KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
18.03.2013–24.03.2013
Zaferin 98.yılını kutluyoruz!
Bu yüce ve büyük savaş bir ülkenin damarlarındaki vatan sevgisini gösteren ve tarihe &#8220;Çanakkale
geçilmez&#8221; diye not düşülmesini sağlamış büyük bir zaferdir.
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Bu yüce ve büyük savaş bir ülkenin damarlarındaki vatan sevgisini gösteren ve tarihe “Çanakkale
geçilmez” diye not düşülmesini sağlamış büyük bir zaferdir. Düşman donanmaları eğer Çanakkale’yi
geçecek olurlarsa 1.dünya savaşını daha hızlı kazanacaklarını ve her şeyin son bulacağını biliyorlardı.
Hatta yapılan planlarda Çanakkale boğazının 2 saat içinde fetih edileceğini not düşmüşlerdi kendi
dokümanlarına.
Fakat bilmiyorlardı. Bu vatan için savaşmaya değil ölmeye gelmiş olan bir Türk milletinin var olduğunu.
Anadolu kadınının kimi oğlunun eline, kimi oğlunun saçına kına yakarak göndermişti savaşa. Ve
eklemişlerdi ‘’ ben oğlumu bu vatana kurban olsun diye gönderdim, benim bir oğlum ölür bin oğlum
doğar’’ diye.
Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve askerleri bir an bile olsun dönmeyi düşünmediler. Mustafa
Kemal ATATÜRK askerlerine bu yüzden şöyle emir verdi ‘’Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi
emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar
geçebilir.’’ Đşte bir millet elinde silahı olmasa da, düşmana atacak mermisi olmasa da yüreğinde vatan
sevgisi ve geride bıraktıklarının güvenliği için ruhunu ve canını ortaya koyarak böyle savaştı ve
düşman kuvvetlerini bu boğazdan yani Çanakkale’den geçirmedi. Biz böyle bir neslin devamıyız. Bu
yüzdendir ki bu vatan toprağının her bir parçasına âşık doğar Türk çocukları. Ve hiçbir zaman
unutmazlar atalarının kanları ile bu toprakların sulandığını. Bu yüzden üstüne bastığımız şeye
yabancılar toprak parçası derken biz Vatan adını veriyoruz.
Mustafa Kemal ATATÜRK belkide kurduğu şu cümleler ile bizim nasıl bir millet olduğumuzu ve
dünyaya nasıl ders verdiğimizi bir kez da göstermiş oldu işte Çanakkale’de ölen askerler işin Mustafa
Kemal ATATÜRKÜN kurduğu cümleler ‘’ Şimdi dost bir ülkenin topraklarında yatıyorsunuz. Huzur
içinde uyuyun. Bizim için Mehmetler ile Jonny’ler arasında bir fark yok” dediğini ve yabancı şehitlerin
annelerine de ”Oğullarını uzak ülkelerden buraya gönderen anneler siz de gözyaşlarınızı silin.
Oğullarınız şimdi bizim bağrımızda huzur içinde yatıyor. Canlarını bu ülkede kaybederek, onlar artık
bizim de evlatlarımız oldu’’ demiştir. Đşte biz böyle bir neslin torunlarıyız. Bunu sakın unutmayın ve
unutturmayın.
ÇANAKKALE SAVAŞINDAN NOTLAR
• 500 Bin den fazla insan ölmüştür.
• Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.
• Đtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali
çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.
• M. Kemal’in bu savaşlarda gösterdiği başarılar onun kurtuluş savaşında lider olmasını sağlamıştır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12132
Erişim Tarihi: 21.03.2013

Türkiye'ye örnek proje
Melikgazi Sağlık Vakfı Başkanı Ahmet Hasyüncü Hisarcık'taki misafirhanede Başkan Bekir Yıldız'a çalışmalarıyla
ilgili bilgi verdi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Sağlık Vakfı'nın Türkiye'ye örnek olan, şehir
dışından gelen hasta ve yakınlarının konakladığı misafirhane hizmetine gereken her türlü desteği
vereceklerini söyledi.Melikgazi Sağlık Vakfı Başkanı Ahmet Hasyüncü Hisarcık'taki misafirhanede
Başkan Bekir Yıldız, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerini ağırladı, çalışmalarıyla
ilgili bilgi verdi. Başkan Bekir Yıldız da,"Burada Türkiye'de bir ilke tanık oluyoruz. Kayseri'ye hasta
getirip yanında refakatçi kalanlar imkanı varsa yerini ve yemeğini buluyor. Đmkanı olmayan
kardeşlerimiz zorda kalıyordu. Bu bina mükemmel şekilde tanzimle hasta ve refakatçilerine tahsis
edilmiş. Bu Kayseri'nin Türkiye'de bir ilk ve örnek olan hizmetidir. Allah sofranızı bereketlendirsin,
Cenab-ı Allah yaptığınız iş ve gayretleri karşılıksız bırakmasın" dedi.Vakıfların çok maksatlı,
geleneksel faaliyetli kuruluşlar olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Melikgazi Sağlık Vakfı'nın
gerçekleştirdiği bu hizmetle Kayseri'de önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Burada kalan hasta ve
yakınlarının şifaya ulaşması, sağlığına kavuşması için dua ediyorum: Allah iyilik versin, bir an önce
hastalıktan kurtarsın, salimen yuvanıza dönmenizi nasip etsin. Kocasinan Belediyesi'ne, şahsımıza
düşen her ne varsa başımızı açar koşarız. Bu, halka hizmettir, azizdir her şeyin önünde gelen bir
hizmet tarzı ve ürünüdür. Güzellikler görülünce kendini lanse eder. Kayseri'de başlayan Türkiye'de ilk
olan bu hizmet diğer vilayetlere de tabi olarak dağılır. Buraya gelip hizmeti görüp aynısını şehirlerinde
yapmaya çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.Vakıf Başkanı Ahmet
Hasyüncü de konuşmasında şu bilgileri aktardı,"Kayseri'de sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle
Türkiye'nin bir çok ilinden gelen hasta ve yakınları hastane koridorlarında, ağaç altında, araç içinde o
günkü şartlarla imkansızlıklarla kalmak durumundaydı. Türkiye'de ilk defa model olarak bu projeyi
başlattık. Kayseri'ye yakışır hale getirmemiz gerekiyordu, Türkiye'ye örnek oldu. Kayserimize,
vakfımıza yakışır bir şekilde 5 yıldızlı otel konumuna getirdik. Türkiye'nin bir çok ilinden gelerek burada
kalan hasta ve yakınlarına, günde üç öğün yemek, çay-kahve sunuluyor, çamaşırları yıkanıyor, giysi
ihtiyacı karşılanıyor, ilaç yardımı yapılıyor. Diyetisyenlerimiz yemeklerinin kalorisini bile ayarlıyor.
Türkiye'ye böyle güzel bir model olmanın da ayrı bir gururunu Kayseri ve hayır sahipleri olarak
yaşıyoruz."
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12133
Erişim Tarihi: 21.03.2013

Kayseri'ye ayçiçeği yatırımı!
Türkiye'nin yağlı tohumda yurtdışına bağımlılığını azaltmak için yola çıkan Türkiye&#8217;nin en hızlı büyüyen
markası Sunar, Muş'a yaptığı ayçiçeği yatırımından sonra bölgedeki diğer iller için harekete geçti.
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Bundan iki yıl önce Türkiye'nin yağlı tohumda yurtdışına bağımlılığını azaltmak için yola çıkan
Türkiye’nin en hızlı büyüyen markası Sunar, Muş'a yaptığı ayçiçeği yatırımından sonra bölgedeki
diğer iller için harekete geçti.
2011 yılında, Türk ekonomisindeki cari açığın kapatılması ve dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle
yola çıkan Sunar Grup, Muş'ta sözleşmeli tarım modeliyle 50 bin dönüm arazide ayçiçeği ekimi
gerçekleştirdi, bu ayçiçeklerinden elde edilen yağlar başta Kuzey Irak olmak üzere 73 ülkeye ihraç
edildi. Muşlu çiftçilerin yüzü, ilk kez alım garantisi veren Sunar Grup sayesinde güldü.
Sunar Grup, büyük ses getiren bu yatırımın sadece Muş'la sınırlı tutulmayacağının sözünü o günlerde
verdi, ve sözünü tuttu.
Đthalatı azaltmak adına bölge idari birimlerinin de katkılarıyla geliştirilen proje çerçevesinde, alanında
uzman ham madde satın alma yetkilileri ve ziraat mühendisleri aracılığıyla Türkiye genelinde bir
araştırma yapan ve ayçiçek ekimi için uygun bölgeler tespit eden Sunar Grup, Muş'un ardından
ayçiçek ekimine elverişli olduğu tespit edilen diğer illerde de görüşmelere başladı. Kayseri Yeşilhisar,
Kahramanmaraş Afşin ve Bitlis'te çiftçilerle, kamu kurum kuruluşlarıyla ve bölgenin önde gelenleriyle
biraraya gelen Sunar Grup yetkilileri, bu buluşmalardan olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.
Muş'ta gerçekleştirilen sözleşmeli ayçiçeği tarımı modelinin başarısının ardından kamu ve devlet
kurum ve kuruşları ile çiftçilerden gelen talep üzerine konferanslar için Kayseri, Kahramanmaraş ve
Bitlis'e giden ve vaka incelemesi kapsamında Muş ve çevre ilçelerde elde ettikleri sonuçları aktaran
Sunar Grup Hammadde Satın Alma Müdürü Halit Đyisan, ayçiçeği yatırımı konferanslarının sonuçlarını
şöyle özetledi; "'Ülkemizde enerjiden sonraki en büyük cari açık 3 milyar dolarlık tutarıyla yağlı
tohumlardır. Bu vesileyle ülkemizde yağlı tohum ekimi yapılmayan bölgelerde ayçiçeği ekimi
yapılmasını teşvik ederek bu üretimin sonucunda yağlı tohum ithalatımızı azaltmak ve ülkemizin cari
açığını minimuma indirmek amacındayız. Bu nedenle il ve ilçelerde bulunan çiftçilerimizi ayçiçeği
tarımı konusunda bilinçlendirmek ve bu amaca yönelik çalışmalara teşvik etmek için bir araya geldik. Đl
Đlçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları, tohum üretici firmaları tarafından düzenlenen ve konferanslara
ilgi büyük oldu. Üç ilimizde ve ilçelerinde toplamda 600’ü aşkın çiftçiyle bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl
projeye destek veren firmalardan May Tohum Afşin'de de katılımcılar arasında bir çekiliş yaparak 15
kişiye 10'ar dönümlük tohum dağıttı. Ülkemizde 5 milyon hektar alanda yağlı tohum üretme potansiyeli
mevcut. Sunar Grup'un projesi başarıya eriştiğinde Türkiye’nin ayçiçeği ambarı Trakya Bölgesi’ne
rakip olacak kadar atıl alanı ayçiçeği tarımına kazandırmış olacağız. "
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12134
Erişim Tarihi: 21.03.2013

Gohou Rize maçında yok!
Gohou, 22 Mart'ta Fildişi Sahili'nin 2014 Dünya Kupası Afrika elemelerinde Gambiya ile oynayacağı maç için milli
takıma davet edildi.
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26 haftada 18 golle gol krallığında birinci sırada bulunan Gohou, 22 Mart’ta Fildişi Sahili’nin 2014
Dünya Kupası Afrika elemeleri kapsamında Gambiya ile oynayacağı maç için milli takıma davet edildi.
Đlk kez ülkesinin (A) milli takımına çağrılan Gohou’nun,Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacağı
öğrenildi.
Kayseri ekibinde Boluspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Bilal Aziz'de Çaykur
Rizespor maçında yerini alamayacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12136
Erişim Tarihi: 21.03.2013

Erciyesspor'a Şampiyonluk Primi
Balıkesirli Đş Adamından Erciyesspor'a Şampiyonluk Primi
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Balıkesirli Đş Adamından Erciyesspor'a Şampiyonluk PrimiKayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik
kapı imalatı ile uğraşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Balıkesirli işadamı, Kayseri Erciyesspor'a
110 bin euro şampiyonluk primi verecek.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik kapı imalatı ile
uğraşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Balıkesirli işadamı, Kayseri Erciyesspor'a 110 bin euro
şampiyonluk primi verecek. Aynı işadamı, gol kralının da Erciyesspor'dan çıkması halinde 15 bin euro
prim vereceğini açıkladı.Grup 38 Taraftar Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Đncialan, kazandığı paranın
bir kısmını Kayseri Erciyesspor'a vermeyi taahhüt eden işadamına, tüm taraftarlar adına teşekkür
ettiklerini söyledi. Đncialan, Balıkesirli işadamının uyarlılığını, Kayserili sanayicilerden de beklediklerini
söyledi.Kayseri Erciyesspor'un cumartesi günü Çaykur Rizespor'la erken final oynayacağını ve
kazanması halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağını belirten Đncialan, tüm Kayserililere
seslenerek, bu maçta Kadir Has Stadyumu'nu doldurmaları çağrısında bulundu
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12137
Erişim Tarihi: 25.03.2013

Bir el de sen uzat Anadolu'ya
Bir el de sen uzat Anadolu'ya projesi Develi'de
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Marmara Üniversitesi Güneşin Çocuklarına yardım Kulübü tarafından yürütülen "Bir el de sen uzat
Anadolu'ya" Proje ekibi Develi Đlçesinde 120 Öğrencinin eğitim gördüğü Köseler Köyü Đlk okulu ve Orta
Okulu Đle Đlçe merkezinde 160 öğrencinin eğitim gördüğü ĐMKB YĐBO öğrencileri ile projenin Develi
ayağını organize ettiler.
Proje kapsamında Develi ilçesindeki Köseler köyü okuluna gelen 35 kişilik Marmara Üniversitesi
Güneşin Çocuklarına yardım Kulübü öğrencileri akşam saatlerinde de Develi ĐMKB YĐBO'da
ailelerinden ayrı olan öğrencilerle buluşarak projenin ikinci bölümünü onlarla gerçekleştirdiler Develi
Đlçesi Köseler Köyüne proje yapmaya vesile olan Mehmet Behiç Şahin Her ay iki okul olmak üzere
gidilen okullara kütüphane ve oyun odası kazandırdıklarını, diş fırçası ve dişleri korumanın önemi gibi
gün boyu yapılan etkinlikler yanı sıra köy okullarında eğitimlerini görmekte olan öğrencilere
Üniversitede eğitimlerini görmekte olan ağbey ve ablaları tarafından okuma sevgisinin de aşılandığını
belirtti.
Köseler Köyü orta okul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları ile karşılanan Marmara
Üniversitesi öğrencileri Öğrenci velileri tarafından yapılan yemek ve çörekleri sınıflarda öğrencilerle
birlikte yiyip onlarla birlikte gün boyu oyunlar oynadılar.Etkinliklere Develi Kaymakamlığı, Đlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Belediyenin gösterdiği ilgiden dolayı katkısı olan herekse teşekkür eden Güneşin
Çocuklarına yardım Kulübü kurucusu Erkan Avcı proje kapsamında Her okula bir de sevgi fidanı
dikerek günün anısına fidan dikme ve dikilen fidanların korunması teşvik ederek öğrencilerin
yüreklerindeki umudu filizlendirdiklerini belirtti.
Okul Müdürü Hacı Kalkan ve Köseler Köyü Muhtarı Hamza Oğuz ile veliler tarafından karşılana Proje
ekibine Develi belediye Başkanı Recep Özkan tarafından da ilçe tanıtıcı broşür ve çeşitli kitaplar
hediye edildi.Ayrıca Belediye Başkanı adına Köy Muhtarı Develi Đlçe plaketini takdim etti.
Kulüp Başkanı ve Proje Koordinatörü Gökhan Dinç; Bir El De Sen Uzat Anadolu'ya... Daha Gidecek
Çok Yolumuz Var. Sloganı ile Anadolu yollarına çıktıklarını belirterek öğrencilere akut faaliyetleri
hakkında da yazılı ve görsel dökümanlarla hem köylüyü hem de öğrencilerin bilgilenmesini
sağlamaktayız 3 yıla yakın bir süredir, Marmara Üniversitesi Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü
olarak Anadolu'nun dört bir yanındaki köy okullarına kurdukları kütüphaneler aracılığı ile yaklaşık
30.000 kitap götürdük dedi.
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tahsis
edilen otobüs ile Anadolu'da köy köy dolaşıp okuma alışkanlığı yumağını büyütmeye çalışan
öğrencilerin köyden ayrılışlarında duygu dolu anlar yaşandı.
http://sindelhoyuk.free.fr
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12138
Erişim Tarihi: 25.03.2013

Yaz Okulu Kayserili öğrencileri bekliyor!
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu Kayserili öğrencileri bekliyor.
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Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu Kayserili öğrencileri bekliyor
Sabancı Üniversitesi bu yıl Lise Yaz Okulu’nun üçüncüsünü düzenliyor. Lise öğrencilerine üniversite
deneyimini yaşatan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, fen bilimlerinden yönetim bilimlerine;
sanattan sosyal bilimlere; dil eğitiminden meslekler ve üniversiteler hakkında bilgilendirici seminerlere
uzanan zengin bir içerik sunuyor.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda derslerin büyük bir çoğunluğu Türkçe olarak işlenecek.
Almanca ve Đngilizce verilecek derslere Alman, Đsveçli ve Norveçli öğrencilerin katılımı ile uluslararası
bir boyut kazanıyor. Böylelikle lise öğrencilerine kendilerini geliştirebilecekleri bir akademik ve kültürel
uluslararası bir ortam sunuluyor.
Ders dışı etkinliklerle desteklenen yaz okuluna, 1 Mayıs 2013 tarihine kadar başvuru web üzerinden
yapılabilecek.
Sabancı Üniversitesi lise öğrencilerine yönelik yaz okulunun üçüncüsünü başlatıyor. 1-12 Temmuz
2013 ve 15-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında iki dönem olarak uygulanacak Sabancı Üniversitesi
Lise Yaz Okulu’nda dersler, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat, Yönetim Bilimleri, Dil Eğitimi ile
Kariyer ve Meslek Seçimi olmak üzere altı başlık altında toplanıyor.
Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen Sabancı Üniversitesi Lise Yaz
Okulu’na 1 Mayıs 2013 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu zengin bir eğitim programı sunuyor
Sabancı Üniversitesi Yaz Okulu 1-12 Temmuz 2013 ve 15-26 Temmuz 2013 tarihlerinde, ikişer
haftalık 2 dönemden oluşuyor. Öğrenciler, bir dönem içinde, farklı ders gruplarından en fazla 3 ders
seçebilecekler. Đsteyen öğrenciler her iki döneme de kayıt yaptırabilecek. Okula, lise ve üniversite
öğrencileri başvurabilecek.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda 1. dönemin müfredatında; Moleküler Biyoloji, Gen
Mühendisliği ve Nano Tıp; Beyin, Bilim ve Sihir; Mekatronik ve Đnsansı Robotlar; Astrofizik ve ÖteGezegenler; Kuantum Mekanik ve Nano Bilim; Arttrılmış Mekanik I; Mekatronik, Uçan ve Yüzen
Robotlar; Mühendislik Dallarında Eğitim ve Sektörler; Girişimcilik ve Başarı; Toplum, Ekonomi ve
Politika; Önümüzdeki Yüzyıllarda Küresel Ekonomi ve Çin; Modern Sanatın, 20. Yüzyıl Müziğinin ve
Operanın Büyük Eserleri; Görsel Đletişim, Tasarım ve Sanat dersleri yer alacak.
Đkinci dönemde ise; Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği ve Nano Tıp; Medikal ve Biyomoleküler
Aletlerin Tasarımı ve Üretimi; Bilim, Girişimcilik ve Halka Hizmet; Araştırma, Geliştirme ve Pazarlama;
Kozmoloji ve Evren; Kuantum Mekanik ve Nano Bilim; Arttrılmış Mekanik II; Mekatronik ve Đnsansı
Robotlar; Mühendislik Dallarında Eğitim ve Sektörler; Bir Kentin Tarihi: Konstantinapolis/Đstanbul; Batı
Sanatının, Klasik Müziğin ve Tiyatronun Büyük Eserleri ve Görsel Đletişim, Tasarım ve Sanat dersleri
yer alacak.
Her iki dönemde de Temel Đngilizce Öğrenimi II dersi yer alacak. Ayrıca, her iki dönemde yer alan
Üniversiteler ve Meslekler: Bilgilenmek, Seçmek ve Başarmak başlıklı derste farklı sektörlerden uzman
isimler mesleklerini öğrencilere tanıtacaklar.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu uluslararası bir ortam sunuyor
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda bu yıl Almanca ve Đngilizce dersler de yer alacak. Her iki
dönemde de müfredatta olan Society and Culture, Economy and Government dersleri Đngilizce,
Gesselschaft und Kulturen ve Wirtschaft und Verwaltung dersleri ise Almanca işlenecek. Sabancı

Üniversitesi Lise Yaz Okulu’na katılan öğrenciler, yabancı dilde verilen derslerde Alman ve Đsveçli
öğrencilerle birlikte olma imkanı bulacaklar.
Ders dışı etkinlikler
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, gün içerisine yayılmış ders dışı etkinliklerle öğrencilere sportif,
kültürel ve sosyal olanaklar sunuyor.
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda sunulan ders dışı etkinlikler arasında; fitness, tenis, voleybol,
basketbol, futbol, grup egzersizleri, dans, yaratıcı drama, güzel sanatlar ve ritim atölyesi yer alıyor.
Üniversite öğrencileri de yaz okuluna katılabilecek
Derslerin Türkçe olarak işleneceği Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, lise öğrencilerine ve
formasyonunu zenginleştirme ihtiyacı duyan bütün üniversite öğrencilerine açık olacak.
Ücret ve program bilgisi
Adaylar, tercihleri doğrultusunda, dönemlerden birine veya her ikisine başvurabilecekler. Her dönem
en fazla 3 ders seçebilecekler. Ders başına ücret 700 TL. Bütün adayların konaklamalı olarak kayıt
yaptıracağı Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nun, konaklama ve yemek ücreti, dönem başına 700
TL olarak belirlendi.
Detaylı program için: http://liseyazokulu.sabanciuniv.edu/
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12139
Erişim Tarihi: 25.03.2013

Akıllı Yazar Kasalar geliyor!
Seyyar ödeme alan işletmeler Temmuz ayından itibaren yeni nesil yazar kasaları kullanmak zorunda.
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Seyyar ödeme alan işletmeler Temmuz ayından itibaren yeni nesil yazar kasaları kullanmak
zorunda.
Peki öngörülen tarihte kullanım başlayacak mı? Đşletme sahipleri uygulamaya, cihaz fiyatına ve süreye
tepkili. Bazıları birilerinin yangından mal kaçırmaya çalıştığını düşünürken esnafın tamamı "Tekel"
endişesi taşıyor. Yeni cihazı almamak için örgütlenmeyi düşünenler bile var.
FULYA ÖKTEM / THE LĐRA - Seyyar olarak masada, kapıda veya sokakta ödeme alan işletmelere
01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu geliyor. Yeni
nesil cihazlar POS özellikli Mobil Yazar Kasa olarak adlandırılıyor. Fakat uygulamanın muhatabı
işletmeler konuya dair fikir sahibi değil. Bilgisi olanlar da tepkili. Esnafın görüşlerine geçmeden
önce yeni cihaz hakkında biraz bilgi verelim...
YENĐ YAZAR KASA NE ZAMAN HAYATIMIZA GĐRDĐ?
Đlgili çevrelerde bir süredir konuşulan POS özellikli Mobil Yazar Kasa 6 Mart günü Türkiye’ye tanıtıldı.
Sadece Türkiye’de değil dünyada da bir ilk olan cihazı MT Bilgi Teknolojileri geliştirdi, yazılımını
Cardtek Grup yaptı. Bu iki şirketin bankacı ortağı ise Denizbank oldu… Basına tanıtımın ardından
Denizbank’ın ve MT Grup’un yeni kasa ile ilgili reklamları televizyonlarda yoğun şekilde yayınlanmaya
başladı.Yeni nesil cihazların kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir kilometre taşı olması
bekleniyor. Bu cihazlar yazar kasa ve POS fişlerini aynı yapı üzerinden kesebiliyor, mali verileri ve
banka verilerini eşleştirebiliyor. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş; cihaz ile kayıt altına alınacak
işlemlerin vergi gelirlerini ülkenin refah seviyesini yükseltecek şekilde artıracağını söylemişti.
FĐYATI 590 EURO + KDV
Yeni cihazın fiyatı KDV hariç 590 Euro. Yeni nesil yazar kasanın üreticisi MT Grup şu anda bu cihazı

tedarik edebilen tek kurum, stratejik ortağı Denizbank ise cihazı satan tek banka. Bankacılık
piyasasında konuşulanlar dışında duyurulmuş başka bir cihaz ya da çalışma olmadığı için
kamuoyunda tekel hissiyatı uyanmış durumda. Uygulamadan haberi olan esnaflar, yaptığımız
görüşmelerde tekel hususuna vurgu yaparak süre ya da ceza ne olursa olsun ikinci bir cihaz çıkana
kadar yeni nesil cihazı almak istemediklerini söylediler.
MEVZUAT
3100 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan
mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar POS cihazı kullananlar ve yol kenarı otopark hizmeti veren
mükellefler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine yeni nesil POS özellikli yazar kasa
kullanacak. Bunun dışındaki işletmeler mevcut yazar kasalarını 2015 yılı sonuna kadar kullanabilecek.
Bu süre zarfında hafızası dolan cihazlar için işletmelere mali hafıza verilmeyecek. Bu çerçevede 2015
yılı sonuna kadar Türkiye’de 2 .2 milyon civarında Yazar Kasa değişimi yapılması öngörülüyor.
YENĐ BĐR "SÜRE UZATMA" OLACAK MI?
31.12.2012’de hafızası dolan yazar kasalar hurdaya ayrılacaktı. Süre 01.07.2013 tarihine kadar
uzatıldı. Đlk uzatma süresinin bitmesine 3 ay olmasına rağmen yeni bir uzatma yapılacağı
konuşulmaya başlandı. Sebebi de mükelleflerin uygulamadan haberi olmadığı için gereken
hazırlıkların yapılmamış olması.Acaba tek sorun esnafın haberinin olmaması mı yoksa altyapı
entegrasyon ve ruhsat sorunları bu süre uzatma söylentisinin ardındaki sebeplerden olabilir mi?
DURUM NE?
Yasada öngörülen işletmelerle yeni nesil cihaz ve cihazın kullanımının mecburi olacağı tarih hakkında
görüştük. Görüştüklerimiz içinde restoran zincirlerinden büfelere, barlardan kafelere kadar pek çok
işletme var. Görüştüğümüz işletmelerin yüzde 35’inin yeni uygulamadan haberi yok. Kısaca verdiğimiz
bilgi üzerine aldığımız yorumlar da hem süre hem cihazın fiyatı açısından pek olumlu değil.
Kalanın yüzde 25’i restoran, pastane vb zincirleri olan kurumsal işletmeler, yüzde 40 ise küçük ve orta
ölçekli işletme. Sadece Đstanbul’da 15 şubesi olan bir işletmenin çalışanlarının yeni nesil ödeme
kaydedici cihaz uygulamasından haberi yok. Firma 1 ay önce barkod uygulamasına geçerek tüm
şubelerindeki kasalarını yenilemiş. Görüştüğümüz işletmeler içinde Mobil Yazar Kasa POS cihazını
alan iki işletme var. Bunlardan biri Kovan Fırın diğeri ise sahibi eski bir bankacı olan iki şubeli bir fast
food restoranı...
ESNAF NE DĐYOR?
Yaptığımız görüşmelerdeki ortak noktaları başlıklar halinde veriyoruz:
NEDEN DUYURULMADI?
Bu sadece uygulamadan haberi olmayanların serzenişi değil. Yeni nesil cihaz uygulamasını biliyorum
diyenler de Deniz Bank ve MT Grup reklamları yayınlandığından beri bu cihazdan haberdar.
Uygulamanın yapılacağını reklamlardan önce de bilen tek işletme işleriyle ilgili mevzuatı takip
ettiklerini söyleyen Kovan Fırın oldu.Her konuda yayınlanan kamu spotları vasıtasıyla milyonlara
ulaşan devletin bu konuda da bir kamu spotu yayınlamamış olması en çok vurgulananlardan oldu.
Đşletme sahipleri ikinci bir alternatif olarak devletin bankalara bunu duyurma görevi vermeyi neden
düşünmediği idi. Esnaf; “madem bu vergilendirme ile alakalı o zaman devlet bankalardan bunu sosyal
sorumluluk gibi rica edebilirdi” dedi. Uygulamayı basından öğrendiklerini söyleyen işletme sahipleri
çalıştıkları bankalardan bu konuda daha önce bilgi almamış…
"YAZAR KASALARIMIZ NE OLACAK, DEVLET PARAMIZI VERECEK MĐ?"
Hemen herkesin artık kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yaptığını söyleyen esnaf bu şekilde
kimsenin istese de vergi kaçıramadığını söyledi. POS cihazlarını bankalardan ücretsiz olarak alan
esnaf mevcut yazarkasasını ne yapacağını soruyor. Bazıları mecburi uygulamanın devlet tarafından
finanse edilmesi gerektiğini söylüyor: Eski yazar kasanı getir yeni nesil yazar kasanı al!
"ÇOK PAHALI"
Görüştüğümüz esnafların tamamı cihazın ücretinden şikayetçi. Özellikle küçük işletmeler bir aylık
kiralarını vererek yeni cihazı almak istemediklerini belirttiler. Đşletme sahiplerinin bir kısmı birkaçı
çevrelerini cihazı almamak yönünde örgütleyeceklerini söylediler.
TEKEL ÖFKESĐ
Esnaf hem gereken hazırlığın yapılmaması ve cihazın fiyatı sebebiyle tepkili olduğu kadar cihazın tek
firma ve tek bankadan alınacak olması konusunda da endişeli. Esnaf devletin bu kadar önem verdiği
ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edecek bu cihazın neden tek firma tarafından satışa sunulduğunu
sorguluyor. Hepsi ticarete saygılı olduklarını ve iyi iş yapanın kazanmasına saygı duyulması gerektiğini
söylüyor fakat uygulamanın bu şekilde infial yaratacağı konusunda hemfikir.
Đstanbul’un merkezi semtlerinden birinde işlek bir restoranı bulunan Özgür Dağlayan; “Dünyadaki tekel
anlayışı bizi de vurmaya başladı. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu her sektörde birkaç şirket kalana
kadar anlamayacak gibi görünüyoruz. Madem bu iş kamu için bu kadar önemli neden bizlere bunca

zamandır duyurulmadı ve neden başka üreticilere şans tanınmadı? Benim duyduğum başka bir firma
yok. Ne bunu üretecek firmalara ne de ruhsat sürecine ait bir kelime duymadık. Verilen emeğe tabii ki
saygılıyım ama bir işin iyiliğini ancak rekabet olunca anlarsınız. Öbür türlüsü akıllara başka düşünceler
getirebilir. Tekel anlayışı üsttekiler yaşasın alttakiler ölsün anlayışıdır ve kabul edilemez” dedi.
ĐYĐ AMA…
Kovan Fırın işletmecisi Ahmet Çelik mevcut yazarkasaların sistem itibariyle sıkıntılı olduğunu yeni
nesil cihazların mevcut sıkıntıları çözecek donanıma sahip olmasını umduğunu söyledi. Kovan Fırın
yeni şubesinde yeni cihazı yarından itibaren kullanmaya başlayacak. Ahmet Çelik, cihazın
avantajlarının uzun süre kullanımdan sonra anlaşılabileceğini belirtirken önemli olanın ticari faaliyetin
sağlıklı yürümesi olduğu söyledi. Đşletmesinin iştigal alanıyla ilgili mevzuatı sıkı şekilde takip ettiğini
söyleyen Ahmet Çelik, yeni nesil cihazların tedavüle gireceğinden çalışmaların başladığı ilk günden
itibaren haberi olduğunu belirtti. Esnafın haberi yok söyleminin farklı bir tehlikeye işaret ettiğini
vurgulayan Çelik, uygulamada bir tekelleşme olacağının açık olduğunu söyledi. Ahmet Çelik; “Bu
ülkede kimlik değişir, ehliyet değişir, sınav sistemi değişir… Pek çok şey değişir ve hep para toplanır.
Bu uygulamadan yerleşen kadar birkaç aşamadan illa ki geçecektir.” dedi. Ahmet Çelik; “Bu tip
uygulamaları değerlendirirken sadece maliyet değil geniş çapta getireceği ve götüreceği şeyler de
hesaplanmalıdır. Sorulması gereken ilk soru bu cihazların esnafa iyi bir hizmet getirip
getirmeyeceğidir. Daha yıllarca kullanılabilecek kapasiteye sahip mevcut yazarkasalar ne olacak?
Halihazırdaki tekel devam edecek mi yoksa sektöre yeni oyucuların girmesiyle rekabet ve istihdam
oluşacak mı? Sadece işletmeciye değil tüm halkımıza bunların açıklanması gereklidir” diyerek
sözlerine son verdi.
MALĐYETĐ AĞIR
Eski kasalar atılacak. Yeni nesil cihazlar alınacak. Paket servis yapan işletmeler bu cihazdan kaç tane
alacak? En küçük işletmenin bile en az iki tane alması gerekecek. Maliyetlerin kendileri için sürekli
arttığını söyleyen esnaf sonuç itibariyle uygulamadan ve zamanlamasından hiç memnun değil.
KADINLAR
Görüştüğümüz kadın işletme sahiplerinin tamamı yeni uygulamadan ve cihazın fiyatından haberdar…
KAYNAK / Muhasebeturk.org
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12140
Erişim Tarihi: 25.03.2013

KDV ve Gelir Vergisi beyannamelerinin süresi
uzatıldı!
KDV ve Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, vatandaşın
mağdur olmaması için KDV ve gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına karar
verildiğini bildirdi.
Maliye Bakanı Şimşek, ''Bu çerçevede 25 Mart 2013 Pazartesi günü son gün olan KDV
beyannamelerinin verilme süresi 26 Mart 2013 Salı gününe, 25 Mart 2013 Pazartesi günü son gün
olan Gelir Vergisi beyannamelerinin (kira beyannameleri dahil) verilme süresi 29 Mart 2013 Cuma
gününe kadar uzatılmıştır'' dedi.
KAYNAK / MUHASEBE TÜRK
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12142
Erişim Tarihi: 25.03.2013

