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LİSTELER İŞLEME ALINDI 
Bilindiği üzere ilimizde yaşanan deprem 
afeti sebebiyle doğrudan veya dolaylı 
olarak hasar ve zarar gören fakat 
mazeretleri dolayısıyla başvuru yapamamış 
esnaflarımız için ek bir süre talep ederek 
odalarımız vasıtasıyla alınan dilekçeleri 
valiliğimize iletmistik. Deprem sonrası 
valilik kanalıyla ve sonrasında tanınan ek 
süre ile odalarımızca alınan dilekçelerle 
hasar tespitlerini bildirmiş olan 
esnaflarımızın listesi KOSGEB 
Müdürlüğümüzce sisteme girilmiştir.

Protokolde yer alan Ziraat Bankası, 
Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası, Halk 
Bankası, Denizbank ve Vakıf Katılım Bankası 
ile gerekli görüşmeler sağlanmış olup; kredi 
sistemleri açıldığında ayrıca duyuru 
yapılacaktır. 

Başta sn. Valimiz Cevdet ATAY olmak üzere, 
KOSGEB Müdürümüz sn. Necdet Yaşar 
ŞAHİN, DESOB Başkanımız sn. Mustafa 
KAYIKÇI, Başkan Vekilimiz Bülent 
Keser,Ticaret Odası Başkanı sn. Erdoğan 

BIYIK ve emeği geçenlere teşekkür eder; bu kredinin esnaf ve 
sanatkârlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

 Ayrıca DESOB tarafından görevlendirildiğim KOSGEB' le ilgili bu 
çalışmanın olumlu bir şekilde neticelenmesinden mutluluk 
duyduğumu belirtmek isterim. Saygılarımla.

VİLDAN ŞAMANDAR/DESOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

BORÇLAR İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA GELİYOR

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza 
ve prim borçları için yeni bir 
yapılandırma paketi geliyor. Buna 
göre; vatandaşların 31 Aralık 2022 
tarihine kadar olan tüm borçları, 
yeniden yapılandırılacak.

2016 ile 2021 yılları arasında 3 kez af ve 
yapılandırma, 2 kez de sadece yapılandırmayı 
ilgilendiren kanunun devreye alındığı vatandaşın 
devlete olan borçları için yeni bir yapılandırma 
geliyor. Yeni paketle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete 
olan tüm borçların yeniden yapılandırılması 
öngörülüyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar 
devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Vergi, 
sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için 
yapılandırma imkanı sunulacak. 
Anapara borcuna eklenen faiz ve 
gecikme faizi borçları önemli 
ölçüde silinecek. Önceki 
yapılandırmalarda olduğu gibi 
peşin ve taksitli ödeme imkanı 
getirilecek.

Yapılandırma paketinin işleminin 
vergi borçları; maliyeye olan 
vergi borçları henüz 

kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, 
Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt 
vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik 
cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri 
ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik 
kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini 
kapsaması bekleniyor. Paket kapsamında; şirketlere 
matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. 
Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların 
silinmesi, belirli tutarın altında olan borçların ise 
tamamının silinmesi ön görülüyor.

Yapılandırma paketinin pazartesi günü Kabine'de 
görüşülmesi, kabine sonrasında da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrıntılarının 
açıklanması bekleniyor. Paketin en geç şubat 

ortasında yasalaşacağı ön 
görülüyor. Vadesinde ödenmeyen 
vergi ve sigorta borçları için 2016 
ile 2021 yılları arasında 3 kez af ve 
yapılandırma, 2 kez de sadece 
yapılandırmayı ilgilendiren kanun 
devreye alınmış, bu kanunlar 
kapsamında vergi dairelerince 
yapılan vergi tahsilatlarının tutarı, 
180 milyar lirayı aşmıştı.
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DÜZCE SEBZE VE BALIKÇILAR  ESNAF ODASI 
Göreve geldiğimiz 13/02/2022 tarihinden bu 

yana odamızın geçmişten gelen sıkıntılarını 

çözmek ve odamızı layık olduğu konuma 

getirmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla 

kollarımızı sıvamış bulunmaktayız. 

İlk iş olarak pazaryerlerindeki esnaflarımızın 

haklarını korumak adına tabiri caizse 

pazarlarımızın röntgenini çıkardık. Şöyle ki 

tüm pazaryerlerin de resmi kayıtlı üyelerimizi 

belirledik. Kayıtsız olanların da Belediyemizle 

istişare ederek kayıt yapmalarını ve resmi 

olarak tezgah sahibi olmalarını ve haksız 

rekabetin önüne geçtik.

Göreve geldiğimizde odamızın üyelerinin uzun 

bir süredir bir araya gelmediği ve Pazar 

dışında görüşülemesi nedeniyle Ramazan 

ayında 1. İftar programımızı gerçekleştirdik. 

2. İftar programı için çalışmalara başlamış 

bulunmaktayız. 

Merkez ve Mahalle aralarındaki kayıp kaçak 

seyyar satış yapanların esnafımıza verdiği 

kayıt dışı zararını wats app ihbar hattı kurarak zabıta 

müdürlüğü ile ortak çalışma ile devrim niteliğinde temizlik 

yaparak esnafımızın mağduriyetini en aza indirdik.

Pazaryerlerimizdeki oda kaydı olmayan, üretici 

pazarlarında hâl malı satışı yapanları Zabıta Müdürlüğümüz, 

Tarım İl Müdürlüğü ve Oda yönetim kurulumuzla çalışma 

yaparak belli periyotlarla kontroller yaparak en aza 

indirdik. 

Tüm merkez pazaryerlerimizde (çizgisi olmayan pazarlar) 

esnaf kayıt kapsamında çizgi çalışması yaparak tezgah 

metrelerini tek tipe indirdik ve kayıt altına aldık.

Elektrik, asfalt, asfalt yama, çizgi çalışması, yıkama, rögar 

temizliği, trafik otopark düzeni, giriş çıkış saatleri gibi 

birçok eksik olan işleri tamamladık. Bu düzen içerisinde 

olabilecek ihtiyaçların Belediye birimlerince işler hale 

getirdik. 

Açılmakta olan pazaryerlerimizin ( ÇOBAN-FEVZİÇAKMAK-

KONURALP) açılabilir izni yokken belediyemizle yaptığımız 

çalışma neticesince kurulan komisyon ile bütün izinlere 

resmiyet kazanırdık. 

Halkımızın yoğun talebi üzerine belediyemizle istişare 

ederek Düzce'mizin en büyük mahallesi KOÇYAZI 

MAHALLESİ' nde açık semt pazarını kurduk. 

Esnafımıza Kredi Kefalet Kooperatifi, KOSGEB gibi kredi 

kurumlarından kredi kullanmalarını ve sermaye gücünü 

artırmalarına katkıda bulunduk. (yaklaşık 32 esnaf) 

Tüm resmi bayramlarda pazaryerlerimizi bayraklarla 

donattık. 

Zabıta Müdürlüğü ile pazaryeri ekibi içinde zabıta haftası 

programında yemekli toplantımızı gerçekleştirdik. 

Aşure ayında  3000 kişilik aşure programını gerçekleştirdik.  

Kış aylarının başlaması nedeniyle sıcak bir hareket olarak 

1000 adet şapka hediyelerini dağıttık. 

196 sebze, meyve ve gıda ürünleri satmakta olan odamız 

üyelerinin merkez aziziye pazaryeri projesinde esnafımızın 

rahat etmesi için eksikleri düzeltmeye çalıştık, artık son 

aşamadayız inşallah. 

Aziziye merkez pazaryerinin projelerini hızlandırıp temel 

atma töreni ile bölgenin modern pazaryerini esnafımıza ve 

halkımıza kazandırılması hususunda çalışmalar yaptık. 

Gölyaka İlçe pazaryerimizi Belediyemizle yaptığımız ortak 

çalışma ile hızlı ve adil bir şekilde yeni yerlerine 

yerleşimini sağladık. 

Göreve geldiğimiz günden bugüne üyelerimizin tüm 

cemiyetlerine yönetim kurulumuz olarak katılım sağladık. 

Üyelerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olduk. 

Amacımız odamızın üyelerine yakışan pazarların 

kurulmasına ve üyelerimizin ekonomik anlamda sıkıntı 

duymadan geçirmesine yardımcı olacak her türlü projenin 

en başında olacağız ve devam eden projelerimizi de 

başarıyla sonuçlandıracağız inşallah. Tüm üyelerimize ve 

meslektaşlarımıza yönetim adına teşekkür ederiz.

İslam Batuhan Yangaz
Düzce Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası YK Başkanı 
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DESOB'da Düzce Depremine ilişkin toplantı 

gerçekleştirildi. Toplantıya Afet Araştırmaları Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, Çankırı Karatekin 

Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ender Buğday, AFAD Risk 

Azaltma Planları Dairesi Başkanı Aslan Mehmet Coşkun, 

AFAD Uzman Yardımcısı Doğuş Bulut , Düzce İl AFAD 

planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Cihan Metin 

katıldı. DESOB heyetinde ise DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı, Başkan Vekili Bülent Keser ile Yönetim Kurulu 

Üyesi Serhat Geçtim yer aldı. 

Toplantı hakkında bilgi veren DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı, ‘ 23 Kasım 2022 Düzce Depremine ilişkin tüm 

detaylar uzmanların görüşleri ile değerlendirildi. 

Depremin AFAD’ı ilgilendiren konuları ele alındı, ayrıca 

teknik ve bilimsel yönü de konuşuldu. DESOB olarak 

bizde esnaf ve sanatkarların durumlarına ilişkin 

görüşlerimizi belirttik’ dedi. 

DESOB’ ta Depremle İlgili İstişare Yapıldı 

DESOB Genel Sekreteri Gökhan Aktürk katıldı

TESK Meslek� Dayanışma Toplantısı Antalya’da Yapıldı 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu (TESK) 

tarafından TESK İstişare, 

Değerlendirme ve Mesleki 

Dayanışma Toplantısı 

Antalya'da yapıldı. 4 gün 

süren toplantıya DESOB Genel 

Sekreteri Gökhan Aktürk 

katıldı. 

 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu (TESK) 

tarafından 16-19 Ocak 2023 

tarihlerinde Antalya'da 

yapılan “TESK İstişare, 

Değerlendirme ve Mesleki 

Dayanışma Toplantısı” 4 grup 

halinde federasyon, birlik 

başkan ve yöneticilerinin 

katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

TESK tarafından düzenlenen 

eğitim ve istişare toplantısı, 

Genel Başkan Bendevi 

Palandöken'in açılış 

konuşmasıyla başladı. 

Palandöken açılış 

konuşmasında federasyon ve 

birliklerin başkanlarıyla 

yöneticilerine seslenerek 

birlik ve beraberlik mesajları 

verdi. Konfederasyon olarak, 

esnaf ve sanatkârlar ile 

meslek kuruluşlarının 

sorunları ve ihtiyaçları konusunda daha fazla 

bilgi sahibi olabilmek amacıyla bu tür 

toplantıları yaptıklarını dile getiren 

Palandöken,  gerek elektronik ortamda 

gerçekleştirilen uygulamalar ve yazışmalarda, 

gerekse de bu tür toplantılar vasıtasıyla yüz 

yüze görüşmeler yapmak suretiyle esnaf ve 

sanatkârların sorunlarına ellerinden geldiğince 

çözüm yolları aradıklarını ifade etti. 

Böyle toplantıların oldukça faydalı olduğuna 

da değinen Palandöken, esnaf ve sanatkârlar 

ile meslek kuruluşlarına daha iyi hizmet 

verebilmek ve ihtiyaçları belirleyebilmek 

adına gerçekleştirilen bu toplantılara 

olan katılım sayısının yüksek olmasının da 

daha iyi hizmet verebilmek adına, 

çalışma konularının ve önceliklerin 

belirlenerek bir yol haritasının 

çizilebilmesi için oldukça önemli 

olduğunu söyledi.

DESOB Genel Sekreteri  de Gökhan Aktürk

çok verimli bir toplantı 

gerçekleştirildiğini belirtti ve ‘ 4 gün 

boyunca yasa ve yönetmeliklere ilişkin  

mevzuat değerlendirmeleri yapıldı’ dedi. 


