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08.04.2013–14.04.2013
Develi'de hırsızlık
Develi'de bir bakkal soyuldu.
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Develi'de bir bakkaldan dondurma, sigara ve para çaldıkları belirlenen 4 çocuk gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Ayvazhacı köyünde meydana gelen olayda C.K., M.Ö., M.G. ve R.Ö. isimli
çocukların S.G.'ye ait bakkala girerek 6 adet dondurma, 100 TL değerinde sigarda ve 200 TL
değerinde para aldıkları öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanan 4
çocuğun ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak / http://sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12149
Erişim Tarihi: 15.04.2013

Televizyon araştırması yapıldı
Çocuklara evlerinde kaç televizyon olduğu soruldu.
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Çocuklara evlerinde kaç televizyon olduğu soruldu. Katılımcıların verdiği cevaplara göre televizyon
olmayan ev yok.
Evlerin, yüzde 24'ünde 1, yüzde 51'inde 2 ve yüzde 25'inde 3 televizyon bulunuyor. Az sayıda evde de
4 televizyon olduğu belirlendi. Türkiye genelinde yapılan okuma ve izleme oranları da evlerdeki
televizyon sayılarıyla ilgili araştırmayı destekler nitelikte. Her gün televizyon izleyenlerin oranı yüzde
94'le zirve yaptığı ülkemizde, dergi okuma oranı yüzde 4, kitap okuma oranı yüzde 4.5, gazete okuma
oranı yüzde 22 ve radyo dinleme oranı ise yüzde 25.
Psikoloji Danışmanı Adem Şat, aşırı televizyon izlemenin, analitik düşünme, odaklanma (dikkat),
okuma ve dil gelişimi konularında zararları olduğunu söyledi. Araştırma sonuçlarının televizyon

izlemeyle okuma alışkanlığının doğrudan ilişkili olduğunu gösterdiğini belirten Şat, "Aşırı televizyon
izlenmesi, kavrama becerisi için gerekli olan okuma alışkanlığını olumsuz etkiliyor. Televizyondaki
görüntülerin her üç saniye ve daha kısa sürede değişmesi ise özellikle öğrencilerde ders dinlerken
dikkat kaybı yaşamalarına neden oluyor." dedi.
Çok fazla televizyon izleyen kişilerin, problem çözümünde daha başarısız olduğunu belirten Şat, bu
kişilerin psikolojik anlamda da daha mutsuz olduğunu dile getirdi. Çocukların odasından televizyon ve
bilgisayar bulunmaması gerektiğini vurgulayan Şat, çocuklara iki yaşına kadar televizyon
seyrettirilmemesi önerisinde bulundu. Şat, bilinçaltını televizyonun zararlarından korumak için de
doğru televizyon kanalı ile sadece faydasına inanılan programların izlenmesi gerektiğini belirtti.
Adem Şat, sosyal medya ve video oyunlarının da aşırı kullanımının kişiler üzerinde olumsuz etkileri
olduğunu vurguladı. Amerikalı Psikolog Larry Rosen'in yaptığı araştırma sonucunu paylaşan Şat, aşırı
sosyal medya kullanımının, genel olarak psikolojik bozukluklar, asosyal davranışlar, aile içi iletişim
noksanlığı ve alkol kullanma eğilimi gibi olumsuzluklar doğurduğunun tespit edildiğini aktardı.
Öğrenciler açısından ise okuldan kaçma eğilimi ve derslerde başarısız olmanın sebepleri arasında
gösteriliyor.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12150
Erişim Tarihi: 15.04.2013

SGK'dan bir borç yapılandırması daha!
Emekli iş yeri sahiplerine SGK'dan borç yapılandırması
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SSK (4/a) , Bağkur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) kurumlarından emekli olduktan sonra; Kendi
üzerlerine Şahıs firması kuruluşu yapıp faaliyet gösteren kişilerin Emekli maaşlarından yıllar itibariyle
%10 ile %15 arasında değişen oranlarda Sosyal Güvenlik Destek Prim ödenmesi gerekiyordu.
1) Örneğin emekli olduktan sonra şahıs firması açarak yani kendi adına kurulmuş, Bakkal, Kırtasiye,
Kitapçı, Emlakçı, Çay Ocağı ve benzeri faaliyetlerde bulunan kişilerin Emekli maaşları üzerinden
yukarıda belirtilen oranlarda Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi gerekiyordu.
2) Emekli olduktan sonra bir Limited Şirketin kurucu ortağı olan veya sonradan hisse devri ile Limited
şirkete ortak olan emekli kişilerin de maaşlarından aynı oranlarda SGDP kesintisi yapılması gerekiyor.
Emekli kişilerin Limited Şirketteki Hisseleri ne olursa olsun SGDP kesintisi yapılacaktır. Şirketin karda
veya zararda olması da bu durumu değiştirmiyor. Yani Şirketteki hisse tutarı isterse yüzde bir veya
yüzde yarım hatta binde bir gibi çok daha küçük bir oranda da olsa bu kesinti yapılıyor.
Anonim Şirketlerde ise durum biraz farklı, Emekli olduktan sonra Anonim şirketlerin Yönetim
Kurulunda üye olanlar SGDP Primi ödemek zorunda. Anonim Şirketlerde sadece Ortak olan
Emeklilerin maaşlarından SGDP Primi kesintisi yapılmamaktadır. Emekli kişilerin, A.Ş.’lerde sahip
oldukları hisseleri hangi oranda/tutarda olursa olsun, yönetim kurulana üye olmadıkları sürece SGDP
primi ödeme yükümlülükleri yoktur.
Emekli olduktan sonra yukarıda sayılan işlerle uğraşan kişiler emekli maaşları ödenirken kesilmesi
gereken Sosyal Güvenlik Destek Primlerinin kesilmemesi nedeniyle bugün itibariyle büyük tutarlarda
borç yükü ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu sorun SGDP ödemek zorunda olan emeklilerin bu
kesintinin kendilerince SGK’na bildirilmesi gibi bir düzenleme yaptığı için oluşmuştur. Halbuki Vergi
numarası veya TC Kimlik numaraları ile Ticaret odalarına, Vergi dairelerinde emekliler tarafından
yapılan işyeri açılış veya ortaklık gibi işlemler Sosyal Güvenlik Kurumlarına otomatik olarak bildirilseydi
ve SGDP kesintileri emeklilerin maaşlarından kaynağında yapılsaydı hiç kimse için böyle bir sorun ve
borç yükü oluşmayacaktı.

Bu uygulamanın gerçek mağdurları, Emekli olduktan sonra geçinemediği için ek gelir elde etmek veya
boşta kalmamak için Emekli ikramiyesini sermaye olarak kullanarak işyeri açanlar ile hatır için Limited
şirket ortağı olan veya Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyesi olanlardır. (Önceki uygulamada
Ltd.Şti’lerde en az iki ortak Anonim Şirketlerin Yönetim kurulu için üç kişi gerekiyordu. Aile şirketlerinde
de sadece kanuni zorunluluğu yerine getirmek için Eş, Çocuk, Anne, Baba ve Kardeşler, fiilen olmasa
da yasal olarak ortak ediliyordu. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK ile bu sorun ortadan
kaldırıldı.)
Bu durumda olan Emekliler için 19.01.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6385
sayılı kanun ile ödeme kolaylığı getirildi. 6385 sayılı kanun ile yukarıda sayılan durumları nedeniyle
SGDP borcu çıkan emeklilere borçlarını 18 taksit ile ödeyebilme imkanı getirilmiştir.
Bu durumdaki Emeklilerin, Kendilerine SGDP borcunun tahakkuk edildiği Sosyal Güvenlik Kurumlarına
bizzat veya iadeli taahhütlü posta ile 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başvurmaları halinde birikmiş
SGDP borçlarının Ana paraları ile TEFE/ÜFE oranında hesaplanacak gecikme faizleri yeniden
yapılandırılacaktır.
Anapara + TEFE/ÜFE hesabı sonrası çıkacak toplam SGDP borcu peşin olarak 31 Mayıs 2013
tarihine kadar anlaşmalı bankalara ödenirse ilave bir bedel alınmayacaktır.
Anapara + TEFE/ÜFE hesabı sonrası çıkacak toplam SGDP borcu taksitler halinde ödemek istenirse,
borcun üzerine taksit sayısına göre aşağıdaki oranlar eklenecektir.
1) Altı eşit taksit için
: %5
2) Dokuz eşit taksit için
: %7
3) On iki eşit taksit için
: %10
4) On sekiz eşit taksit için
: %15
ÖRNEK: Toplam tahakkuk eden SGDP Ana Para ve TEFE/ÜFE tutarı 5.000 TL olarak düşünülürse ve
taksitler halinde ödenmek istenirse ilave faizli tutarlar ve taksit ödemeleri aşağıdaki şekilde olacaktır.
ANAPARA+TEFE/ÜFE........FAĐZ.......TOPLAM....BĐR TAKSĐT TUTARI
1) Altı eşit taksit için...................: %5..........5.000 TL...............250 TL.......5.250 TL...............875 TL
2) Dokuz eşit taksit için...............: %7..........5.000 TL...............350 TL.......5.350 TL...............594 TL
3) On iki eşit taksit için...............: %10.........5.000 TL...............500 TL......5.500 TL...............458 TL
4) On sekiz eşit taksit için...........: %15.........5.000 TL...............750 TL......5.750 TL...............319 TL
(Her bir aylık taksitteki küsuratlar Hesaplamada dikkate alınmamıştır.)
6,9,12 veya 18 taksit seçeneği ile taksitlendirme yapanlardan borçlarını daha önce ödemek
isteyenlerin kalan taksitlerine uygulanmış olan ilave faizler iptal edilecektir.
Peşin ödemeyi seçenlerden taksitle ödemek isteyenler 31 Mayıs 2013 tarihine kadar
yapılandırmalarını SGK’na giderek tekrar düzeltmeleri gerekmektedir.
Taksitli ödeme seçeneğini seçenler her bir taksit ödemelerini 31 Mayıs 2013 tarihinden başlamak
üzere iki ayda bir yapacaklardır. Altı Taksit olarak ödemek isteyen kişiler aşağıdaki şekilde ödeme
yapacaklardır.
Taksit
31.05.2013
Taksit
31.07.2013
Taksit
30.09.2013
Taksit
30.11.2013
Taksit
31.01.2014
01.10.2008 tarihinden önceki döneme ilişkin SGDP borcu olanlar taksit ödemelerini sadece banka
kanalıyla yapabileceklerdir.
01.10.2008 tarihinden sonraki döneme ilişkin SGDP borcu olanlar ise taksitlerini banka
Kanalıyla ödeyebilecekleri gibi 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren alacakları emekli maaşlarından
kestirerek de ödeyebileceklerdir. Bu yöndeki tercih başvuru formunda yapılacaktır.
Taksit süresi boyunca her yıl için ikiden fazla taksitlerini ödeyemeyenlerin yapılandırmaları iptal
olmaktadır. Her yıl en fazla iki taksite kadar ödeme yapamayanlar en son taksitin ödeneceği tarihe
kadar ilave bir gecikme zammı ile eksik taksit borçlarını ödeyebileceklerdir.
Yapılandırma imkanından faydalanılması ileride doğabilecek yeni mağduriyetlerin önlenmesi açısından
önem arz etmektedir. Bu durumda olanların ekteki form ile 31 Mayıs 2013 Tarihine kadar elden,
taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta ile SGK kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.
Ali KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12151
Erişim Tarihi: 15.04.2013

"Mimar Sinan Günleri" başladı.
Abdullah Gül'ün himayelerinde organize edilen "Mimar Sinan Günleri" başladı.
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Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün himayelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen
"Mimar Sinan Günleri" başladı.
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşen ilk gün etkinliğine Mimarlar Odası Başkanı
Đsmail Ruhlukürkçü, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Gonca Büyükmıhçı,
akademisyenler, mimarlık fakültesi öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Đlk gün programına Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin (TSMD) paneli ile start verildi. Panelde
ODTÜ'den Prof. Dr. Süha Özkan, mimar Đlhan Kural ve Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Adnan Aksu
"Globalleşme, Türkiye'de ve Dünyada Mimarlığın Gelişimi" konusunda birer sunum gerçekleştirdi.
Panelin sonunda TSMD tarafından açılan serginin açılışı yapıldı. Daha sonra davetliler kokteylde bir
araya geldi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12152
Erişim Tarihi: 15.04.2013

Güvenli Ticaretin Yolu Alacak Sigortasından Geçiyor
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak&#8217;ın ev sahipliğinde &#8220;Güvenli Ticarette Alacak Sigortaları&#8221;
başlıklı bir konferans düzenledi.
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Güvenli Ticaretin Yolu Alacak Sigortasından Geçiyor
Dünyanın lider alacak sigortası kuruluşu Euler Hermes yetkilileri, Kayseri Sanayi Odası’nın işbirliği ile
Kayserili işadamları ile bir araya gelerek ticari alacak sigortaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Euler Hermes Türkiye, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ın ev
sahipliğinde “Güvenli Ticarette Alacak Sigortaları” başlıklı bir konferans düzenledi. Kayseri Sanayi
Odası Toplantı Salonu’nda 10 Nisan 2013 Çarşamba günü düzenlenen konferansa, Kayserili iş
adamları büyük ilgi gösterdi. Ticari alacak sigortasının şirketlerin “hayat sigortası” olduğunu söyleyen
Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, ticari alacakların bir şirketin aktif büyüklüğünün
%30-40’ını oluşturduğunu ve alacakların güvenceye alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de alacak sigortası penetrasyonunun, GSYĐH’ya oranla diğer Avrupa ülkelerine göre çok
düşük seviyede olduğunun altını çizen Özüner, şunları söyledi:
“Türkiye’de şirketler ağırlıklı olarak çek ve banka garantileri ile ticaret yapıyorlar. Ancak yeni Türk
Ticaret Kanunu ile çek yasasında yapılan değişiklikler neticesinde alacak sigortasına olan talep 2012
yılında oldukça arttı. Yine de güvenli ticaret konusunda yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün
değil. Alacak sigortası ticari alacakları garanti altına aldığından bilançoya duyulan güveni de arttıran
bir enstrüman. Bu sayede doğru alıcıları seçmeniz ve yeni pazarlara girmeniz mümkün olacak, ticari
alacaklarınız teminat altında bulunacak. Kayseri hem yurtiçi ticaret hem de ihracatta ülkemizin önde
gelen sanayicilerine ev sahipliği yapıyor dolayısıyla rekabetin arttığı ticaret ortamında alacak risklerini
azaltıp daha hızlı ve güvenli yol almanız için sigortanın oldukça yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.
Yurtiçi ticaret yapan ve ihracatçı tüm firmaların kapsama alındığı ticari alacak sigortasının teminatsız
bir güvence olduğunu belirten Özüner uluslararası ticarette 100 yılı aşan sigorta tecrübesi olan Euler
Hermes’in, Allianz Grubu güvencesiyle faaliyet gösterdiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12153
Erişim Tarihi: 15.04.2013

Kayseri Sanayisinde Đyimser Bir Tablo Hakim
Ekonomik Durum Tespit Analizi&#8221; çalışması açıklandı.
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Kayseri Sanayisinde Đyimser Bir Tablo Hakim
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından üyelerinin ekonomik ve mali durumlarındaki değişim ile
geleceğe yönelik beklentileri ve önerilerini belirlemek üzere her altı ayda bir düzenli olarak yaptığı
“Ekonomik Durum Tespit Analizi” çalışması açıklandı.
Anket çalışması hakkında bilgi veren KAYSO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Nisfet Uzay, “Anket
kapsamındaki işletmelerin yüzde 44’e yakını son altı ayı iyi olarak değerlendirmişlerdir. Diğer anket
dönemleri ile karşılaştırıldığında son altı ayı çok iyi olarak değerlendiren firma yüzdesi azalırken, iyi
olarak değerlendiren firma yüzdesi artmıştır. Son altı ayı kötü olarak değerlendiren işletme yüzdesinde
de bir miktar artışlar görülmektedir” dedi.
2012 yılı ikinci altı ayında işletmelerin yaklaşık üçte birine göre üretimin, iç satışların ve siparişlerin
arttığını, yaklaşık yarısına göre ise ihracatın arttığını belirten Prof. Dr. Uzay, yatırımlarda ve
istihdamda son altı ayda önemli bir artış gözlenmediğini, 2013 yılı ilk altı ayında da benzer durumun
devam edeceğinin beklendiğini ifade etti.
Đşletmelerin yaklaşık yüzde 42’sinin finansman sıkıntısı yaşamazken, yüzde 58’inin finansman sıkıntısı
yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Uzay, “Finansman sıkıntısı yaşanmasının en önemli nedeni, tahsilat
güçlüğü olarak belirtilmiştir. Anket kapsamındaki işletmelerin yaklaşık yüzde 45’i tahsilat güçlüğü
çektiklerini belirtmişlerdir. Đşletmelerin en önemli finansman kaynakları, kendi öz kaynakları olarak
görünmektedir” diye konuştu.
Sonuç olarak yayılma endeksleri incelediğinde, genel olarak iyimser bir tablonun hakim olduğunu
açıklayan Prof. Dr. Uzay, 2011 yılı ile karşılaştırıldığında iyimser beklentilerde bir miktar gerileme olsa
da, 2013 yılı ilk altı ayı içinde ki beklentilerin, mevcut durumun aynen devam edeceği yönünde
olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12154
Erişim Tarihi: 15.04.2013

