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Kayseri de kar haberleri
Köy yolları kapandı,ulaşımda aksamalar oldu.
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Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolu sayısı 145'e ulaştı. Kentte sabah saatlerinde başlayan
ve aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Đl Özel Đdaresi'nden alınan bilgiye göre,
kar yağışı nedeniyle ilçelerden Bünyan'da 12, Develi'de 5, Felahiye'de 4, Kocasinan'da 3, Pınarbaşı'da
97, Sarız'da 18, Tomarza 4, Yahyalı 2 olmak üzere toplam 145 köy yolu ulaşıma kapandı.
Pınarbaşı'da ayrıca 22 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların ulaşıma açılması için 7
ekiple çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Kayseri'nin Talas Đlçesi'nde Belediye tarafından 2 yıl önce
faaliyete geçirilen Akçakaya Model Uçak Tesisi, soğuk havaya rağmen model uçak ve helikopter
tutkunlarıyla doluyor. Haftanın stresini şehir merkezine 10 dakika uzaklıktaki tesiste atmak isteyen
genç yaşlı çok sayıda model uçak tutkunu, hava sıcaklığının 0 derece olmasına aldırmadan saatlerce
uçaklarını gökyüzünde uçurmanın keyfini yaşıyor. Modelciler önce uçaklarını aprona çıkarıp
parçalarını birleştirdikten sonra yakıtlarını doldurdu. Akrobasi ve normal olmak üzere iki çeşit model
uçakları bulunan modelseverler, daha sonra tek tek kalkış için görevliden izin isteyerek uçaklarını
havalandırdı. Benzinli model uçaklar ortalama 15 dakika gökyüzünde süzülürken pilotları yerde sanki
kendileri uçuyormuş gibi heyecanlıydı. Esnafından doktoruna, öğrencisinden emeklisine kadar geniş
bir tutkunu bulunan model uçak sporuna gönül verenlerden Özgür Temiz, esnaf olduğunu ve haftanın
stresini buraya gelerek 3 saatte attığını söyledi. Temiz, model uçurmanın tarif edilemez bir duygu
olduğunu belirterek, "Soğuk sıcak, kar kış bizim için fark etmez. Her zaman gelip bu heyecanı
yaşıyoruz. Sadece model uçurmayıp arkadaş grubu oluşturduk. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.
Modelciliğe yıllarını veren Hasan Murat Sert, model tutkunluğunun mevsiminin olmadığını ifade
ederek, "Günümüzde her türlü hava şartlarında uçan model uçak mevcut ve artık eskisi gibi pahalı
değil. Atölye imkanı, işi bilen arkadaşlar ve Türkiye'de örneği olmayan pistimiz var. Bu sporu yapanlar
hem sosyal açıdan rahatlıyor hem de kendilerini daha güzel işlerde yetiştiriyorlar" dedi. Modelin en
genç pilotu 17 yaşındaki Kamil Yükselen ise modelciliğin insanların birbirleriyle kaynaşarak sıcak
dostlukların kurulmasına vesile olduğunu belirterek, "Herkesi bu sporu yapmaya tavsiye ediyorum"
diye konuştu. Çocuk doktoru olan bir başka model tutkunu Kutlu Sınmaz ise hava sporlarını severek
yaptığını ifade ederek, "Hafta içi çok yoğun çalıştığımızdan dolayı şartlar müsait olduğunca buraya
gelip stres atıyoruz. Burada model uçurmak bizim için büyük bir keyif" dedi. EDĐTÖR:ÖNER
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11890
Erişim Tarihi: 08.01.2013

Kayseri de Asayiş
Hırsızlık,Cinayet,Tehdit,Đş Kazası ve diğer haberler

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Asayiş
:0
: 21
: 07 Ocak 2013 21:54

Kocasinan ilçesinde bakır kazan çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Đlçeye bağlı Elmalı köyünde,
B.F., A.E., A.Y., R.Y. ve A.E.'nin evlerine girerek, 7 adet çeşitli ebatlarda bakır kazanı çalan A.E., S.F.
ve Đ.K. güvenlik güçlerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandı. Kayseri'de 2 kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ömür boyu hapis
cezası verildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık Burhan Albayrak, son
savunmasında, eşinden ayrılmak istediği için kayınbiraderlerinin kendisini öldürmekte tehdit ettiğini
öne sürdü. Olay günü tabancayla tehdit eden kayınbiraderleri Mehmet ve Yakup Güneşdoğdu'ya
kendisini savunmak için ateş ettiğini belirten Albayrak, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti,
Burhan Albayrak'a "kasten adam öldürmek" suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası vererek,
duruşmayı bitirdi. Burhan Albayrak, 26 Ekim 2012'de, tartıştığı kayınbiraderleri Mehmet ve Yakup
Güneşdoğdu'yu Eseryurt Mahallesi'nde minibüsün içinde tabancayla vurarak öldürmüştü. Kayseri'de
maden tünelinde çalışan bir kişi, başına taş düşmesi nedeniyle yaralandı. Edinilen bilgiye göre
Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükpotuklu köyünde meydana gelen olayda, maden tünelinde çalışan
S.B.'nin başına kopan taş parçasının düşmesi nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Pınarbaşı Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Kayseri'de
yengesini miras tartışması sırasında ölümle tehdit eden bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre
Tomarza ilçesine bağlı Avşarsöğüt köyünde meydana gelen olayda M.K.'nın miras nedeniyle tartıştığı
yengesi F.K.'yı ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Yapılan şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına
alınan M.K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürüdürüldüğü bildirildi. 2013 yılının ilk haftasında 448
maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından
yayınlanan istatistiklerde, 2013 yılının ilk haftasında Đstanbul'da 120, Ankara'da 54, Antalya'da 29,
Đzmir'de 27, Bursa'da 18, Adana ve Đçel'de 12'şer, Kayseri ve Diyarbakır'da ise 10'ar maddi hasarlı
trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Geçen yıl üniversiteyi bitiren Gıda Mühendisi Alime Büşra Nur
Sarıoğlu Canbulut'un, üyelik için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisler
Odası'na başvurusu, vesikalık fotoğrafının başörtülü olduğu, açık olması gerektiği ileri sürülerek geri
çevrildi. Bu uygulama nedeniyle oda hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulunuldu. Ayrıca, 25 liralık maddi ve manevi tazminat davası açılması için dilekçe verildi. Kayseri
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup mimar, mühendis ve sivil toplum örgütü üyeleri, Gıda
Mühendisleri Odası'nın yaptığı uygulamaya tepki gösterdi. Burada açıklama yapan gıda mühendisi
Canbulut, 21 Kasım 2012 tarihinde odaya üyelik için başvurduğunu belirtti. Ekte sunulan fotoğrafların
başörtülü olması gerekçesiyle başvurunun geri çevrildiği belirtildi. Erciyes Üniversitesi mezunu olan
Canbulut, bu uygulamadan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirterek, kıyafet şekli, bedensel engeller
ve birçok sebebi bahane ederek insanların haklardan mahrum edilmesinin insanlık suçu olduğunu
ifade etti. Canbulut, 5 yıllık eğitim gören bir kadına başörtülü olması nedeniyle yapılan uygulamanın ve
ayrımcılığın manevi şiddet olduğunu dile getirdi. Canbulut, daha adaletli daha demokratik Türkiye
Cumhuriyeti için odaya maddi ve manevi tazminat davası açtığını ifade etti. Canbulut, üyelik
başvurusunun kabul edilememesinden dolayı şu an hiçbir iş yerine başvuruda bulunamıyor. Konuyu
yargıya taşıdıklarını dile getiren Canbulut'un avukatı Seyit Ali Yüzgeç, dünya ülkelerinde başörtülü
kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı uluslararası anlaşmalar yapıldığını belirtti. Yüzgeç, Gıda
Mühendisleri Odası'nın uygulaması ile Alime Büşra Nur Sarıoğlu'nun başını açmak ya da haklarını
kullanmak arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmasının uluslararası hukuka da aykırılık

oluşturduğunu ifade etti. Yüzgeç, Birleşmiş Milletler Đnsan Hakları Komitesi'nin, olağanüstü durumlarda
dahi kısıtlanamayacak bu hakkın, kendine özgün giymeyi ve başörtüsünü de içine alacak şekilde geniş
bir faaliyet alanını kuşattığına dikkat çektiğini hatırlattı. Avukat Yüzgeç, Gıda Mühendisleri Odası
Başkanı Petek Ataman'ın, kadına çalışma hürriyetini engelleyici ve ayrımcılık teşkil edecek nitelikle
hukuka ve kanuna aykırı keyfi uygulama yaptığını ifade etti. Yüzgeç, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın
'Đş ve Çalışma Hürriyetinin Đhlali'ne ilişkin 117. Maddesi ve 'Ayrımcılık' başlıklı 122. Maddesi
kapsamında ilgili odanın tavrının suç oluşturduğunu açıkladı. Yüzgeç, Đlgili oda hakkında suç
duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını ifade etti. Yüzgeç, talep edilen manevi
tazminat miktarının ise bir başörtüsü ücreti olan 25 lira olarak belirlendiği, kazanılması durumunda da
başörtüsü alınacağını duyurdu. Mimar ve Mühendis Grup Kayseri Şube Başkanı Celal Dündar Selçuk
da uygulamaya tepki göstererek, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Selçuk, yapılan
uygulamalara son verilmesini, biran önce oda başkanının özür dilemesi çağrısında bulundu.
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11891
Erişim Tarihi: 08.01.2013

Kayserspor da Transfer ve kamp haberleri
Eski Trabzonsporlu Jaja transferi ,12 Ocak'ta da Gaziantepspor ile hazırlık maçı yapacak.
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Bir dönem Trabzonspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Avelino Jackson de Coelho (Jaja),
Kayserispor ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Kulüp Basın Sözcüsü Oğuz
Ortaköylüoğlu yaptığı açıklamada, futbolcu ve menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için
Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Brezilyalı futbolcunun Kayserispor'un kamp yaptığı Antalya'da
olduğunu belirten Ortaköylüoğlu, Jaja'nın burada sağlık kontrollerinden geçirildiğini ifade etti.
Ortaköylüoğlu, futbolcuyla görüşmelerin olumlu ilerlediğini dile getirerek, herhangi bir pürüz çıkmaması
halinde futbolcuyla sözleşme imzalayacaklarını kaydetti. 2010-2011 sezonunda Trabzonspor forması
giyen 26 yaşındaki Jaja, bordo-mavili forma altında çıktığı 32 maçta 14 gol atmıştı. Spor Toto Süper
Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak'ta Antalya'da topbaşı yapan sarı-kırmızılılar, kamptaki ilk
hazırlık maçında yarın Đstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maç, Kayserispor'un
kamp yaptığı Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin futbol sahasında saat 16.00'da
başlayacak. Kulüp Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu yaptığı açıklamada, Kayserispor'un ligin ikinci
yarısında daha iyi olması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin ligin ikinci devresinin
başlangıcına kadar takımı hazır hale getirmek olduğunu dile getiren Ortaköylüoğlu, şöyle konuştu:
"Kamp çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Takımımızın havası, morali gayet yerinde. Yarın
kamptaki ilk hazırlık maçımızı yapacağız. Takımın eksikliklerini görmek açısından hazırlık maçlarına
önem veriyoruz. Đnanıyoruz ki, hocamız bu tür karşılaşmalarla takımımızı ikinci yarıya iyi bir şekilde
hazırlayacaktır. Đkinci yarıda taraftarımızın yüzünü güldüren bir takım olmak için elimizden gelen
çabayı göstereceğiz." Đkinci yarı hazırlıklarını 18. haftada deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına
kadar Antalya'da sürdürecek olan Kayseri temsilcisi, 12 Ocak'ta da Gaziantepspor ile hazırlık maçı
yapacak. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11892
Erişim Tarihi: 08.01.2013

7300 tl'ye Tapulu Devremülkler
Kozaklı Kozza Termal de ömür boyu 10 günlük tapulu devremülkler 7300 tl
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Kozaklı da 7300 tl ye 10 günlük devremülkler KOZAKLI KOZZA TERMAL DE 7300 TL YE SATILIK 10
günlük TAPULU Devremülkler Nevşehir Kozaklı Đlçesinde GARANTĐ KONUT tarafından yapımı devam
eden KOZZA TERMAL de 10 günlük tatil veya yatırım için TAPULU daire dönemleri sizleri bekliyor.
Bilgi için:ÖNER ÇALIŞ 0 533 235 81 25 2013 eylül ayında açılacak termal tatil sitesinde 10 ar günlük
TAPULU devremülklerin satışı sürüyor. 10 günlüklerden kira veya tatil imkanlarınızda mümkün.
Devremülkler en az 7 yılda kendini amorti ediyor. Peşin 7300 tl olan devremülklere aylık 240 tl
taksitlerle 8500 tl ye 2 yılda sahip olabilirsiniz.Peşin alımlarda tapu teslimli dairelere peşinatda alınıyor.
Herkesin bütçesine göre ayarlanan taksit imkanları ise cazip. Her yılın Kasım ayında üyelere ulaşılarak
bir sonraki yılın dönemine gelip gelmeyecekleri, Takas isteyip istemedikleri ve kiralama istekleri
sorulur. 15 Aralık’a kadar şirkete yazılı olarak bildirmeleri istenir. Yazılı istekleri onaylanıp kendilerine
bildirilir. Kendi dönemine gelmeyip, istediği başka dönem olursa bunu belirtir ve istediği dönem ile
kendi dönemi arasındaki fark varsa alınır veya verilir. Đşte odanızı KĐRALAMA imkanları Kişi yerinin
peşin olarak kiralanmasını isterse; şirketin belirttiği miktarı kabul eder ve parasını peşin alır. Bu bedel
her yıl şirket tarafından bildirilir. Veya yerini şirkete bırakır, şirket kaç liradan kiraya verirse %20’sini
komisyon olarak keser geri kalan miktarı üyeye öder. Birde yerinin peşin olarak kiralanmasını isterse;
şirket belirttiği miktarı kabul eder ve parasını peşin alır. Bu bedel her yıl şirket tarafından bildirilir. Ve
en önemlisi yerinin peşin olarak satın alınmasını isterse, şirketin belirlediği miktarı kabul eder ve
parasını peşin alır. Bu miktar her yıl şirket tarafından bildirilir. Bilgi için DANIŞMAN :ÖNER ÇALIŞ 0
533 235 81 25
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11894
Erişim Tarihi: 08.01.2013

Hong Kong heyeti geliyor
HKTDC Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Đstanbul Ofisi ve Kayseri Ticaret Odası organizasyonunda
16.01.2013 tarihinde KTO''Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Bilgilendirme Semineri''düzenlenecektir.
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HKTDC Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Đstanbul Ofisi ve Kayseri Ticaret Odası
organizasyonunda 16.01.2013 tarihinde Odamızda “Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi
Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.
Hong Kong ve HKTDC hakkında detaylı bilgilendirmenin yapılacağı seminerde ayrıca Türk
firmalarının ticari deneyimlerine de yer verilecektir.
Seminere katılım ücretsiz olup, katılım durumunuzu 14 Ocak 2013 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar gizem.gurel@hktdc.org e-mail ile veya 0212 257 85 46 telefon numarasını arayarak yada
Odamıza (Tel: 222 45 29 – Başak Temiz) bildirmenizi rica ederiz.
Program aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Yer : Kayseri Ticaret Odası Rıfat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu
Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Cad. No: 6 Kiçikapı KAYSERĐ
Program:
09:00 -09:30 Kayıt
09:30 -10:00 Açılış Konuşmaları -Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asaf
Mehmetbeyoğlu
10:00-11:00 Perran Ersu Özçaldıran - Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Đstanbul
Danışmanı
Hong Kong – Çin Pazarına açılan kapı
11:00-11:30 - Zümrüt Sarraf ; Erden Soyal -Genel Müdür, Ali Soyal-Yönetim Kurulu Başkanı ,
Đlgün Mühendislik; Đbrahim Đlgün - Genel Müdür
Hong Kong ile ticaret deneyimleri paylaşımları
11:30 -12:00 Sorular/Cevaplar
Kapanış
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11895
Erişim Tarihi: 11.01.2013

Kdv sadece lüks konutlara
Gayrimenkul Hukuku uzmanı Av. Emre Alcan,yeni KDV düzenlemesinin yanlış anlaşıldığını söyledi
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Gayrimenkul Hukuku uzmanı Av. Emre Alcan, yeni KDV düzenlemesinin yanlış anlaşıldığını, satışa konu
olan konutun %18 KDV’ye tabii tutulması için sadece arsa bedelinin 1000 TL/m2 üzerinde olmasının yeterli
olmadığını, konutun aynı zamanda ‘lüks’ sınıfında inşa edilmiş olması gerektiğini söyledi.
Gayrimenkul Hukuku uzmanı Av. Emre Alcan, yeni KDV düzenlemesinin sadece lüks konutlar için geçerli
olduğunu söyledi
‘’Lüks konut tanımına farklı kriterler getirilmediği sürece; havuzu, otoparkı, güvenliği yoksa lüks sınıfa girmiyor.’’

Đnşaat ve gayrimenkul sektörünün son günlerdeki başlıca gündemi olan yeni KDV düzenlemesi
hakkında Gayrimenkul Hukuk uzmanı Av. Emre Alcan önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlemeye
göre satışa konusu yapılacak konutun %18 KDV’ye tabii tutulması için sadece arsa bedelinin 1000
TL/m2 üzerinde olmasının yeterli olmadığını söyleyen Alcan, ayrıca konutun ‘lüks’ sınıfında inşa
edilmiş olması gerektiğini de belirtti. Maliye yetkililerinin, Türkiye’deki konutların büyük kısmının lüks
statüsünde olmadığını vurguladığını kaydeden Alcan, yeni düzenlemenin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Peki bu lüks konut kavramı tam olarak nedir?
Bir konutun lüks sınıfına girmesi için yapı malzemelerinin ithal olması, yüzme havuzu ve spor
tesislerinin bulunması gerektiğine dikkat çeken Alcan 'Bu kriterlere göre Đstanbul’da yapılan markalı
konut projelerinin birçoğunun lüks tanımının içine girdiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta artık, hem
açık, hem kapalı otopark yine hem açık, hem de kapalı havuz dahi Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı
ve finans merkezi adayı Đstanbul’daki büyük konut projelerinde neredeyse standart hale geldi.
Ancak burada şunu da eklemek lazım; 10 sene öncesine kadar lüks olarak geçen bir çok kriter bugün
standart durumundadır. 10 yıl öncesine kadar projede havuz, güvenlik, sauna, otopark gibi özellikleri
bulunması lüks sayılması için yeterliydi. Demek ki; günümüz şartlarına göre, lüks konutun tanımı
güncellenmelidir' dedi.
'Örneğin; Bebek’te yeni yapılacak bir binada milyon dolarlık bir daire lüks sınıfa girer mi?' diye soran
Alcan, “Lüks konut tanımına farklı kriterler getirilmediği sürece; havuzu, otoparkı, güvenliği yoksa lüks
sınıfa girmiyor. Ancak yeni yapılan marka konut projelerinde standart hale gelen özelliklerin arsa
değeri daha düşük bir semtte uygulanması halinde o daire lüks sınıfa girecek" diye konuştu.
Bakan Mehmet Şimşek’in 100 bin TL'lik bir ev ile 1 milyon dolarlık bir evin vergi oranının aynı
olamayacağını belirttiğine dikkat çeken Av. Emre Alcan şöyle devam etti; 'Ancak oran aynı olsa dahi
bu oranın 100 bin TL ile 1 milyon TL’ye uygulanması neticesinde ortaya çıkacak rakamlar zaten aynı
olmayacak. En basitinden doğan vergi arasında zaten 10 kat fark mevcut.'
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11896
Erişim Tarihi: 11.01.2013

ATM taksi durakları geliyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Sivas Caddesi'nde bulunan taksi
duraklarının daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla bir takım düzenlemeler yapılacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Sivas Caddesi'nde bulunan
taksi duraklarının daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla bir takım düzenlemeler yapılacak.
Bu kapsamda uygulanacak proje ile bütün taksi durukları tek tip görünüme kavuşurken bankalar ve
finans kurumları için de ATM'ler oluşturulacak.
Taksi duraklarına kurulacak olan toplam 19 ATM için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenleyecek.
Belediye Encümen Salonu'nda 16 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak olan
ihalelerde 19 ATM 10 yıllığına kiraya verilecek. Đhaleyi kazanacak olan özel veya kamu finans
kuruluşları, aynı zamanda taksi duraklarını baştan aşağı yenileyecek. Taksi durakları ise Büyükşehir
Belediyesi'nin denetiminde olmaya devam edecek.
Đhalelerden ilki, Sivas Caddesi güzergahında bulunan 11 adet ATM için yapılacak. Đhalede teklifler 11
ATM'nin tamamı için alınacak. Parça teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak. Sivas Caddesi
güzergahında bulunan 11 adet ATM'nin muhammen bedeli 783 bin 300 TL olacak.

Đkinci ihalede ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 8 adet ATM, yine 10 yıllığına kiraya
verilecek. Belediye Encümen Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak ihalede teklifler 8 ATM'nin tamamı
üzerinden alınacak. Parça teklifler değerlendirme dışı kalacak.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 8 adet ATM'nin muhammen bedeli 576 bin 756 TL olarak
belirlendi.
Haber Kaynak :Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11897
Erişim Tarihi: 11.01.2013

Kayseri Erciyesspor da son haberler
Kayserispor da doğumgünü,Erciyessporun ilk yarı kendi saha karnesi
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PTT 1. Ligi'nde ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Kayseri Erciyesspor, kendi sahasında oynadığı
maçlarda daha çok mağlup oldu. Đlk yarıda kaybettiği 5 maçtan üçünü kendi sahasında oynadı. 5 maç
kaybetmemeleri gerektiğini değerlendiren Erciyesspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kadir Has
Stadı'nda oynadıkları maçlarda rakiplerinin daha iyi motive olduğunu, daha iştahlı bir maç
oynadıklarını ve bu nedenle zorlandıklarını ifade etti. Osman Özköylü, ligde ikinci yarı için hazırlıkların
devam ettiğini ve sorunsuz başlayacakları ligi sorunsuz ve başarıya ulaşmış olarak
tamamlayacaklarına inandıklarını belirtti. Kaybedilen maçlar sonrasında takımda bir düşüş yaşandığı
söylemlerine katılmayan Özköylü, şu değerlendirmeyi yaptı: "Erciyesspor'da bir düşüş yok.
Kaybettiğiniz maçlara bakarsanız, biz bu maçlarla ilgili analizler yaptık inceledik. Belki de içerde
kaybettiğimiz Adanaspor, Manisaspor ve deplasmanda Şanlıurfaspor maçları sezonun en iyi
oynadığımız karşılaşmalarıydı. En iyi oynadığımız maçları kaybettik. Adanaspor maçında rakip 3
pozisyon buldu ve 2'si gol oldu. Manisaspor maçında kaleci kırmızı kart gördü ve 10 kişi mücadele
ettik. Buna rağmen rakip karşısında 2 gol attık ama yenilmekten kurtulamadık. Şansızlık oldu.
Şanlıurfaspor maçında ilk yarıda belki 5-0 olacak karşılaşmada rakibiminiz golü buldu ve kaybettik. Bu
düşüş değil. Aksine şanssızlık ve bireysel beceriksizlikten kaynaklanan sorunlarımızdı ve
mağlubiyetimizdi." Antrenörlük hayatında bir sezonda 5 mağlubiyeti hiç görmediğini anlatan Özköylü,
"Bireysel hatalar var. Farklı şansızlık var ve bu noktaya geldik. Bolu maçını kaybettik. Galipken
kaybettik. Bir de biz takım olarak önde oynayan, baskı yapan ve mücadele eden bir takımız.
Rakiplerimiz Kadir Has Stadı'nda oynadığımız maçta defansa çekiliyor ve kontra atakla gol arıyor.
Ayrıca Kadir Has Stadı'nın imkanları ve görünümü, rakibimizi de motive ediyor. Bir kat daha fazla
motive oluyor ve biraz daha fazla iştahlı oynuyorlar. Bu bizi zorluyor. Ancak bunlar bizim için bahane
değil ve hedefimize ulaşacağız." diye konuştu. "Erciyesspor'da başarıyı isteyen bir başkan var. En
düzgün ve en iyi insandır." diyen Özköylü, kendileri için harcadığı emeklerin karşılığını vermek
zorunda olduklarını belirtti. Kayseri'de insanlara takımın alt ligde başarılı olup Süper Lig'e çıkma
sevincini yaşatmak istediklerini aktaran Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun için şehrin desteği
gerekli. Ama ilk yarıda bunu göremedik. Đnşallah bu başarıyı yakalayacağız. Ama biraz bize herkesin
nasıl yapılır bilmiyorum, maça gelerek, başka bir şekilde gerekirse dua ile destek olmalıdırlar. Şu ana
kadar insanlarımız farklı sebeplerden dolayı maçlara gelememişler. Şuandan itibaren esas önemli
döneme giriyoruz. Bize ve Kayseripor'a gerektiği yerde Kayseri Şekerspor'a destek verilmelidir.
Đnsanlar kendi şehirlerinde takım bulamıyor. Büyük şehirlerin birçoğunun herhangi bir ligde takımı yok.
Olmasını istiyor. Kayseri'de böyle bir ortam ve takım imkanı var. Kıymetini bilmeliyiz." Ligin ilk
yarısında beklediği başarıyı elde edemeyen sarı-kırmızılı takımın, Antalya kampının iyi geçtiği, teknik

heyetin ve futbolcuların morallerinin yerinde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde 3'üncü kez baba olan
golcü futbolcu Bobo ile Gretar Steinsson yeni yaşlarını, ligdeki kinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri
Antalya kampındaki Susesi Otel'de kutladılar. Bobo ve Steinsson, kendileri için hazırlanan pastayı
birlikte keserek, takım arkadaşlarına ikram ettiler. Sarı-kırmızılı 2 futbolcuyu doğum günlerinde teknik
direktör Robert Prosinecki ile arkadaşları yalnız bırakmazken, yeni yaşlarını kutlayan 2 oyuncuya
çeşitli hediyeler verildi. EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11899
Erişim Tarihi: 14.01.2013

KASKĐ Samsun'u dağıttı 68-82
Samsun Basketbol: 68 Kayseri KASKĐ: 82
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Kayseri KASKĐ, deplasmanda Samsun Basketbol'u 82-68 yendi.
Ligdeki 10. galibiyetini alan Kayseri KASKĐ 3. sıradaki yerini korumayı sürdürdü. Samsun Basketbol:
68 Kayseri KASKĐ: 82 Salon: Yaşardoğu Hakemler: Semih Vural, Serdar Saraç, Mahmut Çürük
Samsun Basketbol: Selvin 3, Nesibe 12, Vajda 20, Doğa 6, Ece 2, Frazee 20, Cansu 3, Meriç 2
Kayseri KASKĐ: Pınar 8, Aysun 8, Ayşegül 4, Yasemin 11, Maltsi 6, Tuğba 6, Martinez, Esra 14,
Anosike 5, Dimitrakou 20 1. periyot: 7-28 Devre: 23-43 3. Periyot: 41-67 maç sonu 68-82
EDĐTÖR:ÖNER ÇALIŞ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11900
Erişim Tarihi: 14.01.2013

1. yılında özlemle anıyoruz
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, 1. ölüm yıldönümünde bu sabah Cumhuriyet Parkındaki mezarı
başında düzenlenen resmi törenle anıldı.
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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, 1. ölüm yıldönümünde bu sabah Cumhuriyet Parkı’ndaki
mezarı başında düzenlenen resmi törenle anıldı.

Törene devlet ve hükümet yetkilileri ile kurum kuruluş yetkilileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Törende protokol sırasına göre çelenklerin konulmasının ardından, Saygı Duruşu, Đstiklal Marşı’nın
okunmasıyla bayrakların göndere çekilmesi, sonra yarıya indirilmesi yer aldı. Özel defterin
imzalanmasından sonra ise Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın destansı yaşamını, Kıbrıs Türkü için
başardıklarını, eserlerini anlatmak için onlarca kitap, saatlerce süren belgesellerin az geleceğini belirtti.
Eroğlu, Rauf Denktaş’ı en kısa bir şekilde anlatması istenmesi halinde şöyle anlatabileceğini ifade etti:
“O; Kıbrıs sevdalısı, Türklük şuur çok yüksek, egemenlik, bağımsızlık tutkunu siyasi dehası hayli
parlak, Kıbrıs Türk halkını toplum noktasından alıp, devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan, Anavatan
Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri için önemini çok iyi bilen, Anavatan Türkiye’ye yürekten bağlı bir lider idi.”
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11901
Erişim Tarihi: 14.01.2013

Pehlivanoğlu Taşova ve Erba'da
Av. Özcan PEHLĐVANOĞLU Balkan Savaşları'nın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında''Balkan Savaşları ve
Göç''konulu konferanslar vermek üzere Amasya''nın Taşova ve Tokat&#8217;ın Erbaa ilçesine gidiyor.
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PEHLĐVANOĞLU TAŞOVA VE ERBAA’DA…
Av. Özcan PEHLĐVANOĞLU Balkan Savaşları’nın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında “Balkan Savaşları
ve Göç” konulu konferanslar vermek üzere Amasya’nın Taşova ve Tokat’ın Erbaa ilçesine gidiyor.
Amasya ve Tokat’ta da temaslarda bulunacak olan Özcan Pehlivanoğlu ilk konferansını 14 Ocak 2013
Pazartesi günü Tokat Erbaa Balkan Türkleri Derneği’nin organizasyonu ile verecek.
15 Ocak 2013 Salı günü de Amasya’nın Taşova ilçesinde Amasya Balkan Türkleri Derneği’nin
organizasyonu ile yapılacak toplantıda konuşacak.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11902
Erişim Tarihi: 14.01.2013

