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Uluer, Sri Lanka'dan sonra Tanzanya'da da uçuşa geçtiUluer, Sri Lanka'dan sonra Tanzanya'da da uçuşa geçtiUluer, Sri Lanka'dan sonra Tanzanya'da da uçuşa geçti
Türkiye'yi yurt dışında Türkiye'yi yurt dışında 
başarıyla temsil eden Uluer başarıyla temsil eden Uluer 
ailesi, Sri Lanka'dan sonra ailesi, Sri Lanka'dan sonra 
Tanzanya'da da sıcak hava Tanzanya'da da sıcak hava 
balon uçuşlarına başladı. balon uçuşlarına başladı. 
Uluer ailesi tarafından Uluer ailesi tarafından 
Afrika'da kurulan Nyssa Afrika'da kurulan Nyssa 
Balloon Safaris ilk balon Balloon Safaris ilk balon 
uçuşunu gerçekleştirdi.uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye'yi yurt dışında 
başarıyla temsil eden Uluer 
ailesi, Sri Lanka'dan sonra 
Tanzanya'da da sıcak hava 
balon uçuşlarına başladı. 
Uluer ailesi tarafından 
Afrika'da kurulan Nyssa 
Balloon Safaris ilk balon 
uçuşunu gerçekleştirdi.

Peş peşe
yaşanan depremler
Kapadokya'ya
zarar vermediSAYFA

4'te

Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi (NEVÜ)
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mutluhan Akın,
yaşanan depremlerin 
Kapadokya'daki doğal ve 
tarihi yapılarda hasara 
neden olmadığını bildirdi.

BAÞKAN ÝBAÞ DEPREMZEDELERLE BÝR ARADA ■ SAYFA 7'DE

SAYFA

5'te

Nevşehir'de kim hangi partidenNevşehir'de kim hangi partiden
başvuru yapacak?başvuru yapacak?
İSİMLER NETLEŞTİİSİMLER NETLEŞTİ

Nevşehir'de kim hangi partiden
başvuru yapacak?
İSİMLER NETLEŞTİ YKS ücretleri için

Ürgüp Belediyesine

başvurular başladı
rgüp Belediyesi'nin 

Ügençlere destek 
olmak amacıyla bu 

yıl da başlattığı proje 
kapsamında YKS başvuru 
ücreti destek başvurularını 
almaya başladı.

SAYFA

4'te

Nevşehir Hayvan PazarıNevşehir Hayvan Pazarı

geçici olarak kapatıldı!geçici olarak kapatıldı!

Nevşehir Hayvan Pazarı

geçici olarak kapatıldı!
Nevşehir Hayvan Pazarı, hayvanlarda 
bulaşıcı hastalık tespit edilmesi 
üzerine geçici olarak kapatıldı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında

ek protokol imzalandı 

Göreme Belediyesinde toplu iş sözleşmesi 
kapsamında ek protokol imzalandı. 

Başkan Savran Hatay'da düzenlenen 

koordinasyon toplantısına katıldı
evşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 

Ndepremlerin ardından Hatay'da yapılan 
ve yapılması planlanan çalışmalarla 

alakalı düzenlenen “Afet Koordinasyon ve 
Değerlendirme”  toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçim
kararını imzaladı. Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak.

SAYFA
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SAYFA
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SAYFA
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AK Partide İl Başkanları Toplantısı video konferans ile yapıldı  

evşehir NÖğretmenevi 
Müdürü Fatih Çelik 

ve burada konaklayan 
depremzede aileleri ziyaret 
eden Atlı, faydalanmaları 
için depremzedelere kitap 
hediye etti.
Bağışlanan kitaplar 
öğretmenevinin 
kütüphanesine konularak, 
daha fazla kitapseverin bu 
eserlerden yararlanması 
amaçlanıyor. 
Depremzedelerle sohbet 
eden Atlı,  Sivil Toplum 
Kuruluşu olarak her türlü 
ihtiyaçlarında yanlarında 
olduklarını belirterek 
geçmiş olsun dileklerini 
iletti. HABER: ALİ ÇAMUR

"Yaralarımızı dayanışma ile saracağız"  
Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube
Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde
deprem bölgesindeki kadınları unutmadı.  

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik 
hareketlilik günden güne artarken, AK Parti'de İl hareketlilik günden güne artarken, AK Parti'de İl 
Başkanları Toplantısı video konferans sistemiyle yapıldı.  Başkanları Toplantısı video konferans sistemiyle yapıldı.  

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik 
hareketlilik günden güne artarken, AK Parti'de İl 
Başkanları Toplantısı video konferans sistemiyle yapıldı.  

K Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in Abaşkanlığında yapılan toplantıda deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar, illerdeki 
yardım organizasyonları, seçimlere yönelik yapılacak olan hazırlıklar da ele alındı.

Söz konusu toplantıya ilişkin AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, "81 İl Başkanları 
Toplantımızı video konferans aracılığı ile Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız 
sayın Erkan Kandemir'in başkanlığında gerçekleştirdik. Toplantımız hayırlara vesile 
olsun." ifadelerinde bulundu. HABER: İSMAİL IRMAK

Atlı'dan depremzedelere ve
 öğretmenevine kitap hediyesi

Nevşehir Kadın Derneği (NEVKAD) Başkanı, Nevşehir Uyuşturucu
ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı Makbule Atlı, 
Nevşehir Öğretmenevinde konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.  

Ceyhan; "Tüm örgütlerimizle birlikte
depremzedelerin yaralarını sarıyoruz" 
CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan, tüm il ve ilçe örgütlerinin 
depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirtti.  

HP'li Avanos ve CHacıbektaş belediyelerinin 
de depremin ilk gününden 

itibaren gerek depremin etkili 
olduğu bölgeye gerekse 
Nevşehir'e gelen depremzedelere 
yardım faaliyetlerini aralıksız 
sürdürdüklerine dikkat çeken 
CHP İl Başkanı Tayfun Ceyhan, "6 
Mart'ta meydana gelen 
Kahramanmaraş merkezli 
deprem felaketinin duyulması 
üzerine CHP genel başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
direktifleri doğrultusunda yardım 
kampanyası başlattık. 
Yardımsever partililerimiz gıda, 
giyim, soba, su, yatak, yorgan, 
battaniye ve ilaç toplayarak parti 
binalarımıza teslim ettiler.  Ayrıca 
CHP'li Avanos ve Hacıbektaş 
belediyelerimiz araç ve 

gereçleriyle deprem bölgelerine 
ulaştıkları gibi konut ve gıda 
desteği sağladılar. Malatya, 
Adıyaman, Kahramanmaraş 
illerimizdeki depremzedelere 
toplanan yardımları ulaştırdık. 
İlimize gelen depremzedelerin 
konaklanmasına ve tedavilerine 
yardımcı olduk. KYK yurtlarında 
ve evlerde konaklayan 
depremzedelere ziyaretlerimiz 
devam ediyor. İhtiyaçlarını 
gideriyoruz. 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın 
kollarımız depremzede kadınları 
ziyaret edip günlerini kutladılar 
ve gerekli hijyenik malzemeleri 
teslim ettiler. Depremzedelerin 
yaralarını CHP Nevşehir il ve ilçe 
örgütleri olarak sarmaya devam 
ediyoruz." diye konuştu. 
HABER: ALİ ÇAMUR

Deprem bölgesindeki kadınlara 
ulaştırılmak için hazırlanan yardım 
paketleri belirlenen yerlere ulaştı.
 Eğitim Bir-Sen Nevşehir Şube Başkan 
Vekili Fatma Aygün, "Biz kadınlar; eve 
sarılır ocak oluruz, evlada sarılır ana 
oluruz, hastaya sarılır deva oluruz, 
tohuma sarılır nimet oluruz, silaha sarılır 
asker oluruz, bayrağa sarılır şehit oluruz, 
toprağa sarılır vatan oluruz. Şimdi de 
birbirimize sarılıp şifa olma vaktimiz 
geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 
Memur-Sen tarafından başlatılan 
kadından kadına destek hijyen paketi 

kapsamında hazırladığımız paketleri 
depremzede kadın kardeşlerimize 
gönderdik. İlgili paketin içinde kadın 
şalı, havlu, terlik, sıvı sabun, banyo 
sabunu, el sabunu, şampuan, diş 
macunu, 2 paket ıslak mendil diş fırçası 
el kremi, çorap, tırnak makası, tarak, 
hijyenik pet, duş jeli seklinde ihtiyaç 
duyulabilecek tüm malzemeler 
mevcuttur. Memur-sen & İHH iş birliği 
ile gerçekleştirilen çalışma için emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. 
Yaralarımızı dayanışma ile saracağız." 
dedi. HABER: ÖZLEM EKİCİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 
düzenlenen basın toplantısında seçim kararını 
imzaladı. Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak.

NTB'den Nevşehir Ziraat Odası yönetimine hayırlı olsun ziyareti
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş
ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde Nevşehir 
Ziraat Odası Başkanlığı görevine seçilen Kahraman 
Kaya'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TB'den yapılan açıklamaya göre, NBaşkan Salaş, Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel 
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Nevşehir 
Ziraat Odası Başkanlığı görevine seçilen 
Kahraman Kaya'yı ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledi.
Başkan Salaş ve beraberindeki heyet, 
Ziraat Odası'nın yeni başkanı Kahraman 

Kaya ve Yönetim kurulu üyeleri ile bir süre 
sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kaya, Nevşehir'e hizmet 
noktasında Ticaret Borsası ile iş birliği 
içerisinde çalışacaklarını ve çeşitli projeler 
ile Nevşehir'i kalkındıracaklarını belirterek 
Başkan Salaş ve beraberindeki heyete 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 
BÜLTEN

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili 
seçimleri 14 Mayıs Pazar günü 
yapılacak.

Haftalardır konuşulan tarih, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
açıklamasıyla resmileşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 
116'ncı maddesinin kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak, seçimlerin 14 Mayıs'ta 
yenilenmesine karar verdi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE 
YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
8 Haziran 2023'te yapılması gereken 
seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını 
imzalamasının ardından söz konusu karar, 
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 
yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının 
ardından gözler siyasi partilere çevrildi.

Gönül verdiği partiden milletvekili olmak 
isteyenler aday adaylık başvurusunda 
bulunacak.
Daha sonra partileri, adaylarını 
belirleyecek ve seçim çalışmalarına 
başlayacak.
Nevşehir'de en çok AK Parti'den aday 
adaylık başvurusunda bulunulması 
bekleniyor.
AK Parti'yi MHP, CHP ve İYİ Parti takip 
ediyor.
4 partide adı geçen isimleri alfabetik sıraya 
göre sizler için listeledik.
AK PARTİ'DE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Nevşehir'de en çok merak edilen konu AK 
Parti'nin aday adayları.
İktidar partisinde birçok isim konuşuluyor.
Mevcut milletvekillerinin yeniden aday 
adayı olup olmayacağı netleşmezken, çok 
sayıda isim ön plana çıkmaya başladı. 

Seçim sürecinin başlamasıyla aday adayı 
olmak isteyenler partilere müracaat 
etmeye başlayacak. 
AK Parti'den aday adayı olması beklenen 
isimler şunlar:
Ahmet Belada
Ali Kemikkıran
Atilla Seçen
Cengiz Ekici
Edip Avşar
Emre Çalışkan
Fahri Yıldız
Hasan Ünver
Hasan Yıldırım
Kemal Semiz
Levent Aldatmaz
Makbule Atlı
Mehmet Aktürk
Mehmet Ali Tanrıver
Mehmet Yücel
Muhammet Fevzi Aygün
Mustafa Açıkgöz
Mustafa Dursun
Mustafa Rauf Yanar
Serhat Sonugelen
Serkan Vural
Süleyman Özgün 
Turan Balak
Ulutaş Dirlik
Yücel Menekşe
Zafer Salgın
CHP'DE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
CHP'de de işler karışık gibi görünüyor.
Yaklaşık 40 yılın ardından Nevşehir'den 
milletvekili çıkarmayı başaran CHP'nin 
aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceği 
bilinmiyor.
Mevcut Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın 

Nevşehir'den mi yoksa Ankara'dan mı 
aday adayı olacağı kesinleşmedi.
Faruk Sarıaslan'ın Ankara'dan aday adayı 
olması durumunda Nevşehir'de öne çıkan 
isim Bülent Yumuş.
CHP'de ismi geçen ve aday adaylığını 
açıklayan isimler de şunlar:
Bülent Yumuş
Faruk Sarıaslan
Fulya Gülşen Altınsoy
Kamil Gülmez
Mehmet Bilgin
MHP'DE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
İktidar ortağı olan MHP'de durumlar netlik 
kazanmadı. Genel Başkan Yardımcısı Filiz 
Kılıç'ın nereden aday adayı olacağı belli 
olmadı.
Nevşehir'den birinci sıra adayı olacağına 
kesin gözüyle bakılan Filiz Kılıç'ın hiçbir 
çalışma yapmaması da dikkat çekiyor.
MHP'de aday adaylığını açıklayan ve ismi 
geçenler şunlar:
Alkan Kararmaz
Fazlı Koç
Filiz Kılıç
İlhan Kaya
Mehmet Varol
Yavuz Demir
İYİ PARTİ'DE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
İYİ Parti'de kimin birinci sıra aday olacağı 
da en çok konuşulan konular arasında.
Musa Ertaş'ın İYİ Parti'den birinci sıradan 
aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
İYİ Parti'de ismi geçenler de şunlar:
Ahmet Erdemli
Fatih Mehmet Şahin
Musa Ertaş
Ömer Ay. HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

Nevşehir'de kim hangi partiden

İsimler netleşti
başvuru yapacak?



www.muskarahaber.com4
Günlük Siyasi Gazete

Kapadokya

MuskaraMuskara
HABERHABERHABER

11 Mart 2023 Cumartesi

Uluer, Sri Lanka'dan sonra Tanzanya'da da uçuşa geçti

luer ailesi tarafından Afrika'da Ukurulan Nyssa Balloon Safaris ilk 
balon uçuşunu gerçekleştirdi.

Kapadokya'nın sıcak hava balon turizminin 
öncülerinden olan Nevşehirli iş insanı Halil 
Uluer tarafından, 4 yıl önce Tanzanya'da 
kurulan Nyssa Balloon Safaris firması ilk 
sıcak hava balon uçuşunu gerçekleştirdi. 
250 bin metrekare Türk toprağı üzerine 
kurulan Serengeti'nin en modern sıcak 
hava balonu kampı Nyssa Balloon Safaris 
ana kamp alanına Halil Uluer'in ismi 

verildi. Halil Uluer'in oğlu Sri Lanka 
Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu, 
sıcak hava balonu pilotu Uluer Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami 
Uluer, yaptığı açıklamada, "Afrika'daki ilk 
Türk havacılık şirketi olarak 2019 yılında 
Tanzanya'da kurduğumuz Nyssa Balloon 
Safaris ile dünyanın 1 numaralı safari 
destinasyonu Serengeti'de operasyona 
başladık. Babam Halil Uluer anısına 
hayallerimizi gerçekleştirmem nasip oldu.” 
dedi. HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Uluer ailesi, Sri Lanka'dan
sonra Tanzanya'da da sıcak hava balon uçuşlarına başladı.

Ürgüp Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, ÖSYM tarafından YKS 
başvurularının alınmaya başlamasıyla 
Ürgüp Belediyesi de başvuru ücreti 
desteği için başvuruları almaya başladı.
Geçtiğimiz yıl ilki başlatılan proje 
kapsamında Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 
(TYT), Alan Yeterlilik Testi'ne  (AYT),  
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Milli Savunma 
Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday 
Belirleme Sınavı'na (MSÜ) girecek 
Ürgüp'te ikamet eden, geçen yıl mezun 
olan veya bu yıl mezun olacak 
durumda olan gençlerin başvuru ücreti 
bu yıl da Ürgüp Belediyesi tarafından 

karşılanacak.
Sayılan şartları taşıyan üniversite 
adayları kendisine ait İBAN bilgisi ile 
başvurularını 23 Mart 2023 Perşembe 
günü mesai saati bitimine kadar Ürgüp 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğüne yapabilecek.
Projede amacın gençlere destek olmak 
olduğunu vurgulayan Ürgüp Belediye 
Başkanı Mehmet Aktürk,  “Gençlerimiz 
sadece derslerine odaklansın, başvuru 
ücretini dert etmesinler. Bu yıl da sınav 
başvuru ücretleri bizden. ” 
Değerlendirmesinde bulunarak sınava 
girecek üniversite adaylarına şimdiden 
başarılar diledi. BÜLTEN

YKS ücretleri için Ürgüp 

Belediyesine başvurular başladı
Ürgüp Belediyesi'nin gençlere destek olmak Ürgüp Belediyesi'nin gençlere destek olmak 
amacıyla bu yıl da başlattığı proje kapsamında YKS amacıyla bu yıl da başlattığı proje kapsamında YKS 
başvuru ücreti destek başvurularını almaya başladı.başvuru ücreti destek başvurularını almaya başladı.

Ürgüp Belediyesi'nin gençlere destek olmak 
amacıyla bu yıl da başlattığı proje kapsamında YKS 
başvuru ücreti destek başvurularını almaya başladı.

Göreme Adnan Menderes
Caddesine yürüyüş yolu

öreme Belediyesi ekipleri, 

Gyürüyüş yolu çalışmalarına 
başladı. Göreme Belediyesinden 

yapılan açıklamaya göre, üstyapı projesi 

kapsamında Belediye ekipleri tarafından 
Adnan Menderes Caddesi yürüyüş yolu 
yapım çalışmalarına başlandı.
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Ahi Yeterliliğe Dayalı

Eğitim Projesi NEVÜ'de tanıtıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  (KAEÜ) tarafından 
geliştirilen 'Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) 
ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS)', Nevşehir 
Hacıbektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tanıtıldı.

EVÜ'den yapılan açıklamaya göre, NVali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre 
Merkezi Gülşehir Salonu'nda 

yapılan bilgilendirme ve tanıtım 
toplantısına;  NEVÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. Şahlan 
Öztürk ve Prof. Dr. Özlem Fındık, KAEÜ 
Rektör Yardımcısı ve Eğitimde Kalite 
Güvence Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa 
Kasım Karahocagil, Koordinatör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, NEVÜ akademik 
ve idari personeli katıldı.
Toplantının açılışında konuşan NEVÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın 
“NEVÜ olarak eğitimde kalitenin 
yükseltilmesine yönelik çalışmaların 
önemli olduğunu düşünüyoruz, bu 
toplantıda KAEÜ'den gelen misafirlerimiz 
kendilerinin geliştirdiği 'Ahi Yeterliliğe 
Dayalı Eğitim Projesi ve Bütünleşik Kalite 
Yönetim Sistemi' hakkında ayrıntıları 
bizimle paylaşacaklar. Ben kendilerini 
üniversitemizde ağırlamaktan büyük onur 
duyduğumuzu bir kez daha belirtmek 
isterim” diye konuştu.
Akın'ın ardından söz alan KAEÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım 
Karahocagil, 'AYDEP ve Bütünleşik Kalite 

Yönetim Sistemi' hakkında genel bilgiler 
vererek, bu projelerin eğitim-öğretimde 
program akreditasyon süreçlerini 
yönetmek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
niteliğini artırmak amacıyla yapıldığını 
ifade etti.
KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ise 
Türkiye'deki kalite çalışmaları ve ISO 9001 
Kalite Yönetim Standartları ve 
Yükseköğretim Kalite süreçleri ile KAEÜ 
tarafından geliştirilmiş lisanslı yazılım olan 
'Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi' 
hakkında geniş bilgiler aktardı. Şimşek, 
Stratejik Plan İzleme Değerlendirmelerinin 
ve Stratejik Plan Performans Gösterge 
hedeflerinin gerçekleşme düzeylerinin 
nasıl izlendiğini BKYS üzerinden anlattı. 
Prof. Dr. Şimşek, BKYS yazılımının Süreç 
Yönetim Modülü, Faaliyet Planı Modülü, 
Risk Yönetim Modülü, İyileştirme Planları 
ve diğer modüllerin PUKÖ döngüsü 
çerçevesinde nasıl yönetildiği hakkında 
geniş bilgiler aktardı.
Toplantı KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek'in 
soruları yanıtlamasının ardından sona erdi. 
BÜLTEN
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Peş peşe yaşanan depremler Kapadokya'ya zarar vermedi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, yaşanan 
depremlerin Kapadokya'daki doğal ve tarihi yapılarda hasara neden olmadığını bildirdi.

ahramanmaraş merkezli Kdepremlerin oluşturduğu etki ve 
yıkımların nedenlerini araştırmak 

üzere TUBİTAK projesi kapsamında, 
depremden etkilenen il, ilçe ve köylerde 
ekibiyle inceleme yapan Akın, 
Kapadokya'daki çeşitli noktaları da 
gözlemledi.
Akın, gazetecilere, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 
ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 
Kapadokya'ya yakın Kayseri'de son 
günlerde meydana gelen sarsıntıların, 
bölgedeki tarihi ve turistik alanlarda zarara 
neden olmadığını söyledi.
Orta Anadolu'da yüksek şiddette bir 
deprem beklenmediğini, orta ölçekli 
depremlerin ise yamaçlarda ve yıpranmış 
bazı doğal oluşumlarda kaya düşmesine 
neden olabileceğini ifade eden Akın, şöyle 
konuştu:
"6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin bir 

sonucu olarak Kayseri çevresindeki Erkilet 
fay zonu içerisindeki fay segmentlerinde 
depremlerle karşılaşıyoruz. Büyüklüğü 4-5 
arasında olan depremler yaşadık. Bu 
depremlerin sarsıntılarını Nevşehir ve 
Kapadokya olarak dolaylı yönden 
hissediyoruz. Bu sarsıntılara baktığımız 
zaman Kapadokya'daki doğal mirası 
olumsuz etkilemesi çok da mümkün değil. 
Ancak yamaçlarda limit denge 
konumundaki kaya düşmeleri ile 
karşılaşabiliriz. Ayrıca bazı kritik dengede 
olan peribacalarının şapkalarında blok 
düşmeleri ile karşılaşabiliriz. Şu ana kadar 
olumsuz bir durumla karşılaşmadık."
Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, 
depremlerin hangi tarih ve saatte 
gerçekleşeceğinin önceden 
bilinemeyeceğini aktaran Akın, sağlam 
yapıların en önemli tedbir olduğunu 
söyledi. AA

Emlak Katılım Bankası Müdürü Özdamar'dan Aktekin'e ziyaret
Türkiye Emlak Katılım Bankası Nevşehir Şube Müdürü Bekir Özdamar, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör 
Prof. Dr. Semih Aktekin'i beraberinde şube 
personeli Zeynep Meral Mutlu ile birlikte 
ziyaret eden Türkiye Emlak Katılım Bankası 
Nevşehir Şube Müdürü Bekir Özdamar, 
Nevşehir'de açılacak olan Emlak Katılım 
Bankası Nevşehir Şubesi ve çalışmaları 
hakkında kendilerine bilgi verdi. 
Özdamar ayrıca Türkiye Emlak Katılım 
Bankası olarak başta inşaat sektörü olmak 
üzere,  ülkenin ekonomik büyüme ve 
istihdam katkısını yükseltecek olan 
stratejik sektörlere yönelik olarak, 
üreticilerden tüketicilere uzanan 
ekonomik döngüde sürdürülebilir ve 

herkes için erişilebilir finansman modelleri 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.  
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Rektör Aktekin ise, Şube Müdürü 
Bekir Özdamar ve şube personeli Zeynep 
Meral Mutlu'ya teşekkür etti. 
Üniversitesiyle birlikte hızla büyüyerek 
gelişen Nevşehir'de yapılan her türlü 
yatırım ve faaliyetleri önemseyerek 
desteklerini belirten Aktekin, bu anlamda 
ülke ve şehrin belirlenen hedeflerde 
büyüyüp gelişmesine katkıda bulunacak 
olan Türkiye Emlak Katılım Bankası 
Nevşehir Şubesi'nin hayırlı olması 
temennisinde bulundu. BÜLTEN

Derinkuyu'da öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

N
evşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir 
lisenin öğretmen ve öğrencileri, 
ilçeye gelen depremzedeler 

yararına yardım kampanyası düzenledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 
yaşadıkları binaları yıkılan veya ağır hasar 
alan bazı afetzedeler, Derinkuyu ilçesi ile 
bağlı belde ve köylerde kiraladıkları 

evlerde hayata tutunuyor.
Yaklaşık 200 depremzede ailenin ikamet 
ettiği ilçede, Derinkuyu Mehmet Ekmekci 
Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 
"Biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla 
kampanya başlattı.
Vatandaşların desteğiyle okul binasında 
toplanan gıda, hijyen ve ihtiyaç 

malzemeleri, burada tasnif edildikten 
sonra depremzede ailelerin evlerine 
ulaştırılıyor.
Okul Müdürü Salih Uz, 10 gündür 
sürdürdükleri kampanya çerçevesinde ilçe 
genelinde ailelere yardım kolilerini 
ulaştırabilmek için gayret gösterdiklerini 
belirtti.
Uz, kampanyaya destek veren öğretmen, 
öğrenci ve vatandaşlara teşekkür etti. AA

Nevşehir Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı!

N
evşehir Hayvan Pazarı, 
hayvanlarda bulaşıcı hastalık 
tespit edilmesi üzerine geçici 

olarak kapatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan 

açıklamada; sahada yürütülen çalışmalar 
sonucunda, SAT-2 serotipi şap hastalığını 
taşıyan ilk vakanın tespit edildiği ve 
halihazırda hastalık görülen 8 işletmede 
kordon-karantina dahil olmak üzere tüm 
tedbirler alındığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı 
çerçevesinde, alınan tedbirler 
doğrultusunda; ithalat, ihracat ve kesim 
maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan 
hareketleri yasaklandı.
Bu kapsamda; Nevşehir Hayvan Sağlığı 
Zabıtası Komisyonu, SAT-2 serotipi şap 
hastalığının bulaşmasını engellemek 
amacıyla aldığı 2023/ 02 nolu karar ile
13  Mart Pazartesi tarihinden itibaren 
komisyonun yeni  kararına kadar 
kapalı kalacak. BÜLTEN

Toplu iş sözleşmesi kapsamında ek protokol imzalandı 
Göreme belediyesinde toplu iş sözleşmesi 
kapsamında ek protokol imzalandı. 

Göreme Belediyesi Personel 
Limited Şirketi bünyesinde 
istihdam edilen işçiler ile HAK-İŞ 

Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş 
Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi 

kapsamında ek protokol imzalandı. 
Başarının ekip işi olduğunu söyleyen 
Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, " 
Belediyemizin yürüttüğü hizmetlerde 
işçi kardeşlerimizin emekleri büyük. 

Tüm imkanlarımız ile 
çalışanlarımızın yanındayız ve 
elimizdeki imkanlar dahilinde 
toplu iş sözleşmemiz kapsamında 
ek protokol imzalayarak, 
personelimizin ücretlerini ve 
sosyal haklarını iyileştirdik. 
Ek protokolümüz işçilerimize, 
sendikamıza ve belediyemize 
hayırlı olsun" ifadelerine 
yer verdi. HABER: ALİ ÇAMUR
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Başkan Savran Hatay'da düzenlenen
koordinasyon toplantısına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 
depremlerin ardından Hatay'da yapılan ve yapılması depremlerin ardından Hatay'da yapılan ve yapılması 
planlanan çalışmalarla alakalı düzenlenen “Afet planlanan çalışmalarla alakalı düzenlenen “Afet 
Koordinasyon ve Değerlendirme”  toplantısına katıldı.Koordinasyon ve Değerlendirme”  toplantısına katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 
depremlerin ardından Hatay'da yapılan ve yapılması 
planlanan çalışmalarla alakalı düzenlenen “Afet 
Koordinasyon ve Değerlendirme”  toplantısına katıldı.

evşehir Belediyesinden yapılan Naçıklamaya göre, Hatay İl Afet ve 
Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 

gerçekleştirilen toplantı, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler 
Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında 
yapıldı. 
Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail 
Çataklı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın, Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan, bölgede görev 
yapan il ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Toplantıda; depremlerin ardından 
Hatay'da yaraların sarılması için seferber 
olan belediyelerin bugüne kadar yaptıkları 
çalışmalar değerlendirilerek bundan sonra 
izlenecek olan yol haritası belirlendi.
Toplantının açılışında konuşan Özhaseki, 
bin yıllık Anadolu medeniyetinde görülen 
en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya 
olunduğunu söyledi.
Depremlerde 11 il merkezinin yanı sıra çok 
sayıda ilçe ve köyün de hasar gördüğünü 
belirten Özhaseki, 46 bin kişinin hayatını 
kaybettiğini anımsattı.
Özhaseki, Kahramanmaraş'ın Pazarcık 
ilçesi merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin 

hemen ardından devletin tüm yöneticileri 
ve birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının 
sahada olduğunu, bölgede belediyecilik 
hizmetlerinin sürdürülebilmesi için 
yapılması gerekenler bulunduğunu anlattı.
AK Parti'li belediyelerin tamamının, ilk 
andan itibaren ellerindeki imkanları 
deprem bölgesine yönlendirdiğini 
kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti: 
"Önümüzdeki günlerde bu hizmetleri 
sürdürebilmek amacıyla yine AK Parti'li 
belediyeler olarak depreme uğrayan her 
bir vilayetimizde hangi büyükşehirlerimiz, 
hangi illerimiz, hangi ilçelerimiz hizmet 
yapacaklar, bunların koordinasyonunu bir 
kez daha ortaya koyabilmek, eksiklerimiz 
varsa bunu tamamlayabilmek, bazı yerlere 
takviye etmek veya fazla olan yerdeki 
belediye başkanı arkadaşlarımızı başka 
taraflara doğru sevk etmek için bu 
organizasyon toplantılarını yapmaya 
devam ediyoruz. Ne zamana kadar 
sürecek bu işler? Bu bölgelerde işler bitene 
kadar. Ne zaman biterse o zamana kadar 
bizim AK Parti'li belediyelerimizin tamamı 
görevdedir."
Başkan Savran da toplantıda Nevşehir 
Belediyesi'nin kentte yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bir sunum yaptı. 
BÜLTEN

EYS bilgilendirme ve

değerlendirme toplantısı yapıldı  
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, Eğitim Yönetim 
Sistemi (EYS) kapsamında görev yapan antrenörler
ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantının gündem maddesi 2022 yılının 
genel değerlendirmesi ve 2023 yılının 
genel planlanması oldu. Yaklaşık 1 saat 
süren toplantıda; antrenörlerin branşlarıyla 
ilgili çalışma programları, sportif faaliyetler, 
sosyal sorumluluk projeleri, federasyon 
faaliyetleri gibi konular ele alındı. 
Nevşehir'de sporu canlandırmak adına 
tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin 
Özdemir, göreve geldiği günden bu yana 
Nevşehir'e alınan sportif müsabakalar ve 
yatırımlar ile Nevşehir'de sporun 
canlanması ve sporun tabana yayılması 
için çalışmalarına mesai saati gözetmeden 
devam ettiklerini söyledi.
Başarının bir ekip işi olduğunu söyleyen 
Özdemir, “Bizlerde bunun farkında olarak 
bünyemizde görev yapan arkadaşlarımızla 
birlikte il müdürlüğü olarak ilimize en iyi 
şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. 
Burada sporun tabana yayılmasında en 

büyük görevlerden bir tanesi 
antrenörlerimize düşüyor. 
Antrenörlerimizle birlikte 
gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda 
durum değerlendirmesi yaparak daha iyi 
nasıl hizmet verebiliriz? Daha çok 
gencimizi nasıl kazanabiliriz? Sporda 
başarı çıtasını nasıl yükseltebiliriz gibi 
konuları ele alarak kendimize yol haritası 
çiziyoruz. Nevşehir'i sporda marka şehir 
yapmak için çalışmalarımıza ara 
vermeden devam edeceğiz” diye konuştu. 
Toplantı, Nevşehir sporunun her branşta 
zirveye taşımak için yapılacak gerekli 
çalışma, program ve ihtiyaçların 
belirlenmesinin ardından sona erdi. 
Toplantıya; Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Muhsin Özdemir, Spor Şube Müdürü 
Mehmet Ünal Kitapcı, Uzman Fatma Nihan 
Adıyaman, Antrenör Mustafa Uğurlu ve 
EYS kapsamında görev yapan antrenörler 
katıldı. HABER: ALİ ÇAMUR

Ulusal staj programı başvuru ve

güncelleme için son gün 13 Mart
2023 yılı ulusal staj programı yeni 
başvuru ve şehir tercihi 
güncellemelerinin tarihleri değişti.
 Nevşehir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 
“Üniversite öğrencilerinin 2023 yılı staj 
başvurularının 18 Ekim 2022 ile 18 Ocak 
2023 tarihleri arasında 
https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/adresi 
üzerinden kabul edileceği bildirilmişti.
Ancak Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 
cbiko.gov.tr adresinde; deprem felaketi 
nedeniyle Ulusal Staj Programının 
02.03.2023-13.03.2023 tarihleri arasında 

yeni başvuru ve şehir tercihi 
güncellemelerine açılmıştır.” denildi.  
BÜLTEN

Yeni Başkan, Tuzocak Vali Becel'i ziyaret etti
Gülşehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Tuzocak, Nevşehir 
Valisi İnci Sezer Becel'i makamında 
ziyaret etti. Olağan kurul sonrası 
başkanlığa seçilen Ahmet Tuzocak ve 

beraberindeki yönetim kurulu üyeleri 
Vali Becel'i ziyaret ederek, yapacakları 
çalışmalardan bahsetti.
Vali Becel, Tuzocak ve yönetimine 
başarılar diledi. HABER: ÖZLEM EKİCİ
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(Basın: 01793994) Resm� �lanlar www.�lan.gov.tr’de

31 KALEM
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup, tekl�fler sadece elektron�k ortamda EKAP 
üzer�nden alınacaktır.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2023/235149
1- İdaren�n
a) Adı    : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
      SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adres�   : 15 TEMMUZ MAH. SIHHAT SOK. NO:20 NEVŞEHİR 
      MERKEZ/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3842154291 - 08502590718
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� : https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/
ve e-�mza kullanılarak �nd�r�leb�leceğ�
�nternet sayfası 
2- İhale konusu mal alımın
a) Adı    : 31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı  : 31
      Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde 
      bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
c) Yapılacağı/tesl�m ed�leceğ� yer : NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DEPOSU
ç) Süres�/tesl�m tar�h�  : S�par�şler tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 10 (On) gün �çer�s�nde 
      tekn�k şartnameye uygun olarak tesl�m ed�lecekt�r. Ayrıca 
      Tekn�k Şartnamen�n Genel Hükümler düzenlenen; - tesl�m 
      ed�len ürünler�n ser�s�nde hata çıkmasından yüklen�c� 
      sorumlu olup, bu durumda ser�ye a�t ürünler�n tamamının 
      yer�ne yen�s�n� get�recekt�r.
d) İşe başlama tar�h�  : Sözleşmey� Müteak�ben
3- İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 20.03.2023 - 11:00
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� (e-tekl�fler�n açılacağı adres) : NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
MERKEZİ TOPLANTI SALONU
4.  İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde 
uygulanacak kr�terler:
4.1.  İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler ve yeterl�k kr�terler� �le fiyat dışı 
unsurlara �l�şk�n b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında beyan etmeler� gerekmekted�r.
4.1.2.  Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren b�lg�ler;
4.1.2.1. Tüzel k�ş�lerde; �stekl�ler�n yönet�m�ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz ed�len h�sseler har�ç)/üyeler�ne/kurucularına �l�şk�n b�lg�ler �darece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3.  Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.
4.1.4.  Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat b�lg�ler�.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.2.  Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3.  Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğraflarına �l�şk�n b�lg�ler �le tekn�k 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-�stekl�/�stekl�ler Tekl�f ett�kler� ürünler�n marka ve modeller�n� b�r�m fiyat tekl�f mektubu 
cetvel�nde bel�rtecekler veya ayrı b�r l�ste olarak tekl�fler� �le b�rl�kte vereceklerd�r.
-İdare en avantajlı tekl�fler� değerlend�kten sonra gerek duyması hal�nde numune �steyecekt�r
5.  Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece fiyat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6.  İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecek olup yerl� malı tekl�f eden yerl� �stekl�ye �halen�n 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.  İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek 
olanların, e-�mza kullanarak EKAP üzer�nden �hale dokümanını �nd�rmeler� zorunludur.
8.  Tekl�fler, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, 
tekl�fe �l�şk�n e-anahtar �le b�rl�kte �hale tar�h ve saat�ne kadar EKAP üzer�nden gönder�lecekt�r.
9.  İstekl�ler tekl�fler�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m fiyat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucunda, 
üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le b�r�m fiyat sözleşme �mzalanacaktır.
10.  Bu �halede, kısmı tekl�f ver�leb�l�r.
11.  İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda 
geç�c� tem�nat vereceklerd�r.
12.  Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır.
13.  Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 (Altmış) takv�m günüdür.
14. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
15.  D�ğer hususlar:
Tekl�f fiyatı �hale kom�syonu tarafından aşırı düşük olarak tesp�t ed�len �stekl�lerden Kanunun 38 �nc� 
maddes�ne göre açıklama �stenecekt�r.

ZAYİ
Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresinden

almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
FUAD ABDULLAH

Y. Kimlik No: 99092339532

ZAYİ
Nüfus ve Vatandaşlık

İl Müdürlüğünden aldığım
T.C. kimlik kartım kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
KADRİYE ÖZSOY

T.C. Kimlik No: 33659131764

l yöneticilerinden Yaşar Aydoğan 

İile birlikte birçok sanayi esnafını 
ziyaret eden Milletvekili Sarıaslan, 

esnaf ile sohbet ederek sorunlarını 
dinledi. Sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşım ile küçük sanayi 

sitelerindeki esnafların ayakta 
durmaya çalıştığını söyleyen 
Sarıaslan, “Devlet destekleri yetersiz 
ve birçok esnaf desteklerden 
yararlanamıyor.” dedi. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Başkan İbaş

depremzedelerle bir arada

Başkan İbaş, deprem bölgesinden gelen 
gençler ile Avanos Anadolu Lisesi öğrencileri 
ve öğretmenlerle belediye sosyal tesisinde 
bir araya geldi. İbaş, depremzedelerin sorun 

ve isteklerini dinleyerek, Avanos 
Belediyesi olarak ellerinde gelen 
desteği vermeye devam edeceklerini 
söyledi. HABER: MEHMET GÜNAY

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper
İbaş depremzedelerle bir araya geldi.

Sarıaslan sanayi
esnafını ziyaret etti
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan,
Nevşehir merkez sanayi esnafını ziyaret etti.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, 
yapımı devam eden ırmak kenarı 
düzenleme çalışma alanını gezdi. 
Başkan Çiftci, Kızılırmak Rekreasyon 

Projesi kapsamında ırmak kenarı 
düzenlemesi çalışmaları hakkında 
ekiplerinden detaylı bilgi aldı. 
HABER: SEZER ALTUNOK

Başkan Çiftci, rekreasyon

projesini inceledi
Gülşehir Belediyesi Su İşleri ekipleri Kızılırmak 
rekreasyon projesi yapımına devam ediyor.
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Ürgüp HEM'de meyve ağaçlarında aşılama kursu açılıyor
Ürgüp Halk Eğitim Merkezi (HEM) meyve ağaçlarında aşılama kursu açacak.

Başlayacak olan kursa, okuma yazma 
bilmek veya ilkokul mezunu olmak 
ve mesleğin gerektirdiği işleri ve 

yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel 
özelliklere sahip olma şartı aranıyor. 
Kurs 13 Mart tarihinde hafta içi 17:00- 
20:00 saatleri arasında yapılacak.
İSTİHDAM ALANLARI
Tarım alanından mezun olan veya sertifika 
alan öğrenci/kursiyer, meslekte 
kazandıkları yeterlikler doğrultusunda,
Tarımsal amaçlı Kooperatif ve Üretici 
Birliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, 
fide ve fidan üretim firmalarında, Üretim 
seralarında çalışabilirler.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek 
elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri 
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 
verilir. Bu programlarda mesleğin 

yeterliklerine sahip meslek elemanları 
yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Sertifika 
öğretim programı sürecinde bireylerin 
tamamladığı modüller, aldığı eğitimin 
tümü ve kazandıkları yeterlikler 
belgelendirilir. Öğretim programının 
sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan 
bireylerin aldığı belgeler mevzuat 
doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. 
Bireyler mesleğin düzeyine göre 
mesleğinde sertifika alabilir. Bireyler 
gelecekte meslek değiştirmek veya 
mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere 
geçmek amacıyla eğitim almak isterse, 
kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. 
Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir 
meslekte kendini yetiştirebilecektir. 
Öğretim programından ayrılan bireyin 
kazandığı yeterlikler belgelendirilerek 
istendiğinde diğer sertifika programlarında 

değerlendirilir. Mesleğin 
seviyesine ve 
yeterliklerine sahip 
olanlar sertifika almaya 
hak kazanır ve ilgili iş 
yerlerinde çalışabilirler.
ÖĞRENCİ/KURSİYER 
KAZANIMLARI
Programın sonunda 
mesleğe yönelik olarak 
öğrenci/kursiyer;
Mesleğin ait olduğu 
alandaki temel bilgi ve 
becerileri kazanabiliyor. 

Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip 
olunabiliyor. Mesleğin gerektirdiği işleri 
yapabiliyor. Mesleğin gerektirdiği özel 
mesleki yeterlikleri kazanabiliyor. 

Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve 
kendi hızına göre öğrenme olanağı 
tanıyan kazanımlara sahip olabiliyor. 
HABER: MEHMET GÜNAY

NEVÜ'de "Depremin Kadın Kahramanları"

konulu panel düzenlenecek

N
evşehir Hacı 
Bektaş Veli 
Üniversitesi'nde 

(NEVÜ) "Depremin 
Kadın Kahramanları" 
adlı panel çevrim içi 
düzenlenecek.
NEVÜ Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (NÜKÇAM) 
tarafından 13 Mart 2023 
Pazartesi günü saat 13.30'da 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününe Özel "Depremin 
Kadın Kahramanları" adlı 
çevrim içi panel 
gerçekleşecek.
Düzenlenecek panele 
kayıt için evsehir.edu.tr 
adresinden bilgi 
alınabilecek. İHA


