangi bir mağduriyetin 

oluşmaması için, tarayıcıya 

"www.gib.gov.tr" adresi ya da bankaların 

resmi internet adresleri yazılarak 

girilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

Uzlaşma Komisyonlarının Vergi
Miktarı Yetki Sınırları Belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, Vergi Usul 
Kanununda yer alan yetkiye istinaden uzlaşma 
komisyonlarının, uzlaşma konusu yapabilecekleri 
vergiler ve bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarının miktarlarının belirlenmesine 
ilişkin esaslar düzenlendi. Tebliğle, uzlaşma 
komisyonlarının ele alabilecekleri vergi miktarıyla ilgili 
yetki sınırları belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, 

Vergi Usul Kanununda yer alan yetkiye 

istinaden uzlaşma komisyonlarının, 

uzlaşma konusu yapabilecekleri 

vergiler ve bunlara ilişkin vergi ziyaı, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarının miktarlarının 

belirlenmesine ilişkin esaslar 

düzenlendi. Tebliğle, uzlaşma 

komisyonlarının ele alabilecekleri vergi 

miktarıyla ilgili yetki sınırları 

belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 

İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Vergi Usul Kanununda yer 

alan yetkiye istinaden uzlaşma 

komisyonlarının, uzlaşma konusu 

yapabilecekleri vergiler ve bunlara 

ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarının miktarlarının 

belirlenmesine ilişkin esaslar 

düzenlendi. Tebliğle, uzlaşma konusu 

yapabilecek vergi miktarına ilişkin 

yetki sınırı da belirlenirdi.

Bu kapsamda, mal müdürlükleri 

bünyesinde kurulan uzlaşma 

komisyonlarına ilişkin yetki sınırı, iller 

için 12 bin 500 lira, 10 bin lira ve 7 bin 

500 lira gibi farklı miktarlarda 

uygulanacak. Defterdarlık için de yetki 

sınırı 7 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde 

kurulan uzlaşma komisyonlarına ilişkin 

yetki sınırı da İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı için 70 bin lira, Ankara ve 

İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 60 

bin lira oldu. Bu sınır, diğer iller için 50 

bin lira, 40 bin lira ve 30 bin lira olmak 

üzere kademeli şekilde farklı 

miktarlarda belirlendi. Defterdarlıklar 

için de söz konusu sınır 30 bin lira 

oldu. Tebliğe göre, vergi dairesi/mal 

müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının 

yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili 

vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık 

uzlaşma komisyonunca, bunların 

yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise 

sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon 

Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi 

Uzlaşma Komisyonunca incelenip 

sonuçlandırılacak.

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı 

yetkili komisyon, vergi/ceza 

ihbarnamesindeki tarh edilen vergi 

miktarına göre belirlenecek. Vergi 

miktarı hangi uzlaşma komisyonunun 

yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi ziyaı 

cezası için yapılan uzlaşma talepleri de 

bu komisyonda görüşülecek. Vergi ziyaı 

cezalarının birden fazla olması halinde 

yetki, cezanın hesaplanmasına esas 

teşkil eden en yüksek vergi miktarını 

içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre 

belirlenerek uzlaşmada birliğin 

sağlanması bakımından diğer 

ihbarnamelerle yetkili uzlaşma 

komisyonunda görüşülecek.

Tebliğle, uzlaşma komisyonlarının 

uzlaşma konusu yapabilecekleri 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarına ilişkin yetki sınırları da 

tespit edildi. Bu sınır, mal müdürlükleri 

bünyesinde uzlaşma komisyonlarında 

en fazla 20 bin lira, vergi dairesi 

müdürlüğü bünyesinde kurulan 

komisyonlarda en fazla 70 bin lira, 

vergi dairesi başkanlıkları ve 

defterdarlıklar bünyesinde kurulan 

uzlaşma komisyonlarında en fazla 800 

bin lira olarak belirlendi.

Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük 

ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 

tespit edilen yeniden değerleme 

oranında artırılmak suretiyle 

belirlenecek.
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