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Devle�mizin varlığını, mille�mizin birliğini, beraberliğini ve 
egemenliğini hedef alarak demokrasimize kast eden 15 
Temmuz hain darbe girişimi, Ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı 
en büyük ihanetlerden birisidir.

Ay-Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi al�nda sonsuza kadar hür ve 
bağımsız yaşamaya ant içmiş Aziz Mille�miz,  15 Temmuz 
gecesi yurdun dört bir köşesinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, ferase� ve liderliğiyle 
meydanlara inmiş, meydanlarda tanklara, bombalara, 
kurşunlara göğsünü siper etmiş,  bu hain girişimi vatansever 
güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek,  kanlarını 
dökerek engellemiş�r.

Tarih boyunca nice ihane�; feraset, cesaret ve fedakârlığı ile 
aşan mille�miz, FETÖ'nün yaşa�ğı bugünü de unutmayacak, 
unu�urmayacak�r. Mille�miz, bu kutsal topraklara 
saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kut'ül 

Ammare'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 
Temmuz'da da aynı cevabı vermiş�r. Türkiye tek yürek 
olmuştur. Bizler ay yıldızlı bayrağın destanını okuyarak 
bugünlere gelmiş, bundan sonra da onun destanını yazarak 
yolumuza devam edecek olan bir mille�n köklerinde 
yeşermiş, hayat bulmuş neferleriz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriye�mizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak 
üzere, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle 
mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır 
ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet 
ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler 
diliyorum. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. 
Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEDİK

Mustafa Kayıkcı
DESOB Başkanı 
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BAYRAMLAŞMADA BİRLİK MESAJI
Kurban Bayramı nedeniyle DESOB’un 
geleneksel ‘Bayramlaşma Töreni’ 
Birlik’in merkez binasında yapıldı. 
DESOB Yönetim Kurulu üyeleri ile Oda 
Başkanlarının katıldığı bayramlaşmada 
konuşan DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
birlik mesajları verdi. Esnaf ve 
sanatkârın toplumun en önemli 
kesimlerinden biri olduğuna değinen 
Kayıkcı, ‘Barış, huzur, kardeşlik içinde 
bir arada olmanın toplumsal gelişmeye 
önemli katkıları vardır, hepimiz bunun 
bilincindeyiz’ dedi. 

Çalışanların yemek
ve yol ücretlerine 

zam yapıldı 

Resmi Gazete'de yayımlanan 

karara göre, günlük yemek çeki 

bedeli 51 liraya, ulaşım bedeli ise 

günlük 25,50 liraya yükseltildi. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı 

Kararı, Resmi Gazete'de 

yayımladı.

Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili 

bendi uyarınca, hizmet erbabına 

işverenlerce iş yerinde veya 

müştemilatında yemek verilmek 

suretiyle sağlanan menfaatler 

gelir vergisinden istisna tutuluyor. 

İşverenlerce, iş yerinde veya 

müştemilatında yemek 

verilmeyen durumlarda ise 

çalışılan günlere ait bir günlük 

yemek bedelinin 2022 yılı için 34 

lirayı aşmaması ve buna ilişkin 

ödemenin yemek verme hizmetini 

sağlayan mükelleflere yapılması 

şartıyla bu ödemeler de istisna 

kapsamında yer alıyor. Karara 

göre, 2022 yılı için belirlenen 34 

lira yemek istisnası tutarı yüzde 

50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı.

Böylece hafta sonları çalışılmayan 

işletmelerde aylık 22 iş günü için 

çalışanların yemek kartlarına 1122 

liraya kadar yüklenen tutar gelir 

vergisinden istisna olacak. Bu 

tutarların fiilen yemek hizmeti 

veren işletmelerde kullanılması 

gerekiyor.

BUĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA

DÜZENLEME YAPILMALIDIR,Memurlara yapılan ek 
gösterge düzenlemesi 
gibi, esnaf ve çiftçi gibi 
Bağ-Kur'lu çalışanların 
da emekli aylıklarına 
düzenleme yapılmalı,

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa 

Kayıkcı “Memurlara yapılan ek 

gösterge düzenlemesi gibi, esnaf ve 

çiftçi gibi Bağ-Kur'lu çalışanların da 

emekli aylıklarına düzenleme 

yapılmalı” dedi.

Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme 

yapılması gerektiğini söyleyen Mustafa 

Kayıkcı, 'Memurlara yapılan ek 

gösterge düzenlemesi gibi esnaf ve 

çiftçi gibi Bağ-kur'lu çalışanların da 

emekli aylıklarına düzenleme 

yapılmalı. Sosyal güvenlikte 

uygulanan norm birliğinde geç 

kalınmamalı. Öte yandan esnaf ve 

sanatkarlarımızın emekli olduktan 

sonra iş yeri kapatma zorunluluğu 

kaldırılmalı ve mevcut ruhsatları 

devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Günümüz şartlarında Bağ-Kur emekli 

aylıklarının düşük kaldığını söyleyen 

Kayıkcı, “Yapılan son düzenleme ile 

asgari ücret 5 bin 500 TL'ye 

çıkarılırken memurlar için de 3600 ek 

gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak 3 

bin 500 TL'den başlayan Bağ-Kur'lu 

çalışanların emekli aylıkları çok 

düşük. Toplumda en çok çalışan kesim 

olan, dükkanındaki ürünleri satarak 

geçimini sağlayan Bağ-Kur'lu esnafımız 

ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari 

ücretin altında kalmamalı. Sosyal 

güvenlikteki norm birliğine göre SSK, 

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştiğine 

göre emekli aylıkları da eşitlenmeli” 

dedi
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BELGELERİNİ ALDILAR 

Düzce Yapı Sanatları Odasının Mayıs ayında düzenlemiş 
olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve 
belgelendirme hizmetleri kapsamında Sorumlu Emlak 
Danışmanlığı sınavında başarı göstererek ser�fika 
almaya hak kazanan kişilere belgelerini Düzce Yapı 
Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser tara�ndan 
teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 
kararı i�bari ile Yetki Belgesi olmayan işletmeler 
gayrimenkul alım, sa�m ve kiralama işlemi yapamıyor. 
Ticaret Bakanlığı tara�ndan verilen Yetki Belgesi için 
işletme sahibinin ve çalışanların öncelikle Mesleki 
Yeterlilik Belgesi (MYB) alması gerekiyor.

Düzce'de yılda 100 kişiye belge sahibi yapan ve 
toplamda şu ana kadar 210 kişiye Mesleki Yeterlilik 
Belgesi teslim eden Düzce Yapı Sanatları Esnaf 
Odası'nın Mayıs ayı içinde yapmış olduğu Sorumlu 
Emlak Danışmanlığı sınavında başarılı olan kişilere 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasının 
içinde bulunan toplan� salonunda ser�fika töreni 
düzenlendi. Ser�fika almaya hak kazanan kişilere 
belgelerini Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı 
DESOB Başkan Vekili  Bülent Keser takdim e�.

DESOB’ta tören düzenlendi 
Tüketiciyi aldatıcı emlak ilanlarına inceleme 

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki 
Reklam Kurulu, son dönemde 
tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı 
fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren 
ancak gerçek çıkmayan emlak 
ilanları için inceleme başlattı.

Son dönemde taşınmaz ticareti 
gerçekleştiren işletmelerin 
özellikle emlak satışı ve 
kiralamasına aracılık eden 
internet siteleri üzerinden 
tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı 
tanıtımlar gerçekleştirdiklerinin 
gözlemlenmesi üzerine Reklam 
Kurulu, harekete geçti. Ticaret 
Bakanlığı bünyesindeki Kurul'a 
tüketiciler tarafından bu yönde 
çok sayıda başvuru geldi.

Bu başvurularda, tüketicilere 
ilandaki uygun fiyatlı dairelerin 
halen satılık veya kiralık olduğu 
bilgisi verilmesine rağmen söz 
konusu daireleri görmek için 
taşınmaz ticareti yapan 
işletmelere gidenlere dairenin 
satıldığı/kiralandığı, sahibinin 
satmaktan/kiralamaktan 
vazgeçtiği, ilandaki bilgilerin 
yanlış girildiği gibi gerekçelerle 
başka dairelerin satılmaya veya 
kiralanmaya çalışıldığı şikayetleri 
yer aldı.

Ayrıca, ilandaki dairelerin halen 
satılık veya kiralık olduğu bilgisi 

verilmesine rağmen söz konusu 
daireleri görmek isteyen 
tüketicilere evlerin ve evlere ait 
fotoğrafların gösterilmediği, ilan 
ve tanıtımlarda yer alan 
görsellerin başka dairelere 
yönelik olduğu hususlarını içeren 
başvurular da ulaştı.

Kurulun idari para cezası yetkisi 
var

Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun çerçevesinde, ticari 
reklamlarda uyulması gereken 
ilkeleri belirleme ve haksız ticari 
uygulamalara karşı tüketiciyi 
korumaya yönelik düzenlemeleri 
yapma ve ayrıca inceleme 
sonucuna göre idari yaptırım 
uygulama yetkisine sahip Kurul, 
tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı 
tanıtım gerçekleştiren bu 
işletmelere yönelik olarak 
inceleme gerçekleştiriyor.

Özellikle internet aracılığıyla 
yayımlanan her bir tanıtım 
hakkında 155 bin 712 lira idari 
para cezası uygulanabiliyor. 
Ayrıca, idari işleme konu ihlalin 
bir yıl içinde tekrarı halinde para 
cezası 10 katına kadar 
uygulanabiliyor.
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İSTİHDAM KORUMA ŞARTI GETİRİLDİ 
Asgari ücrete zam sonrasında işverenlere verilecek 100 
liralık desteğin koşulları belirlendi. 2022 yılı Temmuz-
Aralık döneminde günlük 3.33 liralık tutar, SGK'ya 
ödenecek primden mahsup edilecek ve bedel İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Asgari ücretin Temmuz ayından 

itibaren yüzde 30 civarında 

artırılmasına yönelik kararın 

yürürlüğe girmesinin ardından, 

işverenlere verileceği belirtilen 100 

liralık desteğin koşulları da torba 

yasaya eklenen bir madde ile 

belirlendi. Buna göre 2022 yılı 

Temmuz-Aralık döneminde günlük 

3.33 liralık tutar, SGK'ya ödenecek 

primden mahsup edilecek ve bedel 

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 

karşılanacak.

Asgari ücret desteği prime esas 

günlük kazancı 179 lira (aylık 5 bin 

370 lira) ve altında bildirilen 

sigortalılar için toplam prim ödeme 

gün sayısını geçmeyecek şekilde 

hesaplanacak. Toplu sözleşmeye dahil 

(sendikalı) işyerlerinde ise bu sınır 

günlük 358 lira olarak hesaplanacak. 

Bu durumdakilerden ilgili koşulları 

yerine getirmek şartıyla, yılbaşına 

kadar günlük 3.33 liralık tutar, SGK'ya 

ödenecek sigorta primlerinden 

mahsup edilecek. 2022 yılında 

kurulan işyerlerinde ise toplam prim 

ödeme gün sayısına göre destek 

sağlanacak.

Çalışan sayısı azalırsa destek 

kesilecek

İşyerlerinin 2022 yılı Temmuz-Aralık 

ayları arasında çalışan sayısı geçen 

yılın aynı ayına göre azalma olması 

halinde, azalan aylar için 100 liralık 

işveren desteğinden 

yararlanılamayacak. Fon katkısından 

yararlanmak amacıyla muvazaalı 

işlem tesis ettiği anlaşılan veya 

sigortalıların prime esas kazançlarını 

2022 yılı Temmuz-Aralık 

ayları/dönemi için kuruma 

bildirmediği veya eksik bildirdiği 

tespit edilen işyerlerine sağlanan 

destek, gecikme cezası ve gecikme 

zammıyla birlikte geri alınacak.

Kaçak Sigara Satışı Arttı 
Artan sigara zamlarının kaçak 

sigarayı adeta patlattığını ve 

devletin 50 kaçak sigara nedeniyle 

50 milyar liralık bir zarara 

uğradığının altını çizen Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarlar 

Konfederasyonu (TESK) Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken,  Eş 

zamanlı baskınlarda tedarik ve 

dağıtım zincirlerinin ortaya 

çıkarılması ile devletin kaybının 

azalacağını Bendevi Palandöken, 

“Artan zamlar sonrasında sigara 

kaçakçılığının boyutları beklenenin 

üzerinde artış gösterdi. Son 

operasyonlarda ilk 6 ayda 3,8 milyon 

paket kaçak sigara, 893 milyon boş 

makaron ile 290 milyon doldurulmuş 

makaron, 192 ton tütün mamulü ve 

252 bin puro ele geçirildi. Bu da 

devletimiz için 50 milyar liralık bir 

zarar demektir” dedi.

Tütün ve makaron kaçakçılığı 

alanında faaliyet gösteren suç 

gruplarına yönelik ilk büyük planlı 

operasyon olduğunun altını çizen 

Palandöken, “Sigara yapılan son 

zamların ardından ülke genelinde 

kaçak oranı yüzde 20'ler seviyesine 

kadar çıkmıştı. Sigara içmek hiç 

kuşkusuz hem sağlık bakımından hem 

de ekonomik olarak kesemize zarardır. 

Ancak sürekli zam yaparak sigara 

içmenin önüne geçilmez. Bunun için 

yapılması gereken eğitimdir. Yapılan 

operasyonlardan ve alınan 

sonuçlardan zammın çare olmadığı 

görülmektedir. Bu operasyonla da 

gördüğümüz üzere kaçak sigara zaman 

içerisinde form değiştirerek yasa dışı 

açık tütün ve doldurulmuş makarona 

dönüşmüş ve büyük suç gruplarınca 

ticareti yapılmaya başlanmış. 

Kaçakçılığın bu kadar artmasının en 

büyük sebebi ise artan kontrolsüz 

fiyat artışlarıdır” şeklinde konuştu. .

Vergi Usul
Kanunu’ndaki özel
usulsüzlük cezaları
yeniden düzenlendi 

Kanunla, Vergi Usul Kanunu'nda yer 

alan özel usulsüzlük cezalarında 

düzenlemeye gidiliyor. Buna göre 

fatura ve benzeri evrak verilmemesi 

ve alınmamasına ilişkin cezalar 

artırıldı.

Yasaya göre, elektronik ticarette vergi 

güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi ve 

bildirimlerin elektronik ortamda 

muhafaza ve ibraz edilmesi 

yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen/uygulamayan mükelleflere 

ilişkin özel usulsüzlük cezaları 

düzenlendi.

Kabahatler Kanunu'na göre kabahatler 

karşılığında uygulanacak ve ödeme 

süresi düzenlenmemiş idari para 

cezaları, tebliğinden itibaren 1 ay 

içinde ödenecek. İdari para cezasının 

süresi içinde ödenmesi halinde 

cezadan yüzde 25 oranında indirim 

yapılacak. Ödeme yapılması, kişinin bu 

karara karşı kanun yoluna başvurma 

hakkını etkilemeyecek.

Elektrik motorlu
taşıtlara ÖTV
düzenlemesi 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda 

yapılan değişiklikle, sadece elektrik 

motorlu taşıtların ÖTV'si; motor gücü 

160 KW'yi geçmeyenlerden ÖTV 

matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için 

yüzde 10; motor gücü 160 KW'yi 

geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin 

TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, 

diğerleri için yüzde 60 olarak 

uygulanacak. Elektrik motorlu 

taşıtların ÖTV'si, motor gücü 85 KW'yi 

geçmeyenlerden yüzde 10, 85-120 KW 

arasındakilerden yüzde 25, 120 KW 

üzerindekilerden yüzde 60 olarak 

alınıyordu.

Torba Yasa Yayımlandı 


