
Ekici aday adaylığı
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Mersin İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünden 
istifa eden Cengiz 
Ekici, AK Parti İl 
Başkanı Ali 
Kemikkıran'a 
başvuru dosyasını 
teslim etti.

AK Parti eski İl 
Başkanı Mustafa 
Rauf Yanar, 
milletvekili aday 
adaylığı için 
başvuru yaptı.

AK Parti'ye 20 kişi başvuru yaptı
Fahri Yıldız

aday adaylığını açıkladı

Fahri Yıldız düzenlediği 
basın toplantısı ile 2023 
Genel Seçimlerinde AK 
Parti'den milletvekili aday 
adayı olduğunu açıkladı.

Atlı'dan Muşkara

 Haber'e ziyaret
Nevşehir Uyuşturucu ve Madde 
Bağımlılığı ile Mücadele Derneği 
Başkanı, Nevşehir Kadın Derneği 
Başkanı Makbule Atlı, Simtel 
Ofset Matbaa bünyesinde 
bulunan Muşkara Haber 
Gazetesini ziyaret etti.

Trafik kazasında sürücü yaralandı,

yakınları 

gazetecilere

saldırdı  

A.K. idaresindeki 50 A.K. idaresindeki 50 
ACU 980 plakalı ACU 980 plakalı 

otomobil, Cevher otomobil, Cevher 
Dudayev Mahallesi Dudayev Mahallesi 

çevre yolunda çevre yolunda 
refüjdeki ağaçlara refüjdeki ağaçlara 
çarparak devrildi.çarparak devrildi.

A.K. idaresindeki 50 
ACU 980 plakalı 

otomobil, Cevher 
Dudayev Mahallesi 

çevre yolunda 
refüjdeki ağaçlara 
çarparak devrildi.

Filiz Kılıç 

milletvekili

aday adaylığı

başvurusunu

yaptı

MHP'de 14 
Mayıs'ta yapılacak 

Milletvekili Genel 
Seçimleri için 
aday adaylık 

başvuruları 
başladı.
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Fahri Yıldız, aday adaylığını açıkladı

Nevşehir'de şubat ayında

206 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 
yılı şubat ayına ilişkin
konut satış istatistiklerini açıkladı.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 
Nevşehir'de konut satışları şubat
ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 5,5 azalarak 206 
adet olarak gerçekleşti. 2022 
yılı şubat ayında konut satışı 
218 adet olarak gerçekleşmişti.
Buna göre Nevşehir'de şubat
 ayında ipotekli
konut satışı 33, diğer konut satışı
173 olurken ilk el konut satışı 54,
ikinci el konut satışı ise 152 oldu.
2023 Yılı şubat ayında satılan
konut sayısı ocak ayına göre de
yüzde 10,4 azaldı. Ocak'ta 230 konut 
satılmıştı. TÜİK'ten açıklanan verilere 
göre  TR71 bölge illerinden Kırıkkale'de 
505, Aksaray'da 463, Niğde'de 362 ve 

Kırşehir'de 301 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye genelinde ise şubat ayında 80 

bin 31 konut satıldı.
HABER: ÖZLEM EKİCİ

Fahri Yıldız düzenlediği basın toplantısı ile 2023 Genel Seçimlerinde AK Parti'den 
milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Nevşehir'de konut satışları 2023 yılının şubat ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 azaldı.

Eski Ürgüp Belediye Başkanı Fahri yıldız 
Ürgüp'te bir otelde düzenlediği basın 
toplantısı ile aday adaylığını açıkladı.
Yıldız, deprem bölgesinde ölenlerin şehit 
olduğunu söyleyerek, ölenlere rahmet 
yaralılara acil şifalar diledi. 40 yıl devlete 
hizmet ettiğini söyleyen Yıldız, “ Yapacak 
işimiz var ama birde katkı vermek 
istediğimiz güç vermek istediğimizilçemiz 
ve Nevşehir'imiz var. Bunları oturduğunuz 
yerde yapamıyorsunuz.” dedi. 
 “YA BAŞKAN OLACAKSIN YA 
MİLLETVEKİLİ”
Siyasi olan veya olmayan hemşerilerinin 
siyasi hayatının devam etmesini 
konusunda baskıda bulunduklarını belirten 
Yıldız, “Bana ya Ürgüp Belediye Başkanı 
olacaksın ya da Milletvekili olacaksın, 
şeklinde dönüşler oluyordu. 4 yıldır 
Türkiye sahasında oynanan maçı 

tribünden seyrediyorduk. Siyasi hayatımı 
sonlandırmamıştım. Siyasi ilişkimi hiç 
kesmedim.  Toplumdan hiç çekilmedim.  
Böyle bir ruh hali içerisinde Nevşehir 
milletvekili aday adayı olma kararımı 
verdim.” şeklinde konuştu.
“HERŞEY NEVŞEHİR İÇİN”
Nevşehir'in daha fazla hizmete layık 
olduğunu vurgulayan Yıldız, “İnşallah 
milletvekili olursam Nevşehir için 
koşacağız koşturacağız. Eksikleri 
biliyorum. Ne lazımsa onu yapacağız. 
Aday olursam eksiği de fazlayı da 
söyleyeceğim, yapmayacağımı ve 
yapamayacağımda söyleyeceğim. Her şey 
Nevşehir, her şey Türkiye için her şey 
insanlık için.” açıklamalarında bulundu.
"MİLLETVEKİLİ OLURSAM TELEFONUMA 
KENDİM BAKACAĞIM"
Yıldız, Milletvekili olduğu takdirde 

telefonlara kendisinin bakacağını 
belirterek, vatandaşları danışmanlarla 

muhatap etmeyeceğini söyledi. 
HABER: MEHMET GÜNAY

Alemdar'ın iftar sofrası etkinlikleri başlıyor  

Nevşehir il merkezindeki İmam Hatip Lisesi 
yurtlarında kalan öğrenciler, gönüllülerin 
evinde iftar sofralarının davetlisi olacak. 
Liseli öğrenciler, beşer kişilik kız veya erkek 
grupları halinde iftara katılım sağlayacak. 
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Demet Sezen Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve
Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi yurtlarından alınacak öğrenci

sayısı, iftarın yapılacağı günün
sabahında dernek tarafından okul idaresine 
bildirilecek. İftara katılacak öğrencilerin 
tespiti okul idaresi tarafından yapılacak. 
Öğrenciler iftar vaktinden 30-45 
dakika önce ev sahibi veya derneğin 
gönderdiği kişi tarafından
alınacak. Öğrenciler, iftar yemeği
ve teravih namazının ardından 
yurtlarına geri bırakılacak. 
HABER: ALİ ÇAMUR

Nevşehir Alemdar İmam Hatipliler Derneği 
23, 27, 28, 29, 30 Mart ve 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 
13 Nisan tarihlerinde iftar sofrası kuracak.  
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Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 
AK Parti milletvekili aday adayı olmak
için istifa eden Cengiz Ekici, AK Parti İl 
Başkanlığına resmi başvurusunu yaptı.
İl Başkanı Ali Kemikkıran ile görüşen Ekici, 
başvuru dosyasını teslim etti.
Ekici, yaptığı açıklamada, “Türkiye 
yüzyılında Nevşehir'imize, ülkemize 
hizmet etmek gayesi ile AK Parti
Nevşehir milletvekili aday adaylığı 
başvurumu bugün resmen yaptığımı sizler 
ile paylaşmak istiyorum.” dedi.
Nevşehir'e hizmet etmek için heyecan 
duyduğunu kaydeden Ekici, “14 Mayıs 
tarihinde yapılacak olan seçimde Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yol 
arkadaşı olarak, AK Parti Teşkilatının 
bir sevdalısı olarak ve en önemlisi partili 
partisiz herhangi bir fark ayırt etmeksizin 
Nevşehir'in bir evladı olarak bu kadim 
memlekete hizmet etmek için büyük 

heyecan duyuyorum.  Bu süreçte 
desteğini esirgemeyen herkese çok 
teşekkür ederim. Önemli olan resmin 
büyüğüdür ama özelimizde de 
önemli olan bizim bu büyük resme 
verdiğimiz pozitif katkıdır. Bu süreçte 
ilimizin önemli bir turizm merkezi olması 
nedeniyle bölgemiz turizmcilerinin
verdiği destek bana yapacağım hizmetleri 
sunmam ve hayata geçirmem için önemli 
bir avantaj da sağlıyor.” diye konuştu. 
Ekici, “Değerli dostlarım, çok kıymetli 
Nevşehirliler
benim adaylığım şahsım değil 
turizmcilerin, köylünün, kentlinin, 
memurun, işçinin, hayatın her alanında 
olan üreten esnafın, sanayicinin ve tüm 
Nevşehir'in adaylığıdır. Türkiye Yüzyılında 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde partimiz ile birlikte 
memleketime sizlerin ve teşkilatlarımızın 
destekleri en iyi hizmetleri yapmak en 

büyük arzumdur.  Çıktığım bu yolda 
hepinizden destek bekliyorum. Bundan 
sonra gayret bizden Tevfik Allah'tan.” 

ifadelerini kullandı. 

HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

Ekici aday adaylığı için başvuru yaptı
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden istifa eden Cengiz Ekici, AK Parti İl Başkanı 
Ali Kemikkıran'a başvuru dosyasını teslim etti.

El emeği, göz nuru örgüler
depremzedelere hediye edildi  

Depremzedelerin psikolojisini düzeltmek, 
boş zamanlarını değerlendirmek için ip 
yumağı temin eden kurs öğretmeni, usta 
öğretici Serap Gönenbaba örgü kursu açtı.
Kurs öğretmeni ayrıca Güzelyurt 
Mahallesinde kursiyerleri ile yapmış 

olduğu el örgüsü kazak, bere, kaşkol gibi 
ürünleri depremzedelere dağıttı. 
HEM Müdürü Fedakâr Koçak, Kurs 
öğretmeni ve kursiyerlere yapmış oldukları 
bu anlamlı çalışma için teşekkür etti. 
HABER: ALİ ÇAMUR

Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı 
Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi 
Merkezi (HEM) kursiyerleri Şehit 
Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi 
pansiyonunda kalan depremzedelere 
örgü ürünleri hediye etti.  

Uçhisar'ın hakettiği çalışma başlıyor
Uçhisar'da yıllardır yapılması beklenen 
proje, Belediye Başkanı Osman Süslü'nün 
girişimleri ile sonunda hayata geçiriliyor.
Uçhisar Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, kasaba meydanı, 
hayata geçirilecek olan yeni 
Çarşı Meydanı Projesi ile canlanarak 
turizme daha çok katkı sağlayacak bir 
konuma gelecek.  Yapılacak olan
ticari gayrımenkul alanları ile açılacak 
olan işletmelere kasaba meydanı olması 

dolayısıyla ulaşılabilirlik sağlanacak. 
Ayrıca kent dokusuna uygun bir şekilde 
planlanan projede peyzaj mimarisi ile 
çevreye duyarlı yeşil bir alan 
oluşturulacak. Başkan Süslü, projenin 
kasabaya hayırlı olmasını temenni etti. 

HABER: YASEMİN EKİCİ
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Filiz Kılıç milletvekili aday
adaylığı başvurusunu yaptı
Başvurular için Genel Merkez'de Seçim 
İşleri Kayıt Kabul Birimi'nde bir masa 
hazırlandı. MHP'nin Parti İçi Eğitim Siyaset 
ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç da aday 
adaylık başvuru yaptı. Kılıç'ın nereden 
aday olacağı kesinleşmedi.
Kılıç, "Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli Beyefendinin teveccühleri ve 
tensipleriyle 28. Dönem Milletvekili Genel 

Seçimleri için başvurumuzu Ülkücü-
Milliyetçi Hareketin Merkezinde, Üç Hilalin 
Gölgesinde, Bilge Liderimizin izinde 
Bismillah diyerek gerçekleştirdik." dedi.
Milletvekili aday adaylığı başvurusunda 
bulunan eski Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Rektörü Kılıç, 2019 Türkiye 
Yerel Seçimlerinde de Nevşehir Belediye 
Başkanı adayı olmuştu.  
HABER: YASEMİN EKİCİ

MHP'de 14 Mayıs'ta yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri için aday adaylık 
başvuruları başladı.

Firari FETÖ'cü tutuklandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri 
(JASAT ), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve 
Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 yıl hapis 
cezası bulunan zanlıyı yakaladı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma “FETÖ” 
suçundan 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan zanlı Gülşehir ilçesi Oğulkaya 

köyünde yakalandı. Zanlıya Gülşehir 
Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama 
kararı verilerek cezaevine teslim edildi. 
HABER MERKEZİ

Trafik kazasında sürücü yaralandı, 
yakınları gazetecilere saldırdı  

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 
polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Nevşehir 
Devlet Hastanesine kaldırdı. A.K'nin hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı 

haber yapmak için olay yerine giden 
gazetecilere polis engel olmaya çalıştı. 
Bunun üzerine kaza yapan sürücünün 
yakınları da gazetecilere saldırdı. HABER 
MERKEZİ

A.K. idaresindeki 50 ACU 980 plakalı 
otomobil, Cevher Dudayev Mahallesi 
çevre yolunda refüjdeki ağaçlara 
çarparak devrildi.

Vali Becel

depremzede aileleri ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 
Kahramanmaraş merkezli depremler 
sonrasında barınmak amacıyla Nevşehir'e 
gelen depremzedeleri ziyaret etti.
Yaşanan depremlerin ardından yardım 
seferberliği devam ederken Nevşehir 
Valiliği de depremzedelerin maddi ve 

manevi olarak yanında oluyor. Bu 
kapsamda Vali Becel depremzede aileleri 
ikamet ettikleri evlerde ziyaret etti. 
Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'dan 
gelen depremzede ailelerle sohbet eden 
Becel, geçmiş olsun dileklerini de iletti. 
HABER: YASEMİN EKİCİ
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AK Parti'ye 20 kişi resmi başvuru yaptı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 
AK Parti'de başvurular başladı.
Çok sayıda ismin konuşulduğu aday 
adaylık süreci için şu ana kadar 
20 kişi resmi başvuruda bulundu.
AK Parti'ye resmi olarak başvuran isimler; 
Fahri Yıldız, Hasan Harmankaya, 
Mustafa Özdemir, Emre Çalışkan, 
Turan Balak, Fatma Çömçe, İbrahim 
Taşdemir, Cengiz Ekici, Celal Yiğit,

Murat Akbudak, Ayşe Karaman,
İsmail Usta, Levent Aldatmaz, Mustafa 
Dursun, Mustafa Rauf Yanar, Mustafa 
Yazıcı, Makbule Atlı, Kemal Semiz, 
Serkan Vural ve Mehmet Yücel oldu.
AK Parti'de aday adayları 
Perşembe günü akşam 
21.00'a kadar başvuru yapabilecek.

HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına şu 
ana kadar 20 kişi resmi olarak aday 
adaylık başvurusunda bulundu.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden

öğrencilere Bilim Çocuk Dergisi
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası 
kapsamında öğrencilere Tübitak Bilim Çocuk Dergisi hediye edildi.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
tarafından yaptığı açıklamada; 8-14 Mart 
Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında 
okulları ziyaret ederek öğrenci ve 
öğretmenlerin Bilim ve Teknoloji Haftasını 
kutlayıp onlarla bilim ve teknoloji üzerine 
sohbet ettiklerini söyleyen İl Müdürü Yusuf 
Şahin, “Ülkemizin bilim ve teknolojide 
ilerlemesi için nitelikli insan kaynağına 
ihtiyacımız olduğunu, bunun için de 

öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren 
bilimi sevdirmemiz gerektiğini vurguladık, 
“Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonu 
doğrultusunda ülkemizin sahip olduğu 
genç insan kaynağını ülkemiz ve dünyanın 
ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmek 
amacıyla birçok çalışmalar yürütüldüğünü, 
bu doğrultuda TEKNOFEST Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali, Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Bilim Fuarları, 

Bilim Şenlikleri, dergi ve kitaplar ve 
yenilikçi eğitim uygulamaları ile 
öğrencilerin erken yaşlardan itibaren bilim 
ve teknolojiyle buluşmalarının sağlandığını 
ifade ettik.” dedi. Ayrıca ülkemizde bilim ve 
teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve 
popülerleştirmeyi amaçlayan, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının ilgili 
kuruluşlarından Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK 
tarafından; bilimi küçük yaşlardan 

başlayarak çocuklara sevdirmek, 
çocukların bilim dünyasına katkıda 
bulunabileceklerini fark ettirmek, araştırma 
yapma, soru sorma, merak etme ve 
okuma isteği uyandırmak, çocukları buluş 
yapmaya özendirmek amacıyla her ay 
yayımlanan “TÜBİTAK Bilim Çocuk” 
dergilerinden geleceğin teknoloji yıldızı 
öğrencilere hediye ettiklerini bildirdi.
BÜLTEN

YRP il yönetim toplantıları gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi (YRP) 
haftalık olağan il yönetimi 
toplantısını 

gerçekleştirdi. YRP 
haftalık olağan İl 
yönetimi toplantısı İl 
Başkanı Abdulgani 
Altınışık'ın başkanlığında 
gerçekleştirildi.
14 Mayıs'ya yapılacak 
olan Cumhurbaşkanı ve 
Milletvekilliği Seçimlerine 
dair yapılacak olan 
çalışmalar istişare 
edilirken, toplantıda 

çeşitli kararlar alındı. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Toplum Destekli Polislik Şube ekibinden Ünlübay'a ziyaret
Toplum 

Destekli 
Polislik 

Şube Müdürlüğü 
ekipleri Nevşehir 
İl Sağlık Müdürü 
Rahim Ünlübay'ı 
ziyaret etti. 
Toplum Destekli 
Polislik Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, 14 Mart 
Tıp Bayramı 
dolayısıyla Rahim 
Ünlübay'ı ziyaret 
edip çiçek vererek 
bayramını kutladı.  
HABER MERKEZİ
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Rauf Yanar aday adaylık başvurusunda bulundu
AK Parti eski İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.
AK Parti Nevşehir önceki dönem İl Başkanı 
Mustafa Rauf Yanar, 28. dönem 
milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda 
bulundu.  Ailesi ile birlikte başvuruda 
bulunan Yanar, “ Aziz milletimize ve 
kıymetli Nevşehir'li hemşerilerimize 
hizmet etmek için bu kutlu davada yola 
çıktık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede 
yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı 
ve Genel Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde 
yapılacağı duyuruldu.
Seçim startının verilmesinin ardından 
partilerde de milletvekilliği aday adaylığı 
için başvurular başladı.
AK Parti Nevşehir'de 28. dönem 
milletvekilliği aday adayı olarak başvuru 
yapan isimlerden biri de önceki dönem AK 
Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf 
Yanar oldu. Nevşehir Teşkilatında İl 
Gençlik Kolları Başkanlığı ve son olarak İl 
Başkanlığı görevlerinde bulunan Yanar, 
aday adaylık başvurusunu ailesi ile birlikte 
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında 
gerçekleştirdi. Milletvekilliği aday adaylığı 

başvurusunu AK Parti Nevşehir İl Başkanı 
Ali Kemikkıran'a teslim eden Yanar, “ 
Öncelikle Kahramanmaraş merkezli 
meydana gelen ve 11 ilde etkili olan 
depremlerde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralılara da 
acil şifalar diliyorum. Kurulduğu günden 
bu yana gönül verdiğim, her kademesinde 
görev aldığım ve son olarak Genel Merkez 
Teşkilat Koordinatörlüğü görevini 
yürüttüğüm, üyesi ve mensubu olmaktan 
her zaman onur duyduğum AK Parti çatısı 
altında  birlik beraberlik içerisinde güzel 
hizmetlerde bulunmaya talip olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Bizim davamız, 
senlik benlik davası değil, memlekete 
hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz 
Türkiye'yi aydınlık geleceğine, yepyeni 
ufuklara kavuşturma mücadelesidir. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye 
yüzyılının işaret fişeğini hep birlikte 
ateşleyeceğiz. 
Şimdi vakit, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin 
istikbali için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yüz 

yıllık hayallerimizi ilmek ilmek işleme 
vaktidir. Rabbim çıktığımız bu yolda, 
Nevşehir'imize hizmet etmeyi nasip etsin, 
başımızı öne eğdirmesin.
Bu duygu ve düşünceler içinde 14 Mayıs 
2023 günü yapılacak olan 28. Dönem 

Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK 
Parti'mizden Nevşehir milletvekilliği aday 
adaylığı için bu kutlu yolun ilk adımını 
attığımı değerli halkımız ve kamuoyuyla 
paylaşmak istiyorum.” dedi.
HABER: ÖZLEM EKİCİ

Hacıbektaş'a 4 milyon liralık tesis yapılacak 
Hacıbektaş ilçe merkezinde, Beştaşlar bölgesinde 4 milyon liralık tesis yapılacak. 
Başkan Arif Yoldaş Altıok, konuyla ilgili 
görüşmek üzere Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret 
edip, Beştaşlar ziyaret bölgesinde 
yapacakları tesisler için görüş alışverişinde 
bulunduklarını belirterek, “Yapacağımız 
protokol neticesinde yaklaşık 4 milyon 

liralık projemize Nisan ayında 
başlayacağız. Misafirperverliklerinden 
dolayı Sayın Başkanımız Tahir Büyükakın, 
Genel Sekreter yardımcısı Sadık Uysal ve 
Mutlu Beyazgül'e çok teşekkür ediyoruz." 
dedi.  
HABER: ALİ ÇAMUR

Konteyner sınıflar

deprem bölgesine sevk edildi
Nevşehir'de Kahramanmaraş merkezli 
depremler sonrası etkilenen illere 
yardım gönderilmeye devam ediliyor.
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve Nevşehir Mesleki Eğitim 
Merkezi öğretmen ve öğrencileri 
deprem bölgeleri için konteyner sınıf 
üretti. Öğretmen ve öğrenciler 
tarafından eğitimlerine devam 
edemeyen depremzedeler için üretilen 

konteyner sınıfların yapımı tamamlandı. 
Yardım tırlarına yüklenen konteynerler 
deprem bölgesine sevk edildi. HABER: 
RAVZA NUR BAYDEMİR

Wellness Kursu devam ediyor 

Kozaklı Halk Eğitim merkezinde Wellness 
Kursu devam ediyor.  Wellness en temel 
tanımıyla, "iyi olma durumu" olarak ifade 

ediliyor. Biraz daha açarsak bu kavramı, hayatı 
memnuniyetle kabul etmek ve yaşamak”
olarak açıklayabiliriz.  Wellness'i sadece sağlıklı 
beslenmek veya düzenli spor yapmaktan ziyade 
bir bütün olarak düşünmeliyiz. Kadınlara 
yönelik açılan Wellness kursu yoğun ilgiyle 
devam ediyor.  HABER: ALİ ÇAMUR

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
VELA ELHUT

Y. Kimlik No: 99011601658
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(Basın: 01795545) Resm� �lanlar www.�lan.gov.tr’de

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
GIDA MALZEMESİ ALIMI

İHALE İLANI
 Ün�vers�tem�z kullanımında bulunan yemekhane �ç�n stok ve �ht�yaç doğrultusunda gıda 
malzemes� alımı yapılması �ş�d�r. Söz konusu �hale, Kapadokya Ün�vers�tes� İhale Yönetmel�ğ� 
hükümler� uyarınca gerçekleşecekt�r.
1. Ün�vers�ten�n;
Adres�     : Yen� Mevk��, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşeh�r
Telefon – Faks Numarası   : 0384 353 50 09 -0384 353 51 25
E-Posta Adres�    : �nfo@kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanının Görüleb�leceğ� 
İnternet Adres�    : www.kapadokya.edu.tr
Banka Hesap Numarası    : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Tem�n Ed�leceğ� Adres: Yen� Mevk��, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü 
Ürgüp/Nevşeh�r
İlg�l� personel�n Adı/Soyadı : B�lal KAYNAK (Yapı ve Destek İşler� Da�re Başkanı) 
2. İhale Konusu İş�n;
İş�n Adı     : Kapadokya Ün�vers�tes� Gıda Malzemes� Alımı İş�.
İş�n Yapılacağı Yer   : Yen� Mevk��, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşeh�r
İşe Başlangıç Tar�h�   : Sözleşme �mzalanması akab�nde 3 (üç) gün �çer�s�nde yer tesl�m� 
yapılır ve �şe başlanır.
İş�n Süres�     : 3 (Üç) Ay
3. İhaleye İl�şk�n B�lg�ler
İhalen�n Usulü    : Açık İhale
Alım M�ktarı    : Yüzdokuz (109) Çeş�t Ürün
İhalen�n Yapılacağı Adres  : Yen� Mevk��, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşeh�r
Son Tekl�f Verme Tar�h� ve Saat� : 22.03.2023 - 11:00
Tekl�f Verme Şekl�   : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedel�   : 2.500,00 TL
4. İhaleye Katılab�lme Şartları ve İsten�len Belgeler �le Yeterl�l�k Değerlend�rmes�nde 
Uygulanacak Kr�terler
 a. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu t�caret ve sanay� odası belges� veya meslek odası belges�,
  �) Gerçek k�ş� olması hal�nde �lk �lan ya da �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, 
�lg�s�ne göre t�caret ve/veya sanay� odasına ya da �lg�l� esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu 
göster�r belge,
  ��) Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu t�caret ve/veya sanay� 
odasından �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya kayıtlı 
olduğunu göster�r belge,
 b. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�,
  �) Gerçek k�ş� olması hal�nde noter tasd�kl� �mza beyannames�,
  ��) Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le 
tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r t�caret s�c�l gazetes�, bu b�lg�ler�n 
tamamının b�r t�caret s�c�l gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� 
t�caret s�c�l gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�,
 c. Tekl�f mektubu,
 d. Ekonom�k ve mal� yeterl�k �le Meslek� ve tekn�k yeterl�l�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n 
taşıması gereken kr�terler:
  �) İlk �lan tar�h�nden �t�baren ger�ye doğru son 5 (Beş) yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme 
kapsamında taahhüt ed�len �hale konusu �şe benzer �şlerdek� deney�m�n� gösteren ve tekl�f ed�len 
bedel�n en az %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye �l�şk�n �ş deney�m belges�,  
  ��) Yetk�l� Gıda Satış Belges� (Bay�l�k Sözleşmes�),  
  ���) Son 3 (Üç) yıla a�t gel�r tablosu ve b�lançoları, 
  ıv) Mal�ye ve SGK borcu olmadığına da�r güncel belge,
  v) İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.
  vı) İhale dokümanları (kaşel� /�mzalı) tekl�f dosyasında sunulacaktır.
  vıı) İhale yasaklısı olup olmadığını göster�r güncel belge,
  vııı) İhaleye �l�şk�n �dar� ve tekn�k konuları �çeren şartnameler, �hale dokümanları �çer�s�nde 
ver�lm�şt�r.
5) Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, fiyat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6) İstekl�ler, tekl�f ett�kler� bedel�n en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şek�lde kend� 
bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat vereceklerd�r.
7) İstekl�ler, tekl�fler�n� b�r�m fiyat üzer�nden vereceklerd�r.
8) Yüklen�c�den sözleşme bedel�n�n %6’sı oranında kes�n tem�nat alınacaktır.
9) Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres� son tekl�f tar�h�nden �t�baren en az 30 (otuz) takv�m günü 
olacaktır.
10) İhaleye ortak g�r�ş�m veya konsors�yum olarak tekl�f ver�lemez.
11) D�ğer Hususlar
a. İhale kom�syonu ver�len tekl�fler� değerlend�rd�kten sonra, d�ğer tekl�flere veya Ün�vers�ten�n tesp�t 
ett�ğ� yaklaşık mal�yete göre tekl�f fiyatı aşırı düşük olanları tesp�t eder ve değerlend�r�r. Bu 
değerlend�rme sonucunda aşırı düşük bulunan tekl�fler redded�l�r.
b. İhale konusu �ş�n özell�ğ� neden�yle �ht�yaç görülmes� hal�nde, �hale aşamasında �stekl�lerden alt 
yüklen�c�lere yaptırmayı düşündükler� �şler� bel�rtmeler�, sözleşme �mzalamadan önce de alt 
yüklen�c�ler�n l�stes�n� Ün�vers�ten�n onayına sunmaları �steneb�l�r. Ancak bu durumda, alt yüklen�c�ler�n 
yaptıkları �şlerle �lg�l� sorumluluğu yüklen�c�n�n sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c. İhale kararının �hale yetk�l�s� tarafından onaylanması hal�nde �hale geçerl�; �ptal ed�lmes� hal�nde 
hükümsüz sayılır.
d. Söz konusu malzeme alımında değ�ş�kl�kler �ht�yaç durumuna göre %20 (y�rm�) oranında artış ve 
azalış göstereb�l�r. Artış olması hal�nde İstekl� tarafından tekl�f ed�len b�r�m fiyatlar üzer�nden ödeme 
yapılacaktır. 
e. İş bu �hale kapsamında yayınlanan şartnameler �hale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.
f. Sözleşme konusu �ş�n, sözleşmede bel�rt�len süreye göre tamamlanamaması hal�nde, gec�k�len her 
takv�m günü �ç�n sözleşme bedel�n�n b�nde altı (%0,6) oranında gec�kme cezası uygulanacaktır.
g) Ün�vers�te, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, salgın hastalık, seferberl�k, yangın vb.) veya 
eğ�t�me bel�rs�z süre ara vermes�, vb. g�b� sebeplerden dolayı sözleşmey� tek taraflı olarak feshedeb�l�r 
veya �ht�yaç doğrultusunda h�zmet� devam ett�reb�l�r.
12) İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
İstekl� �ş sağlığı ve güvenl�ğ� hükümler�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Ürünler�n tesl�m� sırasında 
çıkab�lecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya İstekl� sorumlu 
olacaktır. 
13) Nakl�ye
Alımı yapılacak malzemeler Ün�vers�te tarafından bel�rlenen alana transfer� ve nakl�yes� �ç�n herhang� 
b�r bedel talep ed�lmeyecekt�r. İlg�l� bedeller İstekl� tarafından karşılanacaktır. 

Atlı, Muşkara Haber Gazetesini 
ziyaret ederek, haber sorumlusu 
Alpaslan Körükcü ile görüştü.
AK Parti milletvekili aday  adaylığını 
açıklayan Atlı, ziyarette gündeme 
dair değerlendirmelerde bulundu. 
Körükcü de ziyaretten  duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkür 
etti. 
BAŞKAN ATLI'DAN EKİCİ'YE 
TEŞEKKÜR BELGESİ

Simtel Ofset Matbaası sahibi 
Tevfik Ekici ile de bir süre sohbet 
eden Atlı, Nevşehir Uyuşturucu ve 
Madde Bağımlılığı ile Mücadele 
Derneği ve Nevşehir Kadın 
Derneği'ne verdikleri desteklerden 
dolayı minnettar odluklarını 
belirterek, Ekici'ye teşekkür 
belgesi takdim etti. 

HABER: MEHMET GÜNAY

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
DIBO KUBBI 

Y. Kimlik No: 99799839182

Atlı'dan Muşkara Haber'e ziyaret

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
MUHAMMEDVELİD BİTAR 

Y. Kimlik No: 99218312050

Yazıhüyüklü öğrencilere

trafik eğitimi verildi

Nevşehir İl Jandarma 
Komutanlığından yapılan 
açıklamaya göre, İçişleri 
Bakanlığının “Güvenli Okul - Güvenli 
Gelecek'' ve ''Güvenli Okul Yolu'' 
projeleri kapsamında; ''Öğrencilerde 
Trafik Bilincinin Geliştirilmesi'' 
amacıyla Yazıhüyük Kasabası 
Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunda 
Derinkuyu İlçe Jandarma 
Komutanlığı trafik personeli 

tarafından trafik eğitimi verildi.  
Genel trafik kuralları, trafiğin tanımı 
ve insan hayatındaki önemi, 
karşıdan karşıya geçme kuralları, 
yayaların hareket tarzı, okul 
taşıtlarında hareket tarzı, inme ve 
binme kuralları ile ilgili olarak 
öğretmen ve öğrencilere uygulamalı 
trafik eğitimi verilerek boyama kitabı 
ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. 
HABER MERKEZİ

Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik 
personelleri, Yazıhüyük İlkokulundaki 
öğrencilere trafik eğitimi verdi. 

Nevşehir Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı 
ile Mücadele Derneği Başkanı, Nevşehir 
Kadın Derneği Başkanı Makbule Atlı, 
Simtel Ofset Matbaa bünyesinde bulunan 
Muşkara Haber Gazetesini ziyaret etti.
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Altınyıldızlı dev adamlar
3×3 Nevşehir şampiyonu
Altınyıldız Koleji Ortaokulu öğrencileri Yıldız 
Erkekler 3×3 Basketbol Turnuvası bölge 
şampiyonası için Kırşehir'e gidecek.
Altınyıldız Kolejinden yapılan açıklamaya 
göre, Okul Sporları Federasyonu tarafından 
ilk kez düzenlenen Yıldız Erkekler 3×3 
Basketbol Turnuvasında, Nevşehir 
şampiyonu Altınyıldız Koleji Ortaokulu 

oldu. Şampiyon öğrenciler, 27 -30 Mart 
tarihinde Kırşehir'de yapılacak olan bölge 
şampiyonasında Nevşehir'i ve Altınyıldız'ı 
temsil edecek. 
BÜLTEN

Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi'nde 
ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti

Nevşehir Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Aile Danışma Merkezi'nde, 
obeziteye bağlı gelişebilecek kronik 
hastalık risklerini en aza indirmek, 
vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo 
vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri 
için ücretsiz diyetisyen danışmanlığı 
hizmeti veriliyor. Merkezde, ayrıntılı vücut 
analizleri göz önünde bulundurulan 
kişilere özel beslenme listeleri hazırlanıyor 
ve 8 seans ile onlara nasıl beslenmeleri 
konusunda alışkanlıklarını değiştirerek yol 
gösteriliyor.  Başvuruda bulunanlara 

ayrıca, hastalıklarda beslenme, kilo alma, 
kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi 
beslenmesi, çocuk beslenmesi, adölesan 
(ergen) beslenmesi, sporcu beslenmesi ve 
kilo yönetimi gibi alanlarda ihtiyaca göre 
destek veriliyor. Dileyen tüm vatandaşların 
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 
0384 2124025 nolu telefonundan bilgi 
alarak veya Paşakonağı yanında bulunan 
merkeze şahsen başvurarak randevu 
oluşturduğu merkez haftanın 5 günü açık 
bulunuyor. Merkezde diyetisyenin yanı sıra 
her yaş grubundan vatandaşlara yönelik 
ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de 
veriliyor.  BÜLTEN

Nevşehir Belediyesi'nin toplum sağlığı ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi ile başlattığı 
ücretsiz diyetisyen uygulaması yoğun ilgi görüyor. 


