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Yıl: 1 Sayı: 60Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

‘DÜNYA DÜZCE
GÜNLERİ’ İÇİN
TEŞEKKÜR ETTİ

Sayfa 3'de

10 Ağustos tarihine kadar 
başvuru yapılabilecek

HIZLI DESTEK PROGRAMINDA 

DÖRDÜNCÜ DÖNEM BAŞLADI 

Sayfa 4'te

Pazarcı esnafı isyan etti

“FİYATLAR KONUSUNDA 

ZİNCİR MARKETLERLE 

BİZİM ARAMIZDA

UÇURUM VAR”

Ucuz ve kaliteli gıda alışverişleri

için pazarları tercih edin. (Sayfa 2'de)
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MUSTAFA KAYIKCI Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların
dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketlerdir.

İSLAM B. YANGAZ Biz halkımıza zincir marketler yerine, pazarlarımızdan, pazar
yerlerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Nakliye masraflarındaki artışın ürün fiyatlarını 

doğrudan etki yaptığını belirten TESK Genel Başkanı 

Bendevi Palandöken, “Akaryakıta gelen zamlar 

nakliye masraflarını artırdığı için bu da doğrudan tüm 

ürünlerin fiyatlarını etkiliyor. Artık ülkemizin dört bir 

yanında neredeyse tüm gıda ürünleri üretilebiliyor. 

Bu nedenle en önemli girdi maliyeti olan nakliye 

masraflarını azaltmak için bölgesel tarım üretimine 

önem verilmeli. Girdi maliyetlerinin ürün fiyatlarına 

yansımasına en iyi çözüm yerinde üretimdir” dedi. 

Girdi maliyetlerindeki artışların ürün fiyatlarını 

etkilemesine çözüm olarak yerinde üretimin 

desteklenmesi gerektiğini anlatan Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 

Bendevi Palandöken, “Raflara gelen ürünlerin 

fiyatlarını temel girdi maliyetlerindeki giderler 

belirliyor. Nakliye masraflarındaki ciddi oranda artış, 

taşımacılığın yapılacağı güzergahın uzaklığı boyunca 

fiyatlara yansıyacak zam oranını da kaçınılmaz kılıyor. 

Kazmayı vurduğumuz her alanda yeşil filizler açacak 

topraklarımız var. Yapılması gereken çiftciye verilen 

desteklerin zaman kaybedilmeden artırılarak yerli 

üretimin desteklenerek dışa bağımlılığın 

azaltılmasıdır. Yerinde üretim için başta ürün 

teşvikleri olmak üzere gübre ve akaryakıt desteği 

verilmelidir.  Maliyetlerden tasarrufa gidilerek ürün 

fiyatlarına pozitif yönde fiyat istikrarı sağlamalıdır” 

açıklamasında bulundu.

Yerinden üretime 
destek verilmelidir

TESK Başkanı Bendevi Palandöken DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ile
Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı 
İslam Batuhan Yangaz gıda fiyatlarında
hareketlilik üzerine yorum yaptılar

Zincir marketlerin hem esnafın kazancını hem piyasa 
fiyatlarını alt üst ettiğini vurgulayan DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, “Perakende Yasası için çok geç kalındı. İğneden 
ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları 
ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de 
esnafın kazancını alt üst ediyor. Bir gecede bir ürün grubuna 
bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur 
gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları 
üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen 
düzenleme yapılmalı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmasını 
zaman kaybetmeden bitirerek TBMM'den kısa sürede 
çıkarılması sağlanmalı. Çünkü perakende yasasındaki kurallar 
işlemiş olsa bu fiyat haraketliliği durur” dedi.

Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz da 
pazarcı esnafının isyan ettiğini belirterek, "Fiyatlar 
konusunda marketlerle bizim aramızda uçurum var" dedi. 
Yangaz, ucuz ve kaliteli gıda alışverişi için vatandaşların 
pazarları tercih etmesini istedi.

Vatandaşlara yerli üretimi ile direk tarladan tezgaha anlayışı 
ile hizmet verdiğinin altını çizen Düzce Sebze ve Balıkçılar 
Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz bu konuda şu 
görüşlere yer verdi: "Şimdi turfan sezonu bitti. Yerli üretim 
başladı. Herkesin bahçesinde, tarlasında yetişen ürünler 
direkt üreticiden pazara geliyor, halka geliyor. Bu anlamda da 
tabii ki marketlere göre olsun, diğer bazı il ve ilçelerdeki 
fiyat oranlarıyla kıyaslandığında yerli üretimin yapıldığı 
bölgelerde fiyatların daha da düşük olduğu görülüyor." dedi. 
Vatandaşlar daha ucuza aracısız kaliteli ve taze ürünü pazar 
yerlerinden bulabileceğini ifade eden Yangaz "Biz hem 
üretici, hem esnaf olarak konuştuğumuzda tabii ki üreticiden 
pazarlardan alışverişlerinin yapılması konusunda hem halka, 
hem de üreticiyi davet ediyoruz’ dedi.
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Vergide 5 bin lirayı aşan özel 

usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu 

yapılabilecek.Vergi uygulamalarında 5 

bin lirayı aşan (2022 yılı için 6800 lira) 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 

da uzlaşma konusu olabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 

İdaresi Başkanlığının (GİB), Uzlaşma 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kanuni süresinden sonra 

verilen beyannameler ile pişmanlık 

talepli olarak kabul edilen ancak 

şartların ihlali nedeniyle kanuni 

süresinden sonra verilen beyanname 

olarak işleme tabi tutulan 

beyannameler üzerinden tahakkuk fişi 

ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin 

kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma 

konusu yapılabiliyor.

Ayrıca 5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma 

konusu yapılabilecek. Söz konusu 

tutar, her yıl yeniden değerleme 

oranında artıyor. 2022 yılı için 6 bin 

800 lirayı aşan özel usulsüzlük 

cezaları da bu kapsama giriyor.

5 Bin Lirayı Aşan
Vergi Cezaları için
Düzenleme Yapıldı

İkinci el otomotiv piyasası 
temsilcileri, pazarın ağustos ayında 
durgun seyrettiğini ve tüketicilerin 
"bekle-gör" moduna geçtiğini 
belirterek, fiyatlarda daha fazla düşüş 
beklemediklerini bildirdi. Yetkililer 
'Küresel sorunlardan kaynaklı olarak 
sıfır araçta bulunurluk problemi 
devam ediyor. Piyasada istediği ya da 
herhangi bir sıfır araç bulamayan 
tüketiciler de ikinci ele yöneliyor. Bu 
talebin devam edip etmediği ve 
fiyatlarla ilgili beklentiler merak 
konusu oldu.' Dediler.

Talepteki söz konusu yüksek seyrin 
bayram arifesine kadar devam ettiğini 
aktaran yetkililer "Bununla birlikte, 
bayram dönüşünden itibaren gerek 
kredi faizlerindeki yükselişler ve 
kredibilitedeki zorluklar gerekse 
yükselen fiyatlar tüketici taleplerinde 
bir miktar düşüşe sebep oldu. Ağustos 
başı itibarıyla bakıldığında ise aynı 
durumda seyreden bir ikinci el 
pazarıyla karşı karşıya olduğumuzu 
söylemek mümkün." dedi

2. el otoda 
durgunluk dönemi 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı’dan teşekkür

DÜNYA DÜZCE GÜNLERİNDE

ESNAF GÖZETİLDİ

Açık teşekkürler sayın bakanım 
Kucak dolusu saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu 

organizasyonda Düzce esnafımıza zarar veren, dışarıdan 

yabancı esnaf getirmeden, Düzcemiz'in parasını dışarıya 

göndermediğiniz için teşekkürler. Gençlerimizin eğlenme 

hakkına, duyarlı davranışınızla, Düzce esnafımıza katkı sağladığınız 

için teşekkürler. Teşekkürler Bakanım, 'Dünya Düzce Günü'nü bize 

yakışır şekilde ilan ettiğiniz için teşekkürler. Düzceli olarak 

Düzcemiz'e, Düzce sevgisinin yaşamasına katkınız için yürekten 

teşekkür ediyoruz.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı sosyal medya hesabından
‘Dünya Düzce Günleri’ne ilişkin şu görüşlere yer verdi
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Hızlı Destek Programında Dördüncü Dönem Başladı

Üçüncü dönemde başvurusu onaylananların ödeme talep süresi uzatıldı. 2022 

yaz dönemi mezunları da istihdam edilebilecek. KOSGEB, Covid-19 salgınından 

etkilenen işletmelerde genç istihdamını kolaylaştıran “Mikro ve Küçük 

İşletmelere Hızlı Destek Programı”nın dördüncü başvuru dönemini açtı. 

Şartları taşıyan işletmeler, 10 Ağustos'a kadar online olarak başvurularını 

yapabilecek.

Başvurusu onaylananların, 
koşullara uygun personeli 
istihdam ettikten sonra 28 

Eylül'e kadar ödeme talebi yapmaları 
gerekecek. Kesin destek onayı, bütçe 
kapsamında ödeme talep sırasına 
göre verilecek.

Destek programının bir önceki yani 
üçüncü döneminde başvurusu 
onaylanan işletmelerin de ödeme 
talep süresi uzatıldı. Bu durumdaki 
işletmeler de koşullara uyan 
personeli istihdam ederek 1 
Ağustos'tan başlamak üzere 28 Eylül'e 
kadar ödeme talebinde 
bulunabilecek.

Destek programının dördüncü 
döneminin başlamasıyla birlikte 2022 
yaz döneminde üniversitelerden ve 
mesleki / teknik liselerden mezun 
olanlar da program kapsamında 
istihdam edilebilecek.

Kriterler Neler?

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı ile son 12 aydaki 
ortalama istihdamını koruyan 
işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma 
taahhüdü verdiği her bir personel 
için 100 bin TL'lik geri ödemeli 
destek alıyor. Mikro işletmeler 2, 
küçük işletmeler de 5 personele 
kadar bu fırsattan yararlanabiliyor.

Kimler Kapsamda?

Genç, yeni mezun 
ve kadın istihdamını 
önceliklendiren 
programda, 
belirlenen 
sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmeler, 
1981 ve sonrası 
doğumlu, daha önce 
hiç çalışmamış veya 
son 3 yılda 6 aydan 
fazla çalışmamış 
olan yeni personeli 

istihdam edebiliyor. Destekten, 
üniversite mezununun yanı sıra 
meslek lisesi, teknik lise veya 
mesleki ve teknik lise mezunu olan 
kişileri istihdam eden işletmeler 
yararlanabiliyor.

Başvuru Nasıl Olacak?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro 
ve küçük işletmeler, programın yeni 
yani dördüncü dönemine 
www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-
Hizmetler” menüsünden başvuru 
yapabilecek. Dördüncü döneme, 
2021 Aralık – 2022 Mart arasında yani 
üçüncü dönemde başvurusu 
onaylanan işletmeler başvuru 
yapamayacak. Ayrıca, üçüncü 
başvuru döneminde herhangi bir 
işletmede destek kapsamında 
istihdam edilen personel de bu 
başvuru döneminde istihdam 
edilemeyecek.

Üçüncü Dönem İçin Uzatma

Üçüncü dönemde program başvurusu 
onaylanan işletmeler için şartlar ve 
geri ödeme takviminde değişiklik 
olmaksızın ödeme talebi süresi 28 
Eylül'e kadar uzatıldı. Bu durumdaki 
işletmelerin yeniden başvurusu 
yapmasına gerek kalmayacak. Onaylı 
başvuru formunda taahhüt ettikleri 
personel sayısını tamamlayacak 
şekilde yeni personel istihdam 

ederek 1 Ağustos'tan başlamak üzere 
28 Eylül'e kadar ödeme talebinde 
bulunabilecek.

Destek Ödeme Şartı Nedir?

“Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı”nda işletmelerden, 
kriterlere uygun yeni bir personeli 12 
ay boyunca istihdam etmeleri 
isteniyor. Desteği kullanmak isteyen 
işletmelerde aranan bir diğer önemli 
kriter de son 12 aydaki ortalama 
istihdamını koruması.

Şartları sağlayan mikro ve küçük 
işletmeler, istihdam edecekleri her 
bir personel için 100 bin lira geri 
ödemeli destek alıyor. Mikro 
işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 
personele kadar bu desteği 
kullanabiliyor. İşletme sahibinin veya 
işe alınan personelin kadın olması 
durumunda destek üst limiti 110 bin 
liraya çıkıyor.

Geri Ödeme Nasıl Olacak?

Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay 
bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 
ayda 6 eşit taksitle KOSGEB'e geri 
ödemede bulunacak. Geri ödemede, 
herhangi bir faiz veya komisyon 
alınmayacak.

İstihdama Odaklanıldı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı'nın ilk iki başvuru 
döneminde 12 bin 289 işletmeye, 
istihdamlarını salgın öncesindeki 
seviyede korumaları şartı ile 368 
milyon lira işletme sermayesi desteği 
verildi. Programın üçüncü ve 
dördüncü başvuru dönemlerinde genç 
istihdamına odaklanıldı. Üçüncü 
başvuru döneminde bugüne kadar 33 
bin işletmenin 61 bin ilave personel 
istihdam etmesine katkı sağlandı. Bu 
işletmelere 3 milyar 150 milyon lira 
destek ödemesi yapıldı.


