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AK Parti Nevşehir 
teşkilatı 
gerçekleşecek 
seçimlere
yönelik 
çalışmaları 
değerlendirdi.
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Otobüslerde ücretsiz aktarma

dönemi

başladı
Nevşehir'de şehir içi 
ulaşımında vatandaşların 
daha ekonomik ve hızlı 
ulaşımını sağlamak amacıyla 
toplu taşımada ücretsiz 
aktarma dönemi başladı.

Cengiz Ekici
istifa etti
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Cengiz Ekici, AK Parti'den milletvekili 
aday adayı olmak için istifa etti.

Mustafa ÖzdemirMustafa Özdemir
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İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve 
Milli İrade Platformu Nevşehir 

Sözcüsü Mustafa Özdemir, 
düzenlediği basın toplantısı ile 

2023 Genel Seçimlerinde
AK Parti'den milletvekili aday

adayı olduğunu açıkladı.

Başkan Doğu'ya

hayırlı olsun

ziyaretleri

devam ediyor 

Nevşehir'in yeni eğitim

kurumu Master Eğitim

Kurumlarında sınav

evşehir'in yeni eğitim kurumu 

NMaster Eğitim Kurumları, 
akademik değerlendirme sınavları 

18-19 Mart tarihlerinde yapılacak.

Nevşehir Valisi Becel,

deprem bölgesine yapılan

yardımlara ilişkin bilgi verdi
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 
ardından kentte yardım seferberliği 
başlatıldığını, sürecin birlik ve dayanışma 
içinde sürdürüldüğünü belirtti.
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Hacıbektaş'ta depremzede çocuklara moral etkinliği

acıbektaşlı Öğretmen Eda HDoğan'ın öncülüğünde yapılan 
etkinliğe Hacıbektaş Kaymakamı 

İbrahim Engin Şenay, Hacıbektaş Esnaf 
Kefalet Odası Başkanı Duygu Taşdemir ve 
öğretmenlerde katılarak destek verdi. 
Depremzede çocukların yaralarına 
merhem, yüzlerine gülümseme olmak için 
drama, resim, el sanatları, palyaço ve oyun 
etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Doğan, çocuklarla dolu vakit geçirdiklerini 
belirterek ”Çocuklarımızı mutlu 

hissettirecek hediyeler verdik. Eğitimci 
arkadaşlar olarak elimizden geldiğince 
katkı vermeye, onların yüreklerine 
dokunmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.
Çocukların hayal güçlerini yeniden 
oluşturma, kişisel gelişimlerine katkı 
sağlama ve özgüvenlerini çoğaltma 
amacıyla yapılan etkinliklerde keyifli 
saatler geçiren çocuklar etkinliği 
düzenleyenlere teşekkür etti. 
HABER: YASEMİN EKİCİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleri ile birlikte Nevşehir'e gelerek Hacıbektaş
ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir edilen çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan 6 zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Haklarında çeşitli suçlardan 
dolayı yakalama ve UYAP 
aranması bulunan 8 şahıs 

yakalanarak adli makamlara sevk 
edilirken yakalanan zanlılardan 4' ü 
tutuklandı ve 4'ü de serbest bırakıldı. 
Kasten Yaralama-Yağma suçlarından 3 
şahsa adli işlem yapıldı. 1 şahıs serbest 
bırakılırken 1 şahıs adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı ve 1 zanlı ise tutuklandı. 
Kayıp müracaatı bulunan 8 şahıs 
bulundu. 1 Açıktan Hırsızlık, 3 Evden 
Hırsızlık olayı olmak üzere toplam 4 
olayda 6 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 
Daha önce gerçekleşmiş 1 Açıktan 
Hırsızlık olayı ile ilgili olarak tespit edilen 
1 şüpheli zalı yakalanarak çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Ayrıca şüpheli 

şahıslar ve araçlar 
üzerinde yapılan 
çalışmalarda 3 
aranan şahıs 
yakalanarak gerekli 
işlemler yapıldı ve 1 
Mala Zarar Verme 
olayında 2 şüpheli 
şahıs yakalanarak 
gerekli işlemler 
başlatıldı. 1 adet 
muşta ve 1 adet 
sallama tabir edilen 
kesici alet yakalandı 
ve 1 şahıs hakkında 
işlem yapıldı. 
HABER MERKEZİ

HEM Müdürü Koçak'tan
Kamu-Sen'e ziyaret

N
evşehir Şehit Jandarma Onbaşı 
Muhammet Can Biçici Halk 
Eğitimi Merkezi ve Akşam 

Sanat Okulu Müdürü Fedakar Koçak, 
Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk 

Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı 
Turgay Çetin'i ziyaret etti. Söz konusu 
ziyarette Nevşehir Şehit Jandarma 
Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk 
Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 

Müdürü Fedakar 
Koçak, il merkezi ile 
kasaba ve köylerde 
açılan, açılacak olan 
kurslarla ilgili 
Kamu-Sen İl 
Başkanı ve Türk 
Sağlık-Sen Nevşehir 
Şube Başkanı 
Turgay Çetin ile 
istişarelerde 
bulundu.  Başkan 
Çetin ziyaretinden 
dolayı Koçak'a 
teşekkür etti. 
HABER: ALİ ÇAMUR

Nevşehir'in yeni eğitim kurumu

Master Eğitim Kurumlarında sınav
Nevşehir'in yeni eğitim kurumu Master Eğitim Kurumları, akademik 
değerlendirme sınavları 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak.

aster Eğitim Kurumlarından yapılan açıklamaya göre, M10. sınıflar 18 Mart Cumartesi günü saat 10.00 ve 
14.00'de 2 seans şeklinde, 11.sınıflar ise 19 Mart Pazar 

günü saat 10.00 ve 14.00'da 2 seans şeklinde yapılacak olan 
sınavlar için online başvurular başladı.
Online başvuru için www.masterogretmen.com adresinden 
16 Mart Perşembe gününe kadar başvurular alınacak.
Master Eğitim Kurumları Kurucusu ve Yöneticisi Mehmet 
Eravcı, Türk milli eğitimine ve Nevşehir'e yeni bir eğitim 
kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 
“Nevşehir' in en seçkin öğretmenlerinden oluşan eğitim 
kadrosu ile kaliteden ve disiplinden asla taviz vermeden 
öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için mutlu ve huzurlu 
çalışma ortamları oluşturduk. Öğrencilerin bireysel 
gelişimlerinin takip edildiği, öğrenci koçluğu, rehberlik ve 
psikolog desteğiyle üniversite sınavlarına en iyi şekilde 
hazırlanmaları için her türlü desteğin verileceği bir eğitim 
planlamasıyla eğitimde yeni bir bakış açısı oluşturacak “Okul 
Gibi Dershane” anlayışıyla çocuklarımızın sadece akademik 
başarısı değil, aynı zamanda nitelikli ve kaliteli birer insan 
olabilmeleri için sosyal gelişimleri ve ruh sağlıklarının 

yakından takip edildiği bir kurumuz. Klasik dershane 
anlayışının dışında, her türlü akademik ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılandığı yeni bir eğitim modeli hedefliyoruz. Yeni eğitim 
kurumumuzun Nevşehir'e ve Türk milli eğitimine hayırlı 
olmasını diliyoruz.” dedi. BÜLTEN
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Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Daha önce Nevşehir İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünü vekaleten 
yürüten, daha sonra Mersin İl 

Kültür ve Turizm Müdürü olan Cengiz 
Ekici, Nevşehir'den AK Parti milletvekili 
aday adayı olmak için istifa etti.
Ekici, yaptığı açıklamada, “Değerli 

hemşerilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 
Yüzyılına adım adım giderken ülkece çok 
önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçim 
ülkemizin daha da şahlanacağı, bugüne 
kadar yapılan tüm çalışmaların artık 
taçlanacağı ve Cumhuriyetimizin 100. 

yılında Türkiye'nin adeta dünya 
siyasetinde tam olarak liderliğe 
konumlanacağı bir seçim olacaktır. 
İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı milletimizin 
umutları, hayalleri, özgüveni ve cesaretiyle 
şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı 
olacaktır.” dedi.
Deneyimlerini hizmete dönüştürmek 
istediğini aktaran Ekici, şunları söyledi: 
“Değerli hemşerilerim, uzun yıllardır görev 
yaptığım, derdi ile dertlendiğim, sevinci ile 
mutlu olduğum turizm sektöründe ve 
bürokraside elde etmiş olduğum, bilgi, 
deneyim ve tecrübelerimi AK Parti çatısı 
altında Milletvekili sıfatıyla Aziz 
Milletimizin emrine sunmak istiyorum. 
Edinmiş olduğum deneyimlerle 
milletimize ve şehrimize katacağıma 
inandığım fayda ve değerleri hayata 
geçirmek için fazlasıyla enerjiye, güce ve 
en önemlisi de heyecana sahip olduğumu 
bilmenizi istiyorum.
AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bu 
kutlu davaya gönül vermiş, şehrimizin 
kalkınması için birçok çalışmalar içerisinde 
bulundum. İş ve gönül birliği içerisinde 

ilimize ve ülkemize hizmet amacında olup, 
bugüne kadar yapılan güzel ve kalıcı 
çalışmalara yenilerini ekleyebilmek, 
çıktığım bu yolda beni heyecanlandıran 
hususlardan sadece birisidir.  
Değerli hemşerilerim bu vesile ile 14 Mayıs 
2023 tarihinde yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem 
Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 
memleketim Nevşehir'den AK Parti 
Nevşehir Milletvekili Aday Adayı olabilmek 
için hali hazırda yürüttüğüm Mersin İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevimden 
ayrıldığımı ifade etmek istiyorum. Çıktığım 
bu yolda Allah'tan muvaffakiyetler diler ve 
siz aziz hemşerilerimden de destek 
beklerim. 
Bu duygu ve düşüncelerle, 14 Mayıs 2023 
tarihinde yapılacak seçimlerin ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, bu süreçte bu davaya gönül 
vererek aday adayı olacak tüm 
hemşerilerime de ayrıca başarılar diliyor, 
hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.” 
HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

Ceng�z Ek�c� �st�fa ett�

Başkan Savran ev ziyaretlerine devam ediyor 
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Sümer Mahallesi, Cevher
Dudayev Mahallesi ve Kıratlıoğlu Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

evşehir Belediyesi'nin yaptığı Naçıklamaya göre, belediyenin 2023 
Yılı Yatırım Programı çerçevesinde 

gerçekleştireceği altyapı ve üstyapı 
yatırımları için gündüzleri mahallelerde 
saha incelemelerinde bulunan Belediye 
Başkanı Mehmet Savran, akşam ise ev 
ziyaretleri gerçekleştiriyor. 
Savran, son olarak Sümer Mahallesi, 
Cevher Dudayev Mahallesi ve Kıratlıoğlu 
Mahallesinde evlerine konuk olduğu 
vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Sohbet ettiği vatandaşlara çeşitli 
belediyenin çeşitli projeleri hakkında bilgi 
veren Savran, “Son iki yılda 
mahallelerimizde birçok önemli yatırımı 
hayata geçirdik. Bu yıl içerisinde de 

önemli çalışmalara imza atacağız. 
Vatandaşlarımızın daha güzel bir şehirde 
yaşamaları, huzur ve mutluluğu için tüm 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” 
dedi. BÜLTEN

MHP İl Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Nevşehir Ticaret Odası 
Başkanı Arif Parmaksız, Ticaret Borsası 
Başkanı İbrahim Salaş, Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Ali Öbekli, Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ekrem Nurlu ve yönetim kurulu üyeleri 
Cavit Vergiveren, Ömer Güçlü, Mehmet 

Varol, Musa Ertaş, Mehmet Yaylaklı ve 
Muharrem Paslanmaz MHP İl Başkanı 
Adnan Doğu ve yönetim kuruluna 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette seçim sürecine dair sohbet 
edilirken, Başkan Doğu ziyaretlerinden 
dolayı misafirlerine teşekkür etti.  
BÜLTEN

Başkan Doğu'ya hayırlı olsun
ziyaretleri devam ediyor 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanı 
Adnan Doğu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
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Nevşehir Valisi Becel, deprem bölgesine
yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından kentte yardım seferberliği başlatıldığını, 
sürecin birlik ve dayanışma içinde sürdürüldüğünü belirtti.

Vali Becel, AFAD İl Müdürlüğü'nde 
düzenlediği basın toplantısında, depremin 
ardından kentte vakit kaybedilmeden 
yardım çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
İl genelinde belediyeler, sivil toplum 
kuruluşları, turizmciler ve vatandaşların el 
birliğiyle yoğun gayret gösterdiğini 
anlatan Becel, "6 Şubat'ta, depremin 
meydana gelmesinin ardından kriz 
merkezi oluşturduk ve ilk arama kurtarma 
ekibimizi saat 05.45'te bölgeye gönderdik. 
Tüm sektörler ve halkımız büyük bir 
duyarlılık gösterdi. Çalışmalarımız 
sürüyor." dedi.
AFAD koordinasyonunda oluşturulan 
yardım toplama merkezlerinde 
gönüllülerin de desteğiyle hazırlanan 227 
yardım tırının depremden etkilenen illere 

ulaştırıldığını kaydeden Becel, şunları 
kaydetti:
"Deprem bölgesine ilimizden 2 bin 833 
personel, 83 iş makinesi, 68 sağlık ve 
arama kurtarma aracı, 577 çadır ve çeşitli 
ihtiyaç malzemeleri gönderildi. Bölgeye 
yakın, ulaşılabilir ve güvenli olmamızdan 
dolayı çok sayıda depremzede ilimizi 
tercih etti. Nüfus ile orantılandığında en 
fazla depremzedeyi misafir eden iliz. 
Toplamda 28 binin üzerinde depremzede 
vatandaşımızı barındırdık. Bunların bir 
kısmı farklı illere gitti veya geri dönüş 
yaptı. Bugün itibarıyla 16 bin 270 
depremzede vatandaşımıza ev sahipliği 
yapıyoruz. Bölgeye kuru gıda, patates ve 
giyecek yardımlarımız da devam ediyor." 
AA

NEVEMM'den “Afet Sonrası
Ps�kososyal Destek” konulu eğ�t�m
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) 
tarafından 'Eğitici Farkındalık Eğitimleri' kapsamında “Afet Sonrası Psikososyal Destek” konulu webinar düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, 
NEVEMM tarafından hazırlanan ve 
uzman klinik psikoloğu Müge 

Göğebakan'ın eğitici olarak katıldığı “Afet 
Sonrası Psikososyal Destek”  konulu 
webinara NEVÜ akademik personeli 
katıldı.
Afet öncesinde alınabilecek önlemler ve 
afet sonrasında yaşanılabilecek duygular 
ve psikolojik semptomlar hakkında bilgi 
veren Müge Göğebakan, yaşanan afet 
olayında şok ile birlikte korku, endişe, 
çaresizlik ve suçluluk duyguları 
yaşanmasının normal tepkiler olduğunu, 
ayrıca dikkat ve odaklanma zorlukları, 
hayattan kopmuşluk hissi gibi akut 
belirtilerinin yaşanabileceğini bildirerek, 
“Psikolojik İlkyardım” konusunda detaylı 
bilgi aktardı.
Göğebakan, afeti birincil olarak yaşayan 
bireylerin belirli periyodlarla takibinin ve 
ancak afetten sonra 3. ayın sonunda 
yaşanılan psikolojik zorlukların devam 

etmesi ya da şiddetlenmesi görülürse bir 
uzmandan psikiyatrik ve psikolojik 
danışma alınmasının uygun olabileceğini 
ifade etti.
Ayrıca Göğebakan, bu dönemde 
eğitimcilerin öğrencilerin ihtiyaçlarını 
sorması ve buna yönelik uzaktan eğitim ile 
devam eden süreçte film izleme 
etkinlikleri gibi toplantılar yapılmasının 
faydalı olacağını ifade etti.
Afet sonrasında yaşanılan kriz ve 
travmanın kişilerin öz yeterlik becerilerini 
sekteye uğratabileceğini ifade eden 
Göğebakan, öğrencilerin irade ve karar 
mekanizmalarını tekrar geri kazanmaları 
için onlar adına karar vermemenin aksine, 
öğrencilere eğitim ve yaşamları ile ilgili 
seçenekleri olduğunun hatırlatılmasının 
önemine değindi.
Afetten ikincil derecede etkilenen 
bireylerin travmayı doğrudan yaşayan 
bireylerin her türlü ihtiyacını 
karşılayabileceği gibi gerçekçi olmayan 

beklenti ve sözlerde bulunmasının zararlı 
olabileceğini vurgulayan Göğebakan, bu 
kişilerin afetten birincil derecede etkilenen 
bireylere ellerinden gelen yardımı 
yapmaları, ancak iyileşmenin zaman 
alabileceğini, iyileşme sürecinin travmayı 

doğrudan yaşayanların bireysel 
farklılıklarına göre değişebileceğini ve bu 
süreçte bazen güçlü durmanın zor 
olabileceğinin de kabul edilmesinin 
önemli olduğunu kaydetti. 
BÜLTEN

NEVKAD Başkanı Atlı'dan
teşekkür belges�

Nevşehir Kadın Derneği (NEVKAD) Başkanı Makbule Atlı, 
derneğin faaliyetlerine olan katkılarından ötürü Gazeteci 
Menderes Kestiren'e teşekkür belgesi takdim etti.  

Başkan Atlı, "Gerek NEVKAD'ın 
gerekse Uyuşturucu ve Madde 
Bağımlılığı İle Mücadele 

Derneğimizin faaliyetlerinin kamuoyuna 
duyurulması konularında bizlere hep 

destek olan gazeteci arkadaşımız 
Menderes Kestiren'e teşekkür ediyoruz. 
Kendisinin ve meslektaşlarının bu 
konuda ortaya koydukları gayreti 
önemsiyoruz." dedi. HABER: ALİ ÇMAUR
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Belediye ekipleri yollarda bakım
ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
Nevşehir Belediyesi ekipleri olumsuz kış
şartlarından etkilenen ve bozulan yollarda
bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

evşehir Belediyesinden yapılan Naçıklamaya göre, şehir yollarındaki 
konfor ve güvenliği sağlamak için 

milyonlarca liralık altyapı ve üstyapı 
yatırımı yapan ve yapmaya devam eden 
Nevşehir Belediyesi, diğer taraftan da 
hasar gören mevcut yollarda bakım ve 
onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdürüyor. 

Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
gerçekleştirilen yol bakım ve onarım 
faaliyetleri, ağır kış şartlarından hasar 
gören yollarda devam ediyor.
Tüm mahallelerdeki ihtiyaç duyulan 
noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar ile 
yollar daha konforlu ve güvenli hale 
getiriliyor.  BÜLTEN

Parti teşkilatı bütün kolları ile Nevşehir 
Ticaret Borsası konferans salonunda bir 
araya gelerek 14 Mayıs'ta gerçekleşecek 
olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 
Seçimleri için yapılacak olan çalışmaları 
değerlendirdi.
Değerlendirme toplantısı AK Parti 

Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın 
başkanlığında gerçekleşirken, Merkez 
İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın 
Kolları Başkanı Elife Çelebi ve Gençlik 
Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ile birlikte 
teşkilat üyeleri de katılım sağladı. 
HABER: ÖZLEM EKİCİ

AK Parti Nevşehir teşkilatları
seçim çalışmalarını değerlendirdi
AK Parti Nevşehir teşkilatı gerçekleşecek 
seçimlere yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Gülşehir Belediyesinden

deprem bölgesi gönüllülerine plaket
Gülşehir Belediyesi, deprem felaketinde gönüllü olarak 
bölgeye yardıma giden belediye personelleri, madenciler 
ve vatandaşlar için teşekkür programı düzenledi.

ahramanmaraş merkezli Kdepremlerde etkilenen illere hızlı bir 
şekilde organize olarak bölge 

halkının yaralarını sarmak üzere giden 
gönüllüler için düzenlenen yemekli 
teşekkür programına Gülşehir Belediye 

Başkanı Fatih Çiftçi de katıldı. 
Hep birlikte yenilen yemekten sonra 
Başkan Çiftçi, gönüllülere özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 
plaket takdiminde bulundu.  
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR 

Uyuşturucudan 20 şüpheliye işlem yapıldı
Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 
yapılan çalışmalarda 20 şüpheliye işlem yapıldı.

l Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir 

İCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 
uyuşturucu kullanan ve satanlara 

yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 
“Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve 

Kullanmak” suçundan şüpheli 20 kişi 
hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 16,74 
gram metamfetamin, 9,45 gram kubar 
esrar, 0,95 gram bonzai ele geçirildi. 
HABER MERKEZİ
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Otobüslerde ücretsiz aktarma dönemi başladı
Nevşehir'de şehir içi ulaşımında vatandaşların daha ekonomik ve hızlı ulaşımını
sağlamak amacıyla toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi başladı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Nevşehir'de şehir 
içi toplu taşımada geçtiğimiz 

aylarda kartlı ödeme sistemine 
geçilmesine öncülük eden Nevşehir 
Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet 
Savran'ın girişimleri sonucu şimdi de şehir 
içi özel halk otobüslerinde ücretsiz 
aktarma döneminin başlamasını sağladı. 
Konuyla ilgili olarak özel halk otobüsü 
kooperatifi yetkilileri ile gerçekleştirilen 
görüşme sonucu uygulamanın 14 Mart 
Salı gününden itibaren başlaması 
kararlaştırıldı.Uygulama ile birlikte, 1 ve 2 

numaralı hatta çalışan özel halk 
otobüslerine binen vatandaşlar, otobüs 
içerisinde kartlarını okuttuktan 40 dakika 
içinde 3 ve 4 numaralı hatlara, 3 numaralı 
hatta binen vatandaşlar 1, 2 ve 4 numaralı 
hatlara, 4 numaralı hatta binen vatandaşlar 
ise 1, 2 ve 3 numaralı hatlara aktarma 
yapabilecek. 
Vatandaşlar aktarma yaptıkları otobüse 
bindiklerinde ise herhangi bir ücret 
ödemeyecekler. Bu sayede vatandaşlar 
şehir içi ulaşımda daha kısa sürede daha 
az ücret ödeme imkânına sahip olacak.
Uygulama ile birlikte, Cevher Dudayev 

Mahallesi'nde ikamet eden ve buradan 
Devlet Hastanesi'ne gitmek isteyen bir 
vatandaş, daha önce şehir merkezine gelip 
buradan yeniden ücret ödeyerek hastane 
hattında çalışan bir başka özel halk 
otobüsüne binerken artık Cevher Dudayev 
Mahallesi'nde bindiği özel halk otobüsüne 
ücret ödedikten sonra 40 dakika içinde 
şehir merkezine gelip hastane hattındaki 
otobüse ücret ödemeden kartını okutarak 
binebilecek. BÜLTEN

Belediye Başkanı Savran, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 14 Mart
Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

evşehir Belediyesinin yaptığı Naçıklamaya göre, Savran 
mesajında doktor bir belediye 

başkanı olarak vatanın her köşesinde 84 
milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunmak 
için fedakârlık ve kahramanlıkla görev 
yapan tüm sağlık çalışanlarının Tıp 
Bayramı'nı en içten duygularıyla 
kutladığını belirtti.
Tarih boyunca gerektiğinde canları 
pahasına vatandaşların yardımına koşan 
sağlık teşkilatının, koronavirüs salgınından 
sonra yüzyılın felaketinde de en ön safta 
yer aldığını belirten Savran, “Gerek salgın 
döneminde gerekse de depremlerde 

toplumumuzun canı ve sağlığı için 
ailelerinden, yaşantılarından, hatta 
canlarından fedakârlık eden sağlık 
çalışanlarımızın bu emeklerine 
minnettarız. Sağlık ordumuzun tüm 
kahramanlarına sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. İyi ki varsınız. Tıp Bayramını 
kutladığımız bu günde, görevi başında 
şehit düşen ve ebediyete intikal eden 
sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, bu zor 
günlerimizde her zaman olduğu gibi 'önce 
insan' diyerek sağlımız için yorulmadan, 
fedakârca emek vermeye devam eden 
tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp 
Bayramı'nı kutluyorum.” dedi. BÜLTEN

Nevşehir İl Müftülüğünden

bir ekip daha deprem bölgesine gidiyor

N
evşehir il Müftülüğünün 
deprem bölgesinde 
görevlendirdiği 6. grup yola 

çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
koordinesinde Nevşehir il Müftülüğü 
tarafından 6. Grup Manevi Destek, 4-6 
yaş Kur'an Kursu ve diğer hizmetler 
yürütmek için görevlendirilen personel 
deprem bölgesi olan Kahramanmaraş İli 
Türkoğlu ilçesine gitmek üzere yola 
çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı deprem 
bölgesinde görevlendirdiği personeller 
ile depremzedelerin yaralarını 
sarmayı amaçlıyor. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Başkan Altıok Alevi Akademisi
Katılım Sertifikasını aldı

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş 
Altıok, Garip Dede Vakfı  (GADEV) Alevi 
Akademisi Katılım Sertifikasını aldı. 
İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede 
Cemevi'nde Ocak ayının son günlerinde 
başlayan Alevi Akademisi derslerine 
katılım sağlayarak sertifika almaya hak 
kazanan Başkan Arif Yoldaş Altıok, 
sertifikasını Alevi Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkanı Celal Fırat'tan aldı. Başkan 
Altıok, Sosyal bilim perspektifinden 
Türkiye'de Alevilik başlıklı eğitimi 
tamamladı. Eğitimi tamamlayarak 
sertifikasının aldığını sosyal medya 
paylaşımı ile duyuran Altıok,  Garip Dede 
Dergahı'nı ziyaret edip, GADEV Alevi 
Akademisi Katılım Sertifikasını Genel 

Başkan Celal Fırat'tan aldığını söyleyerek, 
“Yapmış oldukları bu önemli çalışmalardan 
dolayı Celal Dedeme ve emeği geçen tüm 
arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.” dedi. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Depremzede çocuklar için
drama etkinliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleri ile birlikte 
Nevşehir'e gelerek çeşitli yurtlara yerleştirilen ve okullarda 
eğitimlerini sürdüren çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya 
göre, Nevşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce, 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 
ardından çocukların yaşadıkları 
travmaları atlatmak ve Nevşehir'deki 
arkadaşları ile uyum sürecinin 
hızlanması amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. Yaratıcı drama ve 
uygulamalı tiyatro öğretmeni Seza 

Derme tarafından, kaldıkları yurtlarda ve 
eğitimlerini sürdürdükleri okullarda 
ziyaret edilen çocuklar için drama 
etkinliği yapılıyor. Çocukların hayal 
güçlerini yeniden canlandırma, kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayarak 
özgüvenlerini arttırma amacıyla yapılan 
etkinliklerde keyifli saatler geçiren 
çocuklar, müzik eşliğinde dans edip 
oyunlar oynuyor. BÜLTEN
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Mustafa Özdemir milletvekili aday adaylığını açıkladı
İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Milli İrade Platformu Nevşehir Sözcüsü Mustafa Özdemir, düzenlediği
basın toplantısı ile 2023 Genel Seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

ustafa Özdemir, Topuzluhan MRestoranda basın toplantısı 
düzenledi. 14 Mayısta yapılacak 

seçimlerde AK Parti'den aday adayı 
olduğunu açıklayan Özdemir, önümüzdeki 
günlerde başvuru yapacağını söyledi. 
Depremde hayatını kaybedenlere 
başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen 
Özdemir, 2023 seçimlerinin deprem süreci 
ile kesişen farklı bir atmosferde geçecek 
bir seçim süreci olacağını belirterek, 
meslek hayatında ve STK çalışmaları 
esnasında yüzlerce seminer, konferans, 
kongre, sempozyum, çalıştay, yurtdışı 
gezileri, şuralar, kişisel gelişim seminerleri, 
eğitim toplantıları ile bir birikim, alt yapı ve 
tecrübe oluştuğunu bu birikimi 
değerlendirmek istediğini belirtti.
“30 yıllık birikim ve tecrübelerimizi Allah 
nasip ederse 14 Mayıs 2023 tarihinde 
yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde 
aday olmak niyeti ile bu gün Adalet ve 
Kalkınma Partisinden Nevşehir Milletvekilli 

aday adaylığımızı açıklamak istiyorum.” 
diyerek AK Parti'den milletvekilliği aday 
adayı olduğunu açıklayan Özdemir, “Yüce 
Allah'ın takdiri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ve parti teşkilatlarımızın tensipleri, 
milletimizin teveccühü olursa hizmet 
etmeye talibiz.” ifadelerini kullandı.
“SİYASET İSTİŞARE VE REKABET İŞİ”
Bu güne kadar siyaset içerisinde çok 
değerli insanların yer aldığını kaydeden 
Özdemir, “Herkes kendi çapında hizmet 
etme gayretinde oldu. Siyaset bir rekabet 
işi, tabi ki değişik partiler içerisinde siyaset 
yapan değerli isimler var geçmişten 
günümüze.  Eğer siyaset ortamında 
rekabet, istişare, tabanın sözü ve sesi 
dinlendiği takdirde ben siyasette 
başarılamayacak bir şey olmadığına 
inananlardanım. Biz inanmış insanlarız, 
bizim inancımıza göre bir işi yapmadan 
önce o işin uzmanları ile 
istişare etmek gerekiyor.” dedi. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Depremin kadın kahramanları NEVÜ'de düzenlenen panelde konuştu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (NÜKÇAM) 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla, yaşanan büyük depremin sembolü olmuş 
kadınların konuşmacı olarak katıldığı 'Depremin Kadın Kahramanları' konulu panel düzenledi. 

Çevrimiçi olarak düzenlenen panele; 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi (NEVÜ) Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. 
Dr. Şahlan Öztürk, kamu kurum ve kuruluş 
yöneticileri, üniversitenin akademik ve 
idare personeli ile öğrenciler katıldı. 
NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, 
panelin açılışında konuşan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, dünya ve 
Türk tarihinde kadının önemine ve yerine 
değindi.  Prof. Dr. Özlem Fındık, ülkemizde 
de anılan '8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nün, kadınların kazandıkları hakları 
hatırlamak ve kazanılması gerekenleri 
vurgulamak adına, hassasiyet ve bilinç 
geliştirmesi noktasında önem taşıdığını 
belirtti. Prof. Dr. Özlem Fındık, depremin 
ardından pek çok can ve mal kayıpları 
yaşandığını vurgulayarak kadınlara yönelik 
müdahalelerin önemli olduğunu 
vurguladı. 
“DEPREMİN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ 
GRUP KADINLAR”
Kadının toplumun en etkili, yönlendirici, 
birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunun 
altını çizen NÜKÇAM Müdürü Dr. Gülhan 
Küçük Öztürk, “Bu durum sürdürülebilir, 
adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin 
tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, 
kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın 
da ön koşuludur” dedi. Depremlerde 
birçok kadının çocuğunu, eşini, ailesini, 
evini kaybettiğinin altını çizen Küçük 
Öztürk, “Çocuk ve yaşlıların bakımlarını da 
üstlenen kadınlar, tüm dünyada olduğu 
gibi depremin en çok etkilediği grubu 
temsil etmektedir. Bir kez daha gördük ki 
böylesine ağır derin acıları olan bir afette 
yine kadınlar tüm gücüyle yaraları 

sarmaya çalıştı. Deprem sonrası bakımın 
ve duygusal yükün daha çok kadın ve kız 
çocuklarına yüklendiği düşünüldüğünde 
kadınlara maddi manevi tüm desteklerin 
sağlanması gerekir” diye konuştu. Deprem 
nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan 
rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen 
Küçük Öztürk konuşmasına, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün söylediği 'Şuna inanmak 
lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz 
her şey kadının eseridir' sözlerini 
hatırlatarak son verdi. 
“GÖREV BİLİNCİYLE İLK AKLIMA 
GELEN ÇOCUK HASTALARIM OLDU”
Panel, deprem anında serviste yatan 
çocukları kurtarma çabasıyla gündem olan 
Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu 
Hastanesi'nde görevli pediatri hemşiresi 
Şeyma Alakuş'un konuşmasıyla devam 
etti. Deprem anını anlatan Şeyma Alakuş, 
“İlk sarsıntıda acildeydim. Sarsıntı 
şiddetlenince görev bilinciyle ilk aklıma 
gelen çocuk hastalarım oldu. Servisimde 
yatan çocukları tanıyordum, sürekli 
kontrol ettiğim hastalardı. Onların yanına 
koştum. Ayaklarımın altından yer 
kayıyordu ve şu gün bile hala kulağımdan 
gitmeyen bir gürültü vardı. Birini 
kucağıma aldım, diğerlerinin yanında 
anneleri vardı ve odaları tahliye ettim.  
Dışarı çıktık ve sarsıntı durdu. Çocuklar 
önce Allah'a, sonra bize emanetler. 
Tanımıyor olsam da yine aynı şeyi 
yapardım. Görevimi yerine getirmeye 
çalıştım. Hastalarıma bir şey olsaydı 
vicdan azabından yaşayamazdım. 
İnsanlara insanlığı gösterebildiysem ne 
mutlu bana. Allah bir daha böyle bir acı 
yaşatmasın” dedi. 
“SESİMİ DUYUYOR MUSUN 
ANNEM?”
Deprem enkazındaki Yiğit isimli çocuğa 
anne kimliğiyle seslenerek kurtarılmasını 
sağlayan depremin bir diğer kadın 
kahramanı Pedagog Serap Özbey ise 
deprem bölgesine gitmekteki amacının 
çocuklar için çadır kurup, pedagog olarak 
depremden kurtulan çocukların korku ve 
kaygılarını gidermek olduğunu ifade 

ederek, “Ancak gördüğüm manzara 
karşısında kurtarma ekiplerine katıldım. 
Depremzede Yiğit'in bulunduğu enkaza 
çok defa seslendim. İlk seslendiğim zaman 
'Sesimi duyuyor musun bir tanem, 
anneciğim sesi mi duyuyor musun?' 
diyerek seslendim. İlk tepki ve sesi o 
zaman verdi, 'Anne' dedi. Aradan 12 saat 
hiç ses vermedi ama biz hiçbir şekilde 
umutlarımızı yitirmedik. Halatlarla 
madencilerin açtığı enkaz koridoruna 
indim, Yiğit kendini iyi hissetsin diye en 
yumuşak ses tonuyla orada masallar ve 
hikayeler anlattım. Sabah 5'te tekrar 
yukarıdan enkaz koridoruna seslendim, 
Yiğit'e 'Yanına gelmemi istiyorsan, 
yakınındaki bir şeye hızlıca vur anneciğim' 
dedim ve vurdu. Yiğit'i yukarı 
çıkardığımızda 'Hani beni 
alkışlayacaktınız?' diye sordu. Ona öyle bir 
hikaye anlatmıştım, anlattığım hikayeyi 
dinlemiş olduğunu anladık ve ambulansın 
kapısını açtık, herkes Yiğit'i alkışladı.
Pedagog Özbey, afet sonrası kadının 
güçlendirilmesinin önemine dikkat 
çekerek, “Bir kez daha anladık ki bu tür 
afetlerde kadın kimliğine ihtiyaç var. 

Kadınlar güçlenirse yaralarımızı daha 
çabuk sararız. Dolayısıyla arama-kurtarma 
ekiplerinde pedagog ve psikolog 
kadınların bulunması önemli” şeklinde 
konuştu. 
“DEPREM SONRASI ÖLÜM, KAYIP, 
YAS SÜRECİ”
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen İnci de, 
deprem sonrası ölüm, kayıp ve yas süreci 
hakkında bilgi verdi. İnci, “Ülkemizde 
yaşanan deprem sonrası sevdiklerini 
kaybeden bir insanın tüm dünyası değişti. 
Deprem sonrasında, yaşanan olay beyinde 
daha işlenmeye henüz başlamışken 
psikolojik güçlendirme sürecinin ilk 
aşaması olan 'Psikolojik İlk Yardım (PİY)' 
devreye girmelidir. Psikolojik İlk Yardım, 
doğal veya doğal olmayan felaketler 
sonrası destekleyici olarak kullanılır. Her 
birey yaşanan afet sonrası farklı şekillerde 
tepki gösterir. Psikolojik ilk yardımın en 
önemli amaçlarından biri kişinin 
doğal duygularını yaşamasına 
yardımcı olmaktır” ifadesini kullandı. 
BÜLTEN

ZAYİ
Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresinden

almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
AHMED ALYASİN
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Okul sporları yıldızlar ve gençler 3x3 basketbol müsabakaları sona erdi
2022-2023 Eğitim öğretim yılı okul sporları 3x3 basketbol gençler kız-erkek ve
yıldız erkekler müsabakaları Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda tamamlandı.

Dereceye giren okullara kupa ve 
madalya töreni düzenlendi. Kupa 
törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü 

Muhsin Özdemir de katıldı. İl Müdürü 

Özdemir, dereceye giren okulları, 
antrenörleri ve sporcuları tebrik ederek 
başarıların devamını diledi. Müsabaka 
sonunda genç erkeklerde Özel Kardelen 
Koleji birinci, Özel Altınyıldız Koleji ikinci, 
Özel Bahçeşehir Koleji üçüncü, Recep 
Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam 
Hatip Lisesi dördüncü olurken genç 
kızlarda Nevşehir Lisesi birinci, Özel 
Kardelen Koleji ikinci, Nevşehir Anadolu 
Lisesi üçüncü ve Özel Bahçeşehir Koleji 
dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise Özel 
Altınyıldız Koleji birinci, Özel Bahçeşehir 
Koleji ikinci, Şehit Semih Turgut Ortaokulu 
üçüncü ve H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu 
dördüncü oldu. HABER: SEZER ALTUNOK

Altınyıldız 3x3 turnuvalarında il ikincisi oldu
ltınyıldız Fen ve Anadolu 

ALisesi 3x3 turnuvalarında 
genç erkekler 

kategorisinde il ikincisi oldu. 
Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya 
göre, 2022-2023 Okul Sporları 
Federasyonunun düzenlediği 
Okulları Arası Basketbol 3x3 
turnuvalarında, Altınyıldız genç 
erkekler takımı il ikinciliği elde eti. 
Okul idarecileri, öğrencileri ve 
onları yetiştiren öğretmenleri 
tebrik etti. BÜLTEN

Okul sporları gençler ve ferdi

oryantiring müsabakaları sona erdi

2022-2023 Eğitim öğretim yılı okul 
sporları oryantiring gençler kız-erkek 
ve ferdi sıralama müsabakaları 
Avanos'ta tamamlandı. Dereceye giren 
okullara kupa ve madalya töreni 
düzenlendi. Müsabakalar sonunda 

erkekler A ve B kategorileri ile kızlar A 
ve B kategorilerinde Avanos Anadolu 
Lisesi il birincisi oldu. Erkekler ferdi 
sıralamada ise Özel Bahçeşehir Koleji 
öğrencisi Furkan Aktürk il birincisi oldu. 
HABER: İSMAİL IRMAK


