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Depremzedeler Kapadokya'daki otellere yerleşiyor
Yüzyılın felaketini 
yaşayan Türkiye, 
yaralarını sarmak için 
birlik oldu. Depremde 
evleri yıkılan ya da ağır 
hasar gören 
depremzedelere, 
Kapadokya bölgesindeki 
birçok otel kapılarını açtı.

TGF: 21 gazeteciyi kaybettik acımız büyük
Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkanı 
Yılmaz Karaca, merkez üssü 
Kahramanmaraş olan ve 10 
ili vuran depremde şu ana 
kadar 21 gazetecinin vefat 
ettiğini ve 17 gazetecinin 
birinci derecede yakınının 
hayatını kaybettiğini söyledi.
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Meslek lisesi öğrencileri
depremzedeler için soba üretiyor

evşehir 

NMesleki ve 
Teknik 

Anadolu Lisesinde 
Kahramanmaraş 
merkezli 
depremlerden 
etkilenen 
vatandaşların ısınma 
ihtiyacını karşılamak 
için soba üretiliyor.

Valilikten boş evi olanlara çağrı
Nevşehir Valiliği depremzedeler için boş
veya eşyalı evi olanlara çağrıda bulundu.

Deprem bölgesinde ölen
Nevşehirlilerin sayısı 38'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta 
meydana gelen
7,7 ve 7,6
şiddetindeki 
depremlerde
vefat edenler 
memleketlerinde 
gönderilmeye 
devam
ediyor.
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Deprem bölgesine 3 temizlik aracı
ve 14 personel daha gönderildi

Depremzedeler Kapadokya'daki otellere yerleşiyor

Nevşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki temizlik ve hasar tespit çalışmalarında
görev almak üzere 14 personel ve 3 temizlik aracı Hatay ve Kahramanmaraş'a gönderildi.

elediyeden yapılan açıklamaya Bgöre, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından tüm 

imkânlarını seferber eden Nevşehir 
Belediyesi, deprem bölgesine adeta 
çıkarma yaptı. Depremden en fazla 
etkilenen illerden olan Hatay ve 
Kahramanmaraş'a depremin ardından 
çok sayıda İtfaiye ve iş makinesi ile 
birlikte personel gönderen Nevşehir 

Belediyesi, bu bölgedeki araç ve 
personel sayısını artırıyor.
Nevşehir Belediyesi son olarak 
Hatay'daki temizlik çalışmalarında görev 
almak üzere 3 adet hidrolik sıkıştırmalı 
çöp kamyonu ve beraberinde 9 temizlik 
görevlisi ile birlikte Kahramanmaraş'taki 
hasar tespit çalışmalarında görev almak 
üzere 5 teknik personelini bu kentlere 
gönderdi. BÜLTEN

Yüzyılın felaketini yaşayan Türkiye, yaralarını sarmak için birlik oldu. Depremde evleri yıkılan 
ya da ağır hasar gören depremzedelere, Kapadokya bölgesindeki birçok otel kapılarını açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 
Türkiye genelinde şimdiye kadar 50 binin 
üzerinde depremzede otellere yerleşti.
Kapadokya bölgesindeki otellere yerleşen 
depremzedelere konaklamaların yanı sıra 
üç öğün sıcak yemek, sağlık hizmeti, 
özellikle çocuklar için psikolojik 
danışmanlık hizmetleri veriliyor.
Yüzyılın felaketine Elbistan'da yakalanan 
Mehmet Ayva da, eşi ve çocukları ile 
birlikte Kapadokya Dinler Otel'e yerleşen 
depremzedelerden biri.
Mehmet Ayva, yaptığı açıklamada, 
“Depremin merkez üssü olan Elbistan'dan 
geldik. Nevşehir'e ilk geldiğimiz günden 
itibaren çok güzel bir şekilde karşılandık. 
Şu an kaldığımız otelde tüm 
depremzedeleri çok güzel bir şekilde 
ağırlıyorlar. İçeride turistler ve çocuklar 
olmasına rağmen bize kucak açtılar. 
Devletimiz de bize kucak açtı. Ancak bu 
sürecin biraz daha uzatılmasını talep 

ediyoruz. Ülkemizde yüzyılın afetini 
yaşadık. Bunun sonuçlarının da ne zaman 
biteceğini bilmiyoruz. Çocuklarımı ikinci 
gün bu bölgeye gönderdim. Eşim sağlık 
personeli olduğu için mecburen o bölgede 
5-6 gün daha görev yaptık. Gerek 
Nevşehir'de gerekse Ürgüp'te depremzede 
olduğumuzu öğrenen herkes kucak açtı” 
şeklinde konuştu.
Dinler Otel Genel Müdürü Uğurhan 
Şaşmaz ise, “Yaşadığımız afetten dolayı 
öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Afetin ilk 
gününden sonra bölge otelcileri 
depremzedelere yardımcı olmak için 
kapılarımızı açtık. AFAD ile koordineli bir 
şekilde çalışmalarımıza başlayarak 
misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Dinler 
Otel olarak 100-150 kişi civarında misafir 
ağırlıyoruz. Bu misafirlerimize üç öğün 
yemek ikramının yanı sıra kıyafet ve kişisel 
bakım ihtiyaçları olmak üzere, çamaşır 
yıkama hizmeti, devletimizin gönderdiği 

personeller sayesinde sağlık ve psikolojik 
destek hizmetleri veriyoruz. Bu bölgede 
daha uzun kalacak misafirlerimizi de AFAD 

koordinasyonunda KYK yurtlarına 
yönlendirmeye başladık” diye konuştu. 
İHA

ernekten yapılan Daçıklamaya göre, AFAD 
koordinasyonunda 

gerçekleştirilen arama kurtarma 
faaliyetlerine katılım gösteren
Beşir Arama Kurtarma ekipleri; 
Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Osmaniye, Hatay, Adana, 
Adıyaman, Malatya, Kilis, Diyarbakır 
ve Şanlıurfa'daki çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürüyor. 
Beşir Derneği Nevşehir Temsilcisi 
Erdal Yıldırım, yaptığı açıklamada; 
“Deprem bölgesinde arama 
kurtarma, sıcak yemek, ikramlık 

yiyecek, su ve içecek ve acil ihtiyaç 
malzemesi ile afet bölgesindeki 
faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Deprem bölgesinde Nevşehir 
arama kurtarma ekiplerimiz AFAD 
ile koordineli çalışmaya devam 
ediyor. Ayrıca Nevşehirli 
hayırseverlerin derneğimize yaptığı 
yardımları deprem bölgesinin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
koordineli göndermeye devam 
ediyoruz. Depremin yaralarını 
iyilikle hep beraber sarmak için 
hayırseverlerimizin desteğine 
ihtiyacımız var.” dedi. BÜLTEN

Beşir Derneği tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde
Beşir Derneği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerin ardından tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde hem arama 
kurtarma çalışmaları yapıyor hem de yardım faaliyetlerinde bulunuyor.
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Depremzedeler o anları
gözyaşları ile anlattı

Merkez üssü Kahramanmaraş ve 10 ilde etkisinin görüldüğü depremin
ardından Nevşehir'e getirilen depremzedeler KYK yurtlarında kalıyor.
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TGF: 21 gazeteciyi kaybettik acımız büyük
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, merkez üssü 
Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremde şu ana kadar 21 gazetecinin vefat 
ettiğini ve 17 gazetecinin birinci derecede yakınının hayatını kaybettiğini söyledi.

evşehir Valiliği koordinesinde Nbölgeye gelen depremzedeler 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

bağlı Nevşehir KYK Yurtlarında barınma, 
yemek, kıyafet ihtiyaçlarının yanı sıra 
psikolojik destek, depremzede çocuklara 
oyun alanı oluşturularak destek veriliyor. 
KYK yurtlarında kalan depremzedeler 
yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.
Elbistan'dan gelerek Nevşehir'de KYK 
yurtlarına yerleşen depremzedeler, “Allah 
razı olsun devletimizden. Burada çok iyi 
durumdayız, karnımız doyuyor, sıcak 
ortamdayız. Allah bu acıyı bir daha 
kimseye yaşatmasın. Milletimizin başı sağ 
olsun" dedi. 
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen 

Mustafa Arslan ise yaptığı açıklamada, 
"Orada her iki depremi de yaşadım. 2-3 
gün araçların içerisinde kaldık. Daha sonra 
kendi imkânlarımızla Nevşehir'e gelerek 
KYK yurtlarına yerleştik. Nevşehir halkı 
bize her türlü ilgi ve alakayı gösterdi. Bu 
hizmetten mahcup bile oluyoruz. 
Milletimiz necip bir millet, Nevşehir halkı 
da bu konuda elinden gelenin fazlasını 
yaptı” ifadelerini kullandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen 
Mehmet Turan yaşadıklarını anlatırken 
gözyaşlarına boğuldu. 
Turan, “Nevşehir'e çok zor şartlarda geldik. 
Şu an KYK yurduna yerleştik. Burası 
Türkiye'nin en iyi mekânlarından biri” 
şeklinde konuştu. İHA

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Genel 
Başkan Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili 
Cafer Esendemir ve Genel Başkan Yardımcısı 

Levent Altun depremden etkilenen Hatay, 
Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve 
Şanlıurfa'da 4 gün boyunca incelemelerde ve çeşitli 
ziyaretlerde bulundu.
TGF heyeti depremde yakınlarını kaybeden ve 
olumsuz etkilenen gazetecileri ziyaret ederken, 
Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Basın 
Vakfı yöneticisi Şahin Özer ve Şanlıurfa Gazeteciler 
Cemiyeti başkanı Mehmet Canbek de eşlik etti.
Deprem bölgesindeki 4 günlük programın ardından 
açıklamalarda bulunan TGF Genel Başkan Yılmaz 
Karaca, “Çok büyük bir deprem felaketi ile karşı 
karşıyayız. Oradaki durumu kelimelerle anlatmak 
mümkün değil. Depremde meslektaşlarımızı ve 
yakınlarını da kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Gerçekten acımız büyük. 

Meslektaşlarımıza ve depremde hayatını kaybeden 
tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına 
sabır, yaralananlara da şifa diliyorum” diye konuştu.
TGF'nin deprem bölgesindeki cemiyet 
başkanlarından aldığı bilgilere göre enkaz altında 
kalarak hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri 
şöyle:
Ruhi Akan (Adıyaman)
Muhammet Akan (Adıyaman)
Burak Alkuş (Adıyaman)
Hidayet Özdemir (Adıyaman)
Kemal Öner (Adıyaman)
Yunus Emre Doğan (Adıyaman)
İskender Korkut (Adıyaman)
Zübeyir Pektaş (Adıyaman)
İzzet Nazlı (Hatay)       
Ayşe Figen Arlı (Hatay)
Erhan Yılmaz (Hatay)
Burak Milli (Hatay) 
Gökhan Aklan (Hatay)
H.Seid OKAY (Antakya)
Mehmet Tekin (Antakya) 
Berkay AKAY (Antakya)
Neşet Aklan (İskenderun)
Mustafa Yüzbaşıoğlu (Kahramanmaraş)
Aziz Çevlik (Kahramanmaraş)
Fatih Nalbantbaşı (Kahramanmaraş)
Meltem Özgen (Adana)
GAZETECİ YAKINI 17 KİŞİ DEPREMDE 
HAYATINI KAYBETTİ
21 gazetecinin yanı sıra gazeteci yakını olan 17 
kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İzzet Nazlı'nın eşi ve 2 çocuğu, Meltem Özgen'in 1 
çocuğu, Ali Şahin oğlu, gelini ve torunu, Sermet 
Çuhadar'ın annesi, kayın validesi ve 
kayınvalidesinin annesi, Burak Milli'nin eşi ve 1 
çocuğu, Ergün Gözet'in eşi, kızı, damadı ve 2 
torunu. BÜLTEN
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Nevşehir'de depremzedeler
kaybettikleri yakınları için dua etti

Yüzyılın depremi diye nitelendirilen Kahramanmaraş 
depremlerinde evleri yıkılan veya ağır hasar alan 
vatandaşlar, Nevşehir'deki KYK yurtlarında ağırlanıyor. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Nevşehir Yurt Müdürlüğünde 
kalan depremzedeler, depremde kaybettikleri yakınları 
için Kur'an okuyarak, dua etti. Yurdun yemekhanesinde 

bir araya gelen depremzedeler önce Kur'an-ı Kerim 
okudu. Yapılan toplu duanın ardından yurt müdürlüğü 
tarafından depremzedelere lokum ve bisküvi dağıtıldı.İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde can ve mal kaybına neden olan 
deprem sonrası Nevşehir'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşen 
vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınları için Kur'an okuyarak dua etti.

Valilikten boş evi
olanlara çağrı

Nevşehir Valiliği depremzedeler için boş 
veya eşyalı evi olanlara çağrıda bulundu.
Yapılan açıklamada, “ Şehrimizde bulunan 
boş veya eşyalı evler depremzede 
vatandaşlarımıza sıcak bir yuva olsun.  
Gelin bu vatandaşlarımızı sıcak bir ev 
ortamına ve huzura kavuşturalım. Evim 
Evindir diyen tüm vatandaşlarımızı 
bekliyoruz. 0384 213 40 46- 0384 214 21 

50 numaralı telefonu arayabilir ya da 
Valiliğimize şahsen  müracaat edilebilir.” 
denildi.
Ayrıca kampanyaya destek vermek 
isteyenlerin müracaatlarının 08.00 ile 17.00 
saatleri arasında alınacağı bildirildi. 
HABER: MEHMET GÜNAY

Kaza yapan araç dükkana daldı
Nevşehir'de kaza yapan araç, 
cep telefonu dükkanına girdi.
Edinilen bilgiye göre, Millet 
Caddesi üzerinde seyir halinde 
olan iki araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir araç, 
sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
cep telefonu dükkanına girdi.

Kaza anında iş yerinin kapalı 
olması can kaybı ve olası bir 
yaralanmanın önüne geçti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine gelen polis, 
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ
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Özbekistanlı sanatçıların vefa örneği
Türkiye'ye Özbekistan'ın tanıtımı için gelen 8 amatör 
sanatçı deprem nedeni ile programlarını yarıda keserek 
deprem bölgesi için yoğun bir çalışma içine girdi.

DEPREM BİZE NE DEMİŞTİ?
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“Bir musibet bin nasihatten iyidir” demiş 
atalarımız.
Tamam, bin nasihati dinlemek zaman alır ve 
usandırır diyelim, bir musibet sanki ders 
almamıza vesile mi oldu?
Zaman içerisinde kaç deprem yaşadık, her 
defasında ders çıkarmamız gereğinden dem 
vurduk, eksik olan yönlerimizi sıraladık. 
Aradan belli bir zaman geçince çıkaracağımız 
dersleri daha çıkarmaya başlamadan 
unutuverdik. 
Her unutuşumuz bir musibet ile tekrar 
hatırlatıldı. Ama unutmayı ders almaya yeğ 
tuttuk. 
Kanunlar yaptık, daha yürürlüğe girmeden 
açığını bulmaya koyulduk
Yönetmelikler çıkarttık, uygulamayı kendi 
anlayışımıza göre uyguladık.
Denetimlerin eksiksiz ve yerinde yapılmasını 
şart koştuk, ancak sanki yerinde gerçek 
anlamda denetlemiş gibi masa başında 
uygunluk belgelerini hazırladık.

"Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne 
masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?.."

İstiklal şairimiz M. Akif Ersoy en veciz şekilde 
böyle diyor günümüzü görür gibi. 
Aslında tarih bunun gibi nice tekerrürlerle 
dolu. 
Bu tekerrür ediş tarihin normal seyrinden 
değil, bizlerin önceki olaylardan ibret alıp 
ders çıkarmamamızdandır.

Ders çıkaranlar hiç mi yok? Elbette var.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 
Türkiye'ye felaketi yaşattı. Binlerce kişi 
yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. 10 
k en t t e  bü yü k  y ı k ıma  neden  o l a n 
depremlerde, bir ilçede hiç bina yıkılmadı. O 
ilçe Hatay'ın Erzin ilçesi.
Erzin'in belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu, 
“Kendi adıma bu konuda hiçbir şekilde taviz 
vermedim” diyor.

Demek ki seçilmişler seçmenim dediği 
halkına istekleri uygun olmasa bi le 
seçmenim diye taviz vermekte. Sonuçta da 
asrın felaketi ile karşı karşıya kalıyor, bir de 
adına kader diyoruz. Bunun neresi kader?
Hepimiz inançlı insanlarız. “Tedbiri al 
takdiri Allah'a bırak” diye özetlenen veciz 
sözde bir anlam da kaderin tanımı yapılmış. 
Elinden gelen tüm imkânları kullanarak 

tedbirini alacaksın ondan sonrasını takdiri 
Allah'a bırakacaksın. Yine yıkım olmuşsa o 
zaman Allah'tan gelene razı olacaksın. Ama 
öyle mi yapılmış bu yapılar, yoksa taviz 
vererek, görmezden gelerek, denetimler 
denetlemeden yapılarak mı yapılmış?

Sonuç ortada, taviz verilmeyen yerler ayakta, 
taviz verilen yerler yerle yeksan olmuş…

Halbuki önceki depremlerin bizlere demek 
istediklerini anlayıp, geri gelecek olan 
depremleri hazırlıklı karşılasa idik keşke 
demeyecek, bunca acıyı yaşamayacaktık. 
Son söz olarak önceki depremler bizlere ne 
demişti, biz ne yapmıştık bir bakalım:

DEPREM DEMİŞTİ

Deprem bize ne demişti?
Gidiyorum, geleceğim...
Arada haber vermişti
Deme nerden bileceğim

Artçılarla bir yokladı
Bazen de haber yolladı
Yetmedi... Tuttu salladı
Deme nerden bileceğim.

Başkalarında olurken
Seyrettin öyle durdun sen
Yaradan akıl vermişken
Deme nerden bileceğim.
Beton attın kumdan çaldın
Üçe yaptın beşten aldın

Bilen gören olmaz sandın
Deme nerden bileceğim.

Çaldın, çırptın ne oldu
Onca insan toprak oldu
Körpecik filizler soldu
Deme nerden bileceğim.

Duymadın mı Erzincan'ı
Ya da dünkü Sakarya'yı
Gör o zaman şimdi Van'ı
Deme nerden bileceğim.

ürkiye Gazeteciler Federasyonu  T(TGF) Özbekistan temsilcisi 
Muazzam İbrohim öncülüğünde 

Özbekistan Elçiliği talimatları ile deprem 
bölgesine yoğun bir destek sağlamaya 
çalışıyor. 
TGF Genel Merkezine karargâh kuran 
Özbekistanlı Kadın sanatçılar "Türk 
kardeşlerimizin deprem sonucu güç 
durumda olmaları bizleri çok üzdü. Bu 
nedenle ülkemizden gelen destekleri 
süratle deprem bölgesine ulaştırıyoruz." 
dedi. Özbekistan devleti uçakla Adana ve 

Gaziantep'e her gün 4-5 uçak malzeme 
gönderdiği öğrenildi. HABER MERKEZİ Meslek lisesi öğrencileri

depremzedeler için soba üretiyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi tüm üretim kapasitesini 

kullanarak deprem bölgesindeki 
vatandaşlar için soba üretimine devam 
ediyor. HABER: SEZER ALTUNOK

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 
vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için soba üretiliyor.
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Şubat ayı meclis kararları açıklandı
Nevşehir İl Genel Meclisinin şubat ayı oturumlarında alınan kararlar açıklandı.
Açıklanan kararlar şöyle:
2023 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı 
kapsamında Nevşehir İl Özel İdaresi 
tarafından Ahiler Kalkınma Ajansına 
sunulan “Sürdürülebilir Temiz Enerji 
Kaynağı Jeotermal” isimli projeye 
kurumlarınca proje uygulaması, taahhüt 
edilen eş finansmanın sağlanması ve proje 
belgelerinin imzalanması, projeyle ilgili 
diğer iş ve işlemlerde yetkili olarak İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve/veya 
Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Gökhan 
Germiyan'ın bu proje kapsamında 
yetkilendirilmelerine İl Genel Meclisinin 1 
Şubat tarihli birleşiminde mevcudun oy 
birliği ile karar verildi. 
5302 Sayılı kanunun ilgili maddeleri 
doğrultusunda 03.03.2015 tarihli ve 49 
sayılı İl Genel Meclisi Kararıyla 
değerlendirilen işyeri açma ve çalışma 
ruhsat harçlarından� Umuma açık istirahat 
ve eğlence yerleri (kahvehane, kıraathane 
v.b.) ile turizm amaçlı konaklama (otel, 
motel, pansiyon, kamping v.b.) yerler için 
her yıl YDO (Yeniden Değerleme Oranı) ile 
artış uygulanarak tahsil edilen işyeri açma 
ve çalışma ruhsat harçlarından sıhhi 
müesseseler, kahvehane, kıraathane, 
internet salonları v.b. işyerlerinden 1.000 
TL (ilk müracaat ruhsat harç bedeli), otel, 
motel, pansiyon, kamping v.b. konaklama 
yerlerinden: 6 bin 310 TL (ilk müracaat 

ruhsat harç bedeli), sıhhi müessese ve 
umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 
için ruhsat devirlerinde işyeri açma ve 
çalışma ruhsat bedelinin yüzde 50'si, 
unvan değişikliğinde ise yüzde 50 
oranında ücret alınmasına İl Genel 
Meclisinin 1 Şubat tarihli birleşiminde 
mevcudun oy birliği ile karar verildi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 
tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle 
aynen kabul edilmesine. Nevşehir ili, 
Avanos ilçesi, Üçkuyu Köyü 123 ada 259 
numaralı parsele ait şehir plancısı müellifi 
tarafından hazırlanan nazım ve uygulama 
imar planı değişikliğinin onaylanmasına İl 
Genel Meclisinin 2 Şubat tarihli 
birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
Fevzi Yıldız tarafından “İmam Hatip Lisesi 
Uygulama Camisi, Kız ve Erkek Pansiyon” 
yapılarak kullanılmak üzere şartlı bağış 
yaptığı ilimiz Ürgüp ilçesi Karayazı 
Mahallesi 211 ada 14 parsel numaralı 6 bin 
250 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı 
taşınmazın şartının “Cami yapılarak 
kullanılmak üzere” olarak değiştirilmesine 
İl Genel Meclisinin 2 Şubat tarihli 
birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Bozca Köyü, 109 
ada 94 nolu parsele ait şehir plancısı 
müellifi tarafından “Turizm Tesis Alanı” 
amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama 
İmar planlarının, İl Genel meclisince 

onaylanması talebinin araştırılmak ve 
incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilmesine tanzim 
edilecek raporun İl Genel Meclisi 
Başkanlığına sunulmasına İl Genel 
Meclisinin 2 Şubat tarihli birleşiminde oy 
birliği ile karar verildi.
5302 Sayılı kanunun 13. maddesi hükmü 
gereği İl Genel Meclisi üyeleri tarafından 
verilen önerinin gündeme ilave 
edilmesine. İl Özel İdaresi bünyesinde 
Avukat olmaması sebebiyle hukuki iş ve 
işlemlerin takibinin daha sağlıklı 
yapılabilmesi için sözleşmeli Avukat 
çalıştırılmasına İl Genel Meclisinin 2 Şubat 
tarihli birleşiminde oy birliği ile karar 
verildi.
5686 Sayılı kanunun 12. maddesinin 4 
bendi hükmü gereği ilimiz merkez ilçe 
Cevherdudayev Mahallesi 791 ada 27 
parsel numaralı taşınmazın Termal Turizm 
Tesisi amaçlı ruhsat sahibi Ömer Tosun 
adına kullanım hakkının (irtifak hakkı) 
sağlanmasına İl Genel Meclisinin 3 Şubat 
tarihli birleşiminde üyeler Enver Türkmen, 
Yücel Yılmaz, Özdemir Şimşek ve Osman 
Kılınç'ın red oyuna karşın mevcudun oy 
çokluğu ile karar verildi.
5686 Sayılı kanunun 12. maddesinin 4 
bendi hükmü gereği ilimiz Avanos ilçesi 
Bahçelievler Mahallesi 106 ada 1 parsel 
numaralı taşınmazın 801.10 m2'lik 

kısmının Termal Turizm 
Tesisi amaçlı ruhsat 
sahibi Ömer Tosun 
adına kullanım hakkının 
(irtifak hakkı) 
sağlanmasına İl Genel 
Meclisinin 3 Şubat tarihli 
birleşiminde üyeler 
Enver Türkmen, Yücel 
Yılmaz, Özdemir Şimşek 
ve Osman Kılınç'ın red 
oyuna karşın mevcudun 
oy çokluğu ile karar 
verildi.
5302 Sayılı kanunun 10. 
maddesinin f bendi 
hükmü gereği, mülkiyeti 
İl Özel İdaresine ait 
yazıları ekinde sunulan 
taşınmazların 
satılmasına İl Genel 
Meclisinin 3 Şubat tarihli 
birleşiminde mevcudun 
oy birliği ile karar verildi. 
İl Özel İdaresi 
sorumluluk sahasındaki 
yollarda kazı yapılarak 
her türlü teçhizin 

geçirilmesi için izin ve ceza bedellerinin, 
2023 yılı için sulama amaçlı çiftçilerin 
teçhizinin geçme ve yol tamir bedeli 
olarak 4 bin 950 TL, izinsiz geçmeleri 
halinde 14 bin 830 TL. Şirketler veya 
şahısların ticari amaçlı boru geçirme ve 
yolun tamir bedeli olarak 9 bin 885 TL, 
izinsiz geçmeleri halinde 29 bin 660 TL 
olarak güncellenmesine İl Genel 
Meclisinin 6 Şubat tarihli birleşimde 
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak 
üzere 2023 yılı roadmiks birim fiyatının 1 
m3 için 2 bin 150 TL olarak belirlenmesine 
İl Genel Meclisinin 6 Şubat tarihli 
birleşimde mevcudun oy birliği ile karar 
verildi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 
tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle 
aynen kabul edilmesine. Avanos ilçesi, 
Bozca Köyü 109 ada 94 numaralı parsele 
ait şehir plancısı müellifi tarafından 
“Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan 
nazım ve uygulama imar planlarının 
onaylanmasına İl Genel Meclisinin 6 Şubat 
tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile 
karar verildi.
İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cerit 
tarafından verilen dilekçenin 5302 sayılı 
kanunun 13. maddesi gereği gündeme 
ilave edilmesine. İl Genel Meclisi Üyesi 
Ömer Cerit'in İnceleme ve Araştırma 
Komisyonundan istifasının kabul 
edilmesine İl Genel Meclisinin 6 Şubat 
tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile 
karar verildi.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
kapsamında Kapadokya İl Özel İdareleri ve 
Belediyeler Birliği ile işbirliği içerisinde 
yürütülen, Nevşehir İl Özel İdaresi 
sorumluluk alanında bulunan sokak 
hayvanlarının geçici hayvan bakımevine 
taşınması için 237 sayılı taşıt kanunun 
kapsamında bir (1) adet panelvan 
(kamyonet) aracının satın alınmasına İl 
Genel Meclisinin 7 Şubat tarihli birleşimde 
oy birliği ile karar verildi.
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilimiz, 
Gülşehir ilçesi, Karacaşar/Yeşilli Mahallesi 
189 ada 18 ve 19 numaralı parsel olarak 
tescili yapılan "Kargir Hizmet Binası ve 
Arsası” niteliğindeki taşınmazın 
“düğün salonu ve taziye evi” 
yapılarak kullanılmak üzere Gülşehir 
Belediyesi adına, 5302 sayılı kanunun 
10. Maddesinin f bendi gereği 
25 yıllığına tahsisinin yapılmasına 
İl Genel Meclisinin 7 Şubat tarihli 
birleşimde oy birliği ile karar verildi. 
HABER: SEZER ALTUNOK

İl Özel İdaresinden jeotermal
ruhsat sahiplerine çağrı

apılan açıklamada, “Teknik Sorumlu Yveya sorumlularca hazırlanan 2022 
yılı arama ve işletme faaliyet 

raporlarının ruhsat sahibi tarafından iki 
nüsha halinde en geç 31 Mart tarihine 
kadar İdaremizin Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.
5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal 
Mineralli Sular Kanunu ve aynı Kanunun 
Uygulama Yönetmeliğinin amir hükümleri 
gereği "Arama/İşletme faaliyet raporu, 
ruhsatın verildiği yılı takip eden yılın Mart 
ayında başlamak üzere her yıl Mart ayı 
içerisinde jeoloji mühendisi ile birlikte 

faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili 
mühendis veya mühendisler tarafından 
hazırlanarak İdareye verilir ve İdare 
tarafından bir nüshası MTA'ya gönderilir. 
Faaliyet raporu, hazırlayan jeoloji 
mühendisi ve ilgili mühendisler ile ruhsat 
sahibi veya kanunî vekili tarafından 
imzalanır." ifadeleri gereğince 2022 yılını 
kapsayan İşletme/Arama Faaliyet 
Raporlarını ve Teknik Sorumlu Atama 
Belgelerini İdaremize 31 Mart mesai 
bitimine kadar evrak ve dijital (CD) olarak 
teslim etmeniz zorunludur.” denildi. 
HABER: MEHMET GÜNAY

Nevşehir İl Özel İdaresi, jeotermal kaynak
/doğal minerallisu/jeotermal kökenli gaz 
arama/işletme ruhsat sahiplerinin ruhsatlarını 
31 Mart tarihine kadar getirmelerini istedi.
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Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliği, 
depremin yol açtığı can kayıpları 
ve yaralanmalar ile maddi 

hasarlar tüm milleti derinden üzdüğünü 
belirtti.
Millî birlik ve beraberlik duyguları 
içerisinde devletimizin tüm olanaklarının 
seferber edildiği, kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve 
bölge halkının yoğun uğraş ve 
gayretleriyle enkaz altındaki 
vatandaşlarımızın kurtarılması, 
vatandaşlarımızın barınma ve yemek 
ihtiyaçlarının karşılanması ve felaketin 
yaralarının sarılması büyük hızla devam 
etmekte. 
Depremin yaşandığı an itibarıyla Memur-
Sen Arama Kurtarma ekipleri, depremden 
etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için 
AFAD koordinatörlüğünde ilgili bölgelere 
intikal etti. 
Konuya ilişkin Memur-Sen Nevşehir İl 
Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 
Memur-Sen olarak, tarihsel 
sorumluluğumuz , toplumsal olaylarda 
hassasiyet göstererek elini taşın altına ilk 
koyan kuruluşlardan biri olmamız, 
mazlum ve mağdur olanların yanında 

olmayı ilke edinen ve bunun örneklerini 
her zaman gösteren duruşumuzla 
Başkanlar Kurulumuzu ivedi olarak 
toplayarak almış olduğumuz kararları 
kamuoyuyla paylaşıyoruz: 
Konfederasyonumuzun ve bağlı 
sendikalarımızın tüm eylem ve 
organizasyonları ileri bir tarihe 
ertelenmiştir. Tüm teşkilatımızın ve 
üyelerimizin Kızılay'a kan bağışında 
bulunmaları için çağrı yapılmıştır. Deprem 
bölgesine sevk edilen Memur-Sen Arama 
Kurtarma ekiplerimize diğer 
gönüllülerimizin de katılması 
kararlaştırılmıştır. Depremin yoğun 
hissedildiği 10 ilimize yönelik olarak 
konfederasyonumuzun ve bağlı 
sendikalarımızın genel başkanları 
koordinesinde 10 ayrı ekip oluşturularak 
söz konusu illerde yapılabileceklerle ilgili 
araştırma ve tespitler yapılmasına, bölge 
teşkilatımızın arama kurtarma 
çalışmalarına destek vermesine karar 
verilmiştir. 
Memur-Sen koordinesinde, başta bağlı 
sendikalarımızın katkı ve katılımıyla maddi 
yardım havuzu oluşturulmasına, bu 
yardımların AFAD kontrol ve denetiminde 

depremzedelere ulaştırılmasına karar 
verilmiştir. Depremden etkilenen; 
yaralanma, barınma ve diğer ihtiyaçlar 
bakımından mağduriyet yaşayan 
vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım 
yapmak isteyenlerin Kızılay, AFAD, İHH, 
Deniz Feneri Derneği ve Türkiye Diyanet 
Vakfı vb. kurumlara yönlendirilmelerine 
karar verilmiştir.
Memur-Sen İl Temsilciliklerinin Kızılay, 

AFAD ve illerdeki STK'larla istişari 
çalışmalarda bulunarak depremzedeler 
için her türlü yardım faaliyetlerine yönelik 
inisiyatif almalarına karar verilmiştir. Bağlı 
sendikalarımızın genel kurullarının imkân 
ve şartlar değerlendirilerek mart ayına 
ertelenmesinin ilgili yönetim kurullarında 
görüşülerek kararlaştırılmasına 
karar verilmiştir" denildi.   
HABER: ALİ ÇAMUR

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
HOSNA MALEKZEHİ

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
MERVE MALEKZEHİ

Deprem felaketine yönelik
Memur-Sen başkanlar kurulu kararları 
Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi 10 ilde yoğun şekilde hissedildi. 

,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlere 7Adana, Adıyaman, Hatay, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, 

Osmaniye ve Malatya'da yakalanan 
Nevşehirli vatandaşlar gözyaşları arasında 
dualarla toprağa verilmeye devam ediyor. 
10 ilde hissedilen depremlerde hayatını 
kaybeden Nevşehirlilerin sayısı 38'e 
yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 
depremde hayatlarını kaybeden Nevşehirli 
vatandaşların isim listesi ise şu şekilde;
İkbal Yalçın (28) - Nevşehir, Ülfet Delibaş 
(60) Osmaniye - Nevşehir, Gürbüz Delibaş 
(55) Osmaniye Oğuz Delibaş (49) 
Osmaniye Leyla Delibaş (48) Osmaniye 
Hamdiye Gürbüz (Hatay) -Mazı köylü 
Emin Uysun (30) Adıyaman- Ortahisarlı 
Aykut Bulut (29) Adıyaman- Ürgüplü 
Turgut Mustafa Yedek Adıyaman- Uçhisarlı 
Sefa Veysel Yaşar (Adıyaman) Ethem Yedek 
(29) Adıyaman - Uçhisarlı Bekir Mızrak 
(Hatay)- Göremeli Tunahan Yıldız 
(Malatya) - Ürgüplü Ünal Balak 
(Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy 
Meryem Pekuz Balak (Adana/Çukurova) 
Güşehir/Tuzköy Neslihan Balak Özmen 
(Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy 
Meryem Ece Özman (Adana/Çukurova) 

Güşehir/Tuzköy Umay Burçe Özmen 
(Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy Ahmet 
Yılmaz (Adıyaman) Karapınar/Acıgöl 
Fatma Yılmaz (Adıyaman) Karapınar/Acıgöl 
Necati Yılmaz (Adıyaman) 
Karapınar/Acıgöl Elif Yılmaz (Adıyaman) 
Karapınar/Acıgöl Hamza Yılmaz 
(Adıyaman) Karapınar/Acıgöl Ebubekir 
Fırat (Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) 
Gülşehir/Gümüşkent Betül Fırat 
(Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) 
Gülşehir/Gümüşkent Zeynep Aytul Fırat 
(Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) 
Gülşehir/Gümüşkent Elif Yağmur Fırat 
(Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) 
Gülşehir/Gümüşkent Ali Fırat 
(Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) 
Gülşehir/Gümüşkent Ulaş Yavuz 
(Adıyaman) - Avanos/Üçkuyu Ümran 
Yavuz (Adıyaman) - Avanos/Üçkuyu Ufuk 
Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Dilek 
Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Berat 
Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Aydın 
Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Veysel 
Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Ecrin 
Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Ogün 
Yıldırım (Hatay) - Derinkuyu Aykut Yıldırım 
(Hatay)- Derinkuyu. İHA

Deprem bölgesinde ölen Nevşehirlilerin sayısı 38'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 
vefat edenler memleketlerinde gönderilmeye devam ediyor.

Çocuklara psikososyal destek sağlanıyor
Nevşehir İl Mili Eğitim Müdürlüğünce kentte misafir 
edilen depremzede öğrencilere yönelik sosyal etkinlik 
ve oyun alanı kurularak psikososyal destek sağlanıyor.

evşehir İl Mili Eğitim Müdürlüğü Ntarafından kentte misafir edilen 
depremzede öğrencilere 

yönelik konaklama yapılan 
Öğretmenevleri, KYK yurtları ve 
otellerde sosyal etkinlik ve oyun alanı 
kurulumu gerçekleştirilerek psikososyal 
destek sağlanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre, gönüllü öğretmenler 

tarafından kurulan grupta farklı 
alanlarda toplam 432 öğretmen görev 
alıyor. Nevşehir Öğretmenevinde 
anasınıfı etkinlikleri dışında Güzel 
Sanatlar Lisesi gönüllü öğrencileri 
müzik etkinliği, palyaço gösterisi ve 
animasyon gösterileri gibi farklı 
organizasyonlar planlanarak 
öğrencilerin eğlenmeleri sağlanıyor. 
BÜLTEN
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İ
HH'dan yapılan açıklamaya göre, 
deprem meydana geldikten sonra 
henüz hava aydınlanmadan 

Nevşehir'den yola çıkan ilk ekip Elbistan'da 
çalışmaya başlarken, peşpeşe gönderilen 
İHH ekipleri depremin yıktığı tüm yerleşim 
yerlerinde imdada koştu.
Nevşehir'den Türkiye'ye ve dünyanın dört 
bir yanında yardım elini uzatan İHH, asrın 
felaketi niteliğindeki deprem bölgesindeki 

illerde de görev yapıyor.
Nevşehir İHH gönüllüleri ile Nevşehir İHH 
Arama Kurtarma Ekipleri, Kahramanmaraş, 
Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, 
Gaziantep ve Diyarbakır'da enkaz altında 
kalan depremzedeleri çıkarmak için 
çabalarken aynı zamanda çadır ile 
konteyner kurulumu, sıcak yemek dağıtımı 
ve diğer ihtiyaç malzemelerinin 
dağıtımlarını etkin şekilde yapıyor.

Depremin etkilediği 
illere Nevşehir'de 
hayırseverlerin 
desteğiyle toplanan 
yardımları götürüp, 
mağdur 
vatandaşlarımıza 
ulaştıran Nevşehir 
İHH ekibi, enkaz 
altında umutla 
bekleyen çok sayıda 
vatandaşımızın sağ 
çıkmasına vesilen olan 
İHH Arama Kurtarma 
ekiplerinin içinde yer 
alarak da takdir 
topladı.
İHH Nevşehir Teşkilatı, 
kurulduğu günden 
beri sel, deprem, 
yangın gibi ülke 
genelindeki doğal 
afetlere ivedilikle ekip 
göndererek, dua ve 
takdir almaya devam 
ediyor. BÜLTEN

Nevşehir İHH ekipleri, yer aldıkları kurtarma
çalışmasıyla Avrupa medyasında

İHH Nevşehir Arama Kurtarma Ekibi'nin çalışmalarına Alman Bild Gazetesi'nde yer verildi.

İl Özel İdaresi ekipleri köylerde 

rgüp İlesinde Akçaören köyünde, 

ÜHacıbektaş İlçesinde Avuç, 
Belbarak ve Karaburna köylerinde, 

Avanos İlçesinde Göynük ve Sarılar 
köylerinde meydana gelen içme suyu 
elektrik arızaları giderildi.
Gülşehir İlçesinde Hamzalı köyündeki 
hanelerin kanalizasyon problemleri Su 

ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 
ekiplerinin çalışması ile giderildi
Ayrıca Ürgüp İlçesinde Akçaviran 
köyünde kar yağışı sebebi ile kapalı olan 
yollar ulaşıma açıldı.
Çardak-Bahçeli yolu üzerinde çuvallı 
soğuk asfalt yaması yapıldı.  
HABER:SEZER ALTUNOK

Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerdeki
çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. 


