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Yıl: 2 Sayı: 82Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

23 Kasım Düzce Depremi nedeniyle iş yeri zarar gören 
Esnaf ve Sanatkârlar için ÖNEMLİ DUYURU 

11 OCAK TARİHİNE KADAR
ODA’LARA BAŞVURU YAPIN
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TÜM ODA’LARDAN ÇAĞRI YAPILDI 

SON FIRSATI KAÇIRMAYIN!
23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle 

doğrudan ya da dolaylı yönden hasar ve zarar gören, iş kaybı 

yaşayan ve yasal süresi içinde resmi makamlara hasar beyan 

etmemiş olan esnaf ve sanatkarların mağduriyetlerini 

gidermek ve devletimizin sağlayacağı imkanlardan, KOBGEB 

kredilerinden yararlanabilmeleri için 11 Ocak 2023 tarihine 

kadar bağlı bulunduklara Oda'lara başvurmaları gerekiyor

FAİZSİZ KREDİ İÇİN 
KOSGEB AÇIKLAMA YAPTI

Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde 
yaşanan 5.9 büyüklüğündeki 
depremin ardından iş yeri, iş 
yerinde sa�şa sunduğu ürünleri 
yada üre�ği ürünleri zarar gören 
esnaf ve işletmelere verilecek olan 
sı�r faizli 250 bin üst limitli kredinin 
detayları belli oldu.
KOSGEB'den yapılan açıklamada, 
kredinin detayları paylaşıldı.
Açıklama şu şekilde:
Düzce'de yaşanan deprem 
felake�nden etkilenen ve bu 
durumu ilgili makamlardan 
(Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen, 
KOSGEB veri tabanına kayıtlı, ak�f durumda, Türk Ticaret 
Kanunu'nda tanımlı gerçek yada tüzel kişi statüsünde, 
KOSGEB tara�ndan desteklenen sektörlerde yer alan 
işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak 
amacıyla Düzce İli Acil Destek Kredisi programı başla�lmış�r.
Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı; Kredi üst limi� 
işletme başına, 2021 yılı net sa�ş hasıla� 250 bin liranın 
al�nda olan işletmeler için kredi üst limi� 100 bin lira, 250 
bin ve üzerinde olan işletmeler için kredi üst limi� 250 bin 
sı�r (0) faizli, ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit 

taksitler halinde ödemeli toplam, 
otuz al� (36) ay vadeli olarak 
uygulanacak�r.
İşletme başına 250 bin lira kredi 
için 70 bin 766 lira olan faiz 
bedelinin tamamı idare 
başkanlığımız tara�ndan 
ödenecek�r. Banka tara�ndan 
kullandırılacak kredinin 250 bin lira 
al�nda olması halinde faiz, kar payı 
bu oran korunarak hesaplanacak�r.
Programda Denizbank, Halk 
Bankası, Vakıf Ka�lım Bankası, 
Ziraat Ka�lım Bankası, Ziraat 
Bankası, Vakıflar Bankası yer 

almaktadır.
Düzce İli Acil Destek Kredisi Programında ve bütün acil destek 
kredisi programlarında ilgili valilik, kaymakamlıklardan gelen 
listelerde yer alıyor olması bir işletmenin destekten doğrudan 
yararlanacağı anlamına gelmemekte olup, ilgili KOSGEB 
müdürlüğünce, gerekli kontrollerin yapılması ve desteğin 
onaylanması esas�r.
Programın kapanış tarihi 30 Haziran 2023 olup, bu tarihe kadar 
kredi kullandırımlarının tamamlanması, 2021 yılı net sa�ş 
hasıla� tutarı bilgisinin web servislerinden kontrolleri yapılarak, 
başvuruların onaylanması gerekmektedir.
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DÜZCE SEYYAR PAZARCILAR ESNAF ODASI 
20 Şubat 2022 tarihinde yapılan 

Genel Kurul sonrasında üyelerimizin 

teveccühü ile göreve getirildik.

Devraldığımız göreve ilk olarak 

‘kayıp, kaçak çalışan’ kişileri kayıt 

altına alarak odamız bünyesine üye 

kazandırdık.

Belediyeler ve Resmi kurumlar ile 

ikili diyaloglarla Odamızı tanınır ve 

sözü geçer hale getirdik.

Üyelerimize Bayram pazarları kurup 

hem üyelerimize hem Odamıza 

gelir elde ettik. Elde ettiğimiz 

gelirlerle ile borçlu olarak devir 

aldığımız Odamızın kamu ve üst 

kuruluşlara olan borçlarının bir 

kısmını ödedik ve ödemeye devam 

edeceğiz.

Yıllardır hizmet göremeyen pazarcı 

esnafımıza pazaryerlerindeki 

eksikleri tespit edip tüm sorunları 

belediye destek hizmetleri ile 

birlikte giderdik.

Esnafımıza yeni bir Pazaryeri 

kazandırdık. Yeni pazaryerinde 

Pazar tezgâh kuralarını adaletli bir 

şekilde canlı yayın eşliğinde yaptık.

Ankara'da Federasyon ve 

Bakanlıkları ziyaret edip odamızı tanınır hale getirdik

Yeni yapılacak olan kapalı pazaryerlerinin projelerine katkı sağlayıp bizzat 

gözetmekteyiz.

Bugüne kadar bu yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın teminatı olup odamızı ve 

odamıza kayıtlı olan üyelerimizi gelişen ve değişen dünya sistemine ayak uydurarak 

daha ileriye taşıyacağız.

Fa�h Sarıbostan
Düzce Seyyar Pazarcılar

Odası YK Başkanı 

DEMSO’da 2022 Yılı Değerlendirildi 
2023 yılı ile birlikte DESOB’a bağlı 
Oda’ların Yönetim, Denetim, Disiplin 
Kurul toplantıları da başladı. Kısa adı 
DEMSO olan Düzce Demir ve Madeni 
Sanatkarlar Odası da 2023 yılı aylık ilk 
toplantısını Oda merkezinde yaptı. 
DEMSO Başkanı Murat Geçici yeni yılın ilk 
toplantısında üyelere hitaben yaptığı 
konuşmada Oda’nın 2022 yılı 
faaliyetlerinin kısa bir değerlendirmesini 
yaptı. Geçici, geride bıraktıkları yılda 
daha önceden belirlenen program 
dahilinde çalıştıklarını ve üyelerin her 
türlü sorunlarına karşı yanlarında 
olduklarını belirtti. Geçici, yeni yıla 
dönük faaliyetleri de üyelerin görüş ve 
öneriler doğrultusunda belirlendiğini 
ifade etti. 

DEMSO Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyeleri yeni yılın ilk 
toplantısında 2022 yılının genel bir değerlendirmesine yaparken 
2023 yılına ilişkin faaliyetlere yönelik görüşlerini de paylaştılar
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 

2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak 

gelir vergisi tarifesini açıkladı. 2023'te 

gelirleri 120 bin 96 liraya isabet eden tüm 

ücretli çalışanlar, gelir ve damga 

vergisinden muaf olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 

gelecek yıla ilişkin ücret gelirlerinde 

uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin 

bilgi verdi. Bakan Nebati, “Gelir vergisi 

tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin 

liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin 

liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 

bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin 

liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" 

ifadesini kullandı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki 

artışın, gelir vergisi ve damga vergisi 

istisnasına da yansıdığını, böylelikle ücretli 

çalışanların ödeyeceği verginin azalmasının 

sağlandığını vurgulayan Nebati, şunları 

kaydetti:

“2023 yılında uygulamaya devam ettiğimiz 

asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli 

çalışanlar, yıllık 120 bin 96 liraya isabet 

eden ücretlerinden gelir ve damga 

vergisinden muaf olacaktır. Diğer bir 

ifadeyle ücret geliri elde eden her bir 

çalışandan, yıllık 16 bin 916,32 lira gelir 

vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak 

üzere toplam 17 bin 827,85 lira vergiyi 

tahsil etmeyeceğiz. Ayrıca, yemek parası 

istisna tutarını 110 liraya, yol parası istisna 

tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz. Böylece, 

aylık 2 bin 860 lira yemek parası ile 1456 

lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna 

olarak çalışanlara ödenebilecektir.”

EYT düzenlemesinde esnaf ve 

sanatkârların da yer alması için 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup 

yazan TESK Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Sabahın seherinden 

gecenin geç saatine kadar 18 saat 

çalışan, sosyal güvenlik şemsiyesi 

altında olmasına rağmen bu güne 

kadar norm birliği sağlanamadığı için 

bu EYT'den esnaf ve sanatkar 

yararlanamıyor. Esnaf 9 bin iş 

gününde, SSK'lılar 7200 iş gününde 

emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı 

olan vatandaş emekli oluyor yine aynı 

şekilde bayanlar yararlanıyor. Ama 

esnaf ve sanatkar olduğu zaman 9 bin 

günde oluyor. Aradaki prim gün sayısı 

çok önemli. Bu norm birliğinin 

yapılmasının en önemli görevi aynı 

şemsiye altında, ayrım yapılmadan 

sosyal devlet ilkelerine göre aynı 

haktan esnafta yararlanmalı. Yani 

İşçiler 5 bin prim günü ile emekli 

olacakken, esnaf ve sanatkarlarımız 9 

bin prim günü ile emekli olabilecek. 

Emeklilik için gereken prim gün 

sayılarındaki farklılık Anayasa'nın 

eşitlik ilkesine aykırı. EYT 

düzenlemesi kapsamında bu farklılık 

mutlaka ortadan kaldırılmalı” dedi.

“İŞÇİLER 5 BİN GÜNDE, ESNAF İSE 9 

BİN GÜNDE EMEKLİ OLUYOR”

EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve 

sanatkarların sosyal güvenlik 

sorunlarının da çözülmesi gerektiğini 

belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 

Bendevi Palandöken, “Sosyal 

güvenlikte norm ve standart birliğini 

sağlamak için 2008 yılında yürürlüğe 

giren sosyal güvenlik reformu ile 

emeklilik şartlarındaki farklılık 

giderilemedi. Norm ve standart 

birliğinin sağlanması için emeklilik 

şartlarının eşitlenmesi gerek. İşçiler 

5000 gün ile emekli olacakken, 

esnaf yine 9000 bin gün ile emekli 

olabilecektir. EYT düzenlemesi 

kapsamında bu farklılık mutlaka 

ortadan kaldırılmalı” ifadelerini 

kullandı.

“MÜJDELİ HABERİ KISA SÜREDE 
BEKLİYORUZ”
2000 yılından önce vergi kaydı 

olduğu halde Bağ-kur kaydı olmayan 

çok sayıda esnafın mağduriyetinin 

devam ettiğinin altını çizen 

Palandöken, “2000 yılından önce 

oda, sicil ve vergi kaydı olduğu 

halde BAĞ-KUR kaydı olamayan 

esnafa bu sürelerinden faydalanma 

imkanı verilmeli. Öte yandan esnaf 

ve sanatkar 60 gün sigorta primini 

yatırmayınca muayene olamıyor, 

ilacını alamıyor. Cumhurbaşkanlığı 

kararıyla yaklaşık 2 yıldır hastaneye 

gitme imkânı sağlandı. Ancak 

eczaneden ilacını alıp tedavisini 

olamama problemi devam ediyor. 

Sosyal güvenlik priminin cezalı da 

olsa alındığı sağlık sigortasından 

esnafımız faydalandırmadığı halde 

bunu cezalı yatırıyorsa bu haktan 

yararlanması olmazsa olmazımız. 

Esnaf ve sanatkarın 2 buçuk milyon 

insanın istifade ettiği EYT'den 

yararlanması lazım. Sayın 

Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız 

Vedat Bilgin'den EYT'li esnafımızın 

mağduriyetinin çözülmesi ile ilgili 

açıklamayı bekliyoruz” ifadelerini 

kullandı.
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken
EYT için Cumhurbaşkanlığına mektup yazdı

EYT İÇİN MÜJDELİ 
HABERİ KISA
SÜREDE BEKLİYORUZ

2023 Ücret 
gelirleri için
vergi tarifesi

açıklandı  


