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Kurbanlık satışlarıyla ilgili dikkat 

edilmesi gereken konularda 

uyarılarda bulunan TESK Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, 

“Kurban bayramının yaklaşması 

üzerine kurbanlık arayışları 

başladı. Fakat vatandaşlar hem 

kurban pazarlarındaki sahte para 

dolandırıcılarına karşı hem de 

internette kurbanlık satışı 

üzerinden dolandırıcılık yapanlara 

karşı çok dikkatli olmalı” dedi.

Kurbanlık satış kanallarında 

piyasada fazlaca çeşitlilik 

olduğunu belirten Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârları Konfederasyonu 

(TESK) Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken, “Piyasada kurbanlık 

tedariki ile ilgili bir sorun yok. 

Fakat yine de teknolojinin 

gelişmesi ve büyükşehirlerdeki 

zaman mesafe sorunları nedeniyle 

internetten satışlara da yönelim 

oldukça fazla. Görsel olarak başka 

hayvanın fotoğraflarını koyarak 

satan, ortada hiç hayvan olmadan 

sahte ilan açan, hayvandan 

çıkacak etin vaadinde hile yapan 

oldukça fazla kişi bulunuyor. 

Uygun kurbanlık buldum diye 

sevinirken aslında tam tersi eldeki 

paradan da olunabilir. 

İnternetteki dolandırıcılara karşı 

tetikte olunmalı. Canlı hayvanın 

şu anki piyasalara göre 

büyükbaşta kilogram başına 65, 

küçükbaş hayvanda ise 62 liradan 

hesaplaması var. Bu hesaplamanın 

altında kalan kurbana şüpheyle 

bakmalı. Çünkü hayvancılık işi ile 

uğraşan herkes ortalama olarak 

aynı yem fiyatları, aynı giderler 

üzerinden kâr marjını koyarak 

belli bir rakama satmak zorunda. 

500 kilo bir hayvanın ederi 35 bin 

lira civarında olup da satış 

sayfalarında 25 bin liralık ilanlar 

gören vatandaşlarımız dikkat 

etmeli” ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden

kurbanlık alacaklar 

dikkat etmelidir

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 

KURBAN BAYRAMI
K U T L U O L S U N

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en 
güzel örneklerinin sergilendiği, milli ve 
dini ortak değerlerimizin canlandığı bir 
Kurban Bayramı'na daha milletçe 
ulaşmanın mutluluğunu ve coşkusunu 
yaşıyoruz.

Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük 
önem taşıdığı bu özel günlerde, 
nefsimizin ve bencilliğimizin bizi 
yönlendirmesine fırsat vermeden 
kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve 
davranışlarımızdan söküp atmalıyız. 
Büyük Türk Milletinin en güzel 
hasletlerinden olan, yardım etmek, kim 
olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin 

güçsüzün, muhtacın yanında olmak anlayışıyla, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, 
bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin 
tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz. Unutmayalım ki, 
bayramlar paylaştıkça anlam kazanır.

Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde 
riayet etmesini, kurban kesimi esnasında temizlik ve çevre sağlığı kurallarına 
uyulmasını, bunun için gerekli mekânların ve teknolojinin devreye sokulması gibi 
hassasiyetlere dikkat edilmesini de hassaten rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesatı için canlarını seve 
seve feda eden Aziz Şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anarken; başta Düzceli 
hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi 
duygularımla tebrik ediyor, Kurban Bayramının İslam Alemine ve tüm insanlığa 
huzur ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.
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BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK, TL)

NET ASGARİ ÜCRET

SGK PRİMİ ( İŞÇİ PAYI % 14)

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (İŞÇİ PAYI % 1)

SGK PRİMİ ( İŞVEREN PAYI % 15,5)

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (İŞVEREN PAYI %2)

6.471.00

5.500.35

  905.94

    64.71

1.003.01

  129.42

ASGARİ ÜCRET 
YIL BAŞINA KADAR
GEÇERLİ OLACAK
Hükümet, işçi ve işveren sendikalarından oluşan asgari 

ücret tespit komisyonu, 2022 yılı ikinci yarısı için asgari 

ücreti, 1 Ocak'ta belirlenen ücrete göre yüzde 30 

artırarak 5 bin 500 lira olarak belirledi. Yeni asgari 

ücret 1 Ocak 2023'e kadar geçerli olacak.  Asgari Ücret 

Tespit Komisyonunun kararı Resmi Gazete'nin mükerrer 

sayısında yayımlandı.

Ücretleri asgari ücretin üzerine çıkan çalışanların 

ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmının 

vergiden muaf tutulmasına devam edilecek. Asgari 

ücret tespit komisyonunun yaklaşık 1 haftalık 

çalışmasının ardın yılın ikinci yarısı için belirlenen 

asgari ücret 328 dolarlık seviyesi ile yıl başında belirlendiği 

dönemdeki seviyesini ancak koruyabilmiş oldu.

Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmeye başlandığı 2016 yılında 

442 dolara karşılık gelen asgari ücret, 2017'de 396 dolara 

gerilerken, 2018 yılında 425 dolara çıktı. Bu tarihten sonra bir 

daha 400 doların üzerini göremeyen asgari ücret, 2019 yılı için 

378 dolar, 2020 yılı için 390 dolar ve geride bıraktığımız 2021 yılı 

için ise 383 dolar olarak belirlenmişti. Bu yıla TL cinsinden yüzde 

50 artışla 4253 lira ile başlayan asgari ücretin dolar karşılığı 316 

dolar seviyesindeydi. Ancak kurda yaşanan hareketlilik, 4253 

liralık asgari ücreti 30 Haziran itibarıyla 254 dolara kadar 

düşürmüştü.

Sel mağdurlarına geçmiş olsun 
Düzce'de etkili aşırı yağışlar sonucunda birçok 

bölgemizde sel, su taşkınları oluştu. Şehir merkezinde 

olduğu kadar çevre mahalle ve köylerimizde cadde, 

sokak, bahçe ve tarlalarımız sular altında kaldı. 

Vatandaşlarımızın ekinleri mahvoldu, küçük-büyük 

can dostlarımız can verdi. Can ve mal emniyeti 

açısından büyük mağduriyet oluştu. 

Afet niteliğindeki selden ötürü mağdur durumda 

kalanlara geçmiş olsun. Umarız en kısa zamanda 

mağduriyetler giderilir. Bu arada afet sahalarında 

görev yapan AFAD, İl Özel İdare ve Belediye 

ekiplerimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederiz.
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Yapı Sanatları Esnaf Odası’ndan Başkana Ziyaret 

Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı ve DESOB Başkan Vekili Bülent Keser ile Yönetim Kurulu Üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dr. 
Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Bülent Keser ziyaret ile ilgili olarak sosyal medyada şu görüşleri paylaştı: “65. Hükümet 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanımız Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ'YÜ makamında ziyaret ettik.  Mermerciler 
sitesi ve Pimapenciler sitesi çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz, olumlu gelişmelerle bizlerden desteğini esirgemeyen 
Başkanımıza tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim.

VERGİ İNCELEMELERİNDE USUL VE

ESASLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

İndirimli esnaf
kredisinde üst
limit 350 bin 
liraya yükseltildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 

esnafa yönelik faiz indirimli 

kredilerin üst limitinin 

bakanlığın girişimciyle 350 bin 

liraya yükseltildiğini bildirdi. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 

sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklamada, esnafa 

yönelik faiz indirimli kredilerin 

üst limitinin, bakanlığın 

girişimciyle 350 bin liraya 

yükseltildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanan "Vergi İncelemelerinde 
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre, vergi incelemesinde 
yetkilendirilenlerin incelemeye 
başlama süresi 30 günden 15 güne, 
incelemeye başlanılamaması halinde 
verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne 
indirildi. Vergi Usul Kanunu'ndaki 
düzenlemelere paralel olarak inceleme 
"İncelemeye Başlama Bildirimi" ile 
başlayacak. İşleme başlama tarihi, 
bildirimin düzenlendiği gün olacak.

Yönetmelikle incelemeye başlama 
bildiriminin içeriğine ilişkin de 
düzenleme yapıldı. Ayrıca, mükellefler, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 

elektronik olarak tutulmasına izin 
verdiği defter ve belgeleri Bakanlık 
tarafından oluşturulan sistemi 
kullanarak ibraz edecek. 

Elektronik ortamda ibrazı mümkün 
olmayan defter ve belgelerin, 
belirtilen hükümler çerçevesinde 
mükellefin iş yeri adresi, söz konusu 
adresinin bulunmaması durumunda 
ikametgah adresinin bulunduğu ildeki 
vergi dairesinde teslim alınması 
imkanı sağlandı. 

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem 
üzerinden ibraz edilen elektronik 
defter ve belgelerin inceleme 
tamamlandıktan sonra sistemden 
silinmesine ilişkin de düzenleme 
yapıldı. Söz konusu yönetmelik 1 
Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Buna 

göre, vergi incelemesi yapmakla yetkilendirilenler, görevin verilmesinden 

itibaren 15 gün içinde işlemlere başlayacak.


