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Kabineden Esnafı Rahatlatan Açıklama

KREDİ ÖDEMELERİ 3 AY ERTELENDİ 
Ayrıca

YENİ KREDİ DESTEĞİ VERİLİYOR

ZİNCİR MARKETLERE ‘AYAR’ VERİLDİ 
Emekliler Arasında SGK Prim Farkı Giderilecek
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Deprem sonrasında mağduriyet yaşayan esnaflar için kararlar alınıyor

ESNAF DESTEKLENİYOR
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 23 Kasım 
2022 depremi sonrası Düzce’nin ‘Genel 
Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesinin
ardından hükümet tarafından ‘esnafı
rahatlatan’ kararlar alındığını açıkladı. 
Pandemi, ekonomik kriz, ardından da 
deprem nedeniyle esnaf ve sanatkarın
sıkıntı yaşadığını, mağdur durumda kaldığını
vurgulayan DESOB Başkanı Kayıkcı, ‘ Sorun
ların çözümü için çalışıyoruz’ dedi. 

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce depremine ilişkin 

açıklamalarda da bulundu.  Cumhurbaşkanı 

Düzce ve çevresinde yaşanan depremden 

doğrudan zarar görüp görmediklerine 

bakılmaksızın bu bölgedeki esnaf ve 

sanatkarımızdan Halkbank'tan Hazine ve Maliye 

Bakanlığı destekli kredi kullanmış olanların 

ödemeleri 3 ay süreyle ertelendiğini açıkladı. 

KOSGEB aracılığıyla deprem sebebiyle zarar 

gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarlara bir 

yıl ödemesiz, faizlerin devlet tarafından 

ödeneceği 250 bin liraya kadar kredi desteği 

verilecek.  KOSGEB ve bankalar arasında 

yapılacak olan protokoller sonrasında krediler 

esnafların kullanımına açılacak

GİB’TEN YENİ BİR DÜZENLEME GELDİ 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre, tüm alış 
veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya 
satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin artık "Ba-
Bs formu" vermeleri gerekmeyecek.

Düzenlemeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 
bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5 bin liranın 
üzerindeki mal veya hizmet alış veya satışlarını aylık olarak 
elektronik ortamda Ba-Bs formlarıyla bildiriyor. 

Geçen yıl yapılan düzenlemeyle tüm alış veya satışları 5 bin 
liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Fatura, e-
Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi elektronik 
belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin, bu formları "Ba-Bs 
bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" 
kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda göndermeleri 

gerekiyordu.

Yeni Tebliğle söz konusu mükelleflerin Ba-Bs formu verme 
yükümlülükleri kaldırıldı. Buna göre, tüm alış veya satışları 
5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-
Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin artık Ba-Bs formu 
vermeleri gerekmeyecek. 

Düzenleme gereğince GİB, kamu kurumlarından 
mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin olarak elektronik 
ortamda bilgi alması durumunda, bu bilgilerin Ba-Bs 
formlarına dahil edilme zorunluluğunu resmi internet 
sitesinde yapacağı bir duyuruyla kaldırabilecek. Bu şekilde 
halihazırda söz konusu formlarla bildirilen bazı bilgilerin de 
mükellefler tarafından bildirilmesine gerek kalmayacak. 
Tebliğ, takip eden bildirim dönemine ilişkin verilecek 
bildirim formlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

YENİ KREDİLER VERİLECEK
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, şube sayısı iki yüzden 
fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine 
ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü 
olacak.

ZİNCİR MARKETLER İÇİN KARAR 
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Buna göre zincir mağazalar satışa 

sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın 

sistemine aktaracak. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe 

göre, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa 

sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça 

belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Perakende 

Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te şu ifadeler yer aldı:

"Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına 

göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, 

kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması 

yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende 

sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve 

şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa 

sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça 

belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili 

kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının 

usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir 

mağazalara bildirilir.”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim 

Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emekliler ile emekli 

olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkının 

giderileceğini ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem 

tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) 

uygun kredi imkanı 

sağlanacağını bildirdi.  EYT 

konusunda hem işverenler 

hem de çalışanlar için ideal 

bir çözümden yana 

olduklarını belirten Akkol, 

şunları söyledi:

“Bu konuda işverenlerin 

beklentileriyle ilgili kapsamlı 

bir çalışmayı Sayın 

Bakanımıza tekrar sunduk. 

Bu çalışmadaki üç maddede 

özetle paylaşmak isterim. 

Bunlardan bir tanesi, emekli 

olup da çalışmaya devam 

edecek arkadaşlarımızın SGK 

primi ve işveren maliyetinin 

artması. Temmuz ve ağustos ayında EYT kapsamındaki 

çalışanlara yönelik yaptığımız ankette, katılımcıların yüzde 

80'i iş hayatına devam etmek istiyor. Yani emekli aylığını 

almak ve işletmesinde devam etmek istiyor. İşverenlerin 

büyük bölümü de bu istihdam ilişkisine devam ettirmek 

istiyor. Burada bir uyum görüyoruz ve bu uyumun 

kaybolmamasını istiyoruz. Eğer emekli birini çalıştırsanız 

SGK'de bir maliyet artışı söz konusu. Bu hem istihdamın 

devamı hem de işverenler 

için bir risk. Bu konuyu bir 

kaç aydır dile getiriyoruz. 

Sayın Bakanımız bu 

konudaki müjdeyi geçen 

haftalardaki kapalı bir 

toplantıda vermişti, bugün 

de teyit etti. Emekliler ile 

emekli olmayan çalışanlar 

arasındaki SGK prim farkı 

giderilecek. Dolayısıyla 

işverenlere ilave bir 

maliyet olmadan istihdam 

ilişkisi devam edecek. Bu 

çözümü önemsiyoruz. Bu 

sadece işverenler için 

değil, emekli olup çalışmak 

isteyenler için de çok 

kıymetlidir. Dolayısıyla bunun müjdesini Sayın Bakanımız az 

evvel bizimle paylaştı."

Emekliler Arasında SGK Farkı Giderilecek
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TESK Başkanı
Palandöken açıkladı

ESNAFIN EMEKLİ
OLMASININ ÖNÜ

AÇILMALIDIR
Hükümet tarafından çalışmaları devam 
eden EYT düzenlemesi kapsamında 
esnaf ve sanatkarların da mutlaka 
gündeme alınması için gerekli 
görüşmeleri gerçekleştirdiklerini 
kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Her zaman söylediğimiz 
gibi Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) 
ilgili yapılacak düzenlemelere esnaf ve 
sanatkarımız da dahil edilerek 
esnafımızın emekli olmasının önü 
açılmalı. Bu kapsamda esnaf ve 
sanatkarlarımızın emeklilik taleplerine 
ilişkin gerekli girişimleri ilgili 
makamlara ilettik. Camiamızın 
taleplerinin değerlendirilerek ilgili 
Komisyondan çıkacak müjdeli haberi 
dört gözle bekliyoruz” dedi. Yapılacak 
düzenleme ile esnaf ve sanatkarın 
sosyal güvenlikte yaşadığı sorunlar 
çözülerek emekli olabilmesinin önünün 
açılması gerektiğini söyleyen Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Toplumda en çok çalışan 
kesim olan esnaf ve sanatkarlarımız 
sabahın seherinden gecenin geç 
saatlerine kadar işinin başında durup 
katma değer üreterek yanında 
çalıştırdığı işçilerle birlikte istihdama 
katkı sağlıyor. Ancak esnafın yanında 
çalışan işçi 7 bin 200 prim gününde 
emekli olurken esnafımız 9 bin günü 
doldurmak zorunda. En fazla primi 
ödeyen esnafımızın en düşük maaşı 
almakta. Esnafımızın aldığı emeklilik 
maaşında da düzenlemeye gidilmeli. 
1479 sayılı yasada prim ödeme gün 
sayısı kadınlarda 5 bin, erkeklerde ise 5 
bin 400'dü. Norm birliği ile sosyal 
güvenliğin tamamı aynı şemsiye altında 
toplanmasına rağmen esnafımızın prim 
gün sayısı düşürülmedi. Öte yandan 
2000 öncesinde vergi dairesine ya da 
esnaf odasına kayıt olup Bağ-kura kayıt 
olmayanların mağduriyeti devam 
ediyor. Yeni EYT düzenlemesinde esnaf 
ve sanatkarlarımızın bu problemleri 
mutlaka çözülmeli” şeklinde konuştu.

Araç muayene ücretlerine zam yapılmamalı

ESNAF MUAYENE ÜCRETLERİNİ
KARŞILAYACAK DURUMDA DEĞİL

Yeni yılda araç muayene ücretlerine Yeniden Değerlendirme Oranında (YDO) 

yapılması planlanan yüzde 123 zammın çok yüksek olduğunu dile getiren DESOB 

Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın ve 

tüm vatandaşların mağdur olmaması için acilen geri adım atılarak bu zamdan 

vazgeçilmeli. Zaten yüksek olan mevcut araç muayene ücretlerine indirim 

beklerken bir de yüzde 123 oranında zam yapılacak olması kabul edilemez. 

Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil 

değil. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde iken araç muayene ücretlerine yüzde 123 

zam yapılması tüm vatandaşları mağdur eder” dedi.

Ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerine zam değil 

indirim yapılması gerektiğinin altını çizen Kayıkcı, “Ulaşım sektöründe faaliyet 

gösteren taksi, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl 

araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemiden yeni çıkan esnafımız 

geçmişteki zararını karşılayamadı ve işleri henüz rayına oturmadı. Son bir yılda 

mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç 

muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-kur ve SSK primlerini 

ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl 

zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı” şeklinde 

konuştu.

Zorunlu Trafik Sigortasında Teşvik Artmalı 
Zorunlu trafik sigorta sistemindeki 

basamakların genişletilmesini olumlu 

karşılayan TESK Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “1 Ocak 2023'ten itibaren 

zorunlu trafik sigortasında dinamik 

basamak sistemi ile fiyat 

kademelerine iki basamak daha 

eklenmesi sevindirici. Ancak daha 

önce de belirttiğimiz gibi trafik sigorta 

basamakları daha da genişletilerek hiç 

cezası olmayan sürücüler için 

verilecek yüzde 50 teşvik oranı 

artırılmalı. 5-10 yıl boyunca hiç kaza 

yapmayan, tek bir cezası bile olmayan 

sürücülerin zorunlu trafik sigortasında 

hatırı sayılır bir indirim yapılmalı ki 

trafik kazaları azalsın. Buna ilaveten 

dar gelirli vatandaşın belini büken 

yüksek sigorta ücretleri için bankalar 

ve sigorta şirketleri elini taşın altına 

koyarak daha önce var olan taksit 

imkanını yeniden getirmeli ve taksit 

sayısı artırılmalı” dedi.


