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İş insanı ve AK Parti 
Yönetim Kurulu üyesi 
Fatih Güneş, milletvekili 
aday adaylığı için 
başvuruda bulundu.

CHP Nevşehir Milletvekili 
Faruk Sarıaslan, aday adaylığı 
başvurusunda bulundu.

Fatih Güneş aday adaylığı 

başvurusunda bulundu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi (NEVÜ) İhtisaslaşma 
Koordinatörlüğü tarafından 
'Kapadokya Mirası Tarihi ve 
Kültürel değerlerinin yer aldığı 
Kültürel Bellek Dergisi'nin ilk sayısı 
yayınlandı. Dergi NEVÜ'nün resmi 
internet sitesinden de dijital 
ortamda okuyucularına ulaşacak.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 
Milletvekili Seçimlerinde oy 
kullanacak olan afetzedeler, 
geçici adres beyanında 
bulunarak haklarından 
yararlanabilecek.  
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Murat Akbudak aday adaylığı

başvurusunda bulundu

İş insanı Murat Akbudak, 
AK Parti'ye aday adaylığı 
başvurusunda bulundu.

Özdemir aday adaylığı başvurusunda bulundu
İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı ve Milli İrade Platformu 
Sözcülüğü görevini sürdüren Mustafa Özdemir, AK Parti 
Nevşehir Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Faruk Sarıaslan aday adaylığı 

başvurusunda bulundu
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BASKI VE MİZAMPAJ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
HİLAL GÖKTAŞ

BASIN YAYIN TEKS.MOB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Adına 
BAYRAM EKİCİ

İMTİYAZ SAHİBİ
SİMTEL OFSET MATBAACILIK
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ALPASLAN KÖRÜKCÜ - İSMAİL IRMAK - ÖZLEM EKİCİ
MUHABİRLER

YASEMİN EKİCİ - MEHMET GÜNAY - ALİ ÇAMUR - RAVZA NUR BAYDEMİR

SEZER ALTUNOK
SAYFA EDİTÖRÜ

UETS (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ) ADRESİ
25969-92279-76737

Balayındaki çiftin ölümüyle ilgili 3 tutuklama

Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde 
meydana gelen olayda, balayını geçirmek 
için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya 
gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24) çifti 
telefonlarına bakmayınca, otel çalışanları 
durumdan şüphelendi. 
Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin 
hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar 
üzerine otele gelen sağlık ekipleri, 
yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin 
hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi 
alarak odada inceleme yaptı. Mutlu-Kader 
çiftçinin cansız bedeni, yapılan otopsinin 
ardından yakınlarına teslim edildi.
KARBONMONOKSİT GAZINDAN 
ZEHİRLENMİŞLER
Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk 
belirlemelere göre kaldıkları odanın altında 
bulunan kazan dairesinden çıkan 
karbonmonoksitin odalarına sızması 
sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği 
belirlendi. Jandarma ekipleri otelde tekrar 

inceleme yaptı. Otel odasının altında 
bulunan kazan dairesinden veya bacadan 
sızan karbonmonoksit gazının odaya nasıl 
ve nereden girdiği araştırılıyor.
BACA İKİ GÜN ÖNCE TEMİZLENMİŞ
Sonradan monte edildiği iddia edilen 
bacanın, otelin kalorifer dairesinden otele 
yapışık olarak yapıldığı öğrenildi. Bacalar 
örülürken 4'lü duvar şeklinde örülmesi 
gerektiği belirtilirken, genç çiftin ölümüne 
neden olan bacanın binaya yapışık olarak 
örüldüğü ve 4. duvarının yerine otel 
duvarından yararlanıldığı belirtildi.
Genç çiftin yaşamını yitirdiği otelin 
bacasının iki gün önce temizlendiği 
öğrenilirken, bacanın temizliğini yapan A. 
B. de jandarma tarafından gözaltına alındı. 
Jandarma ekipleri bacanın temizliği 
sırasında herhangi bir hasarın olup 
olmadığını araştırıyor.
2017 YILINDA RUHSAT ALMIŞ 
F. Ü. tarafından 2017 yılında yapılan otel, 
E.A. tarafından kiralanarak işletmeye açıldı. 

Otelin dışında bulunan ve bir cephesi 
otele yapışık olan kalorifer bacasının 
projeye uygun olup olmadığı da 
inceleniyor.
3 TUTUKLAMA

Olayın ardından yürütülen soruşturma 
çerçevesinde gözaltına alınan otel 
işletmecisi E.A., otel müdürü T.U. ve bacacı 
A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. İHA

Göçmen Kaçakçılığıyla 
Mücadele ve Hudut Kapıları 
Şube Müdürlüğünce
Nevşehir Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde ve 
Nevşehir İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü ile “Göçmen 
Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı 
İşlemleri” kapsamında son bir 
hafta içerisinde yapılan 

çalışmalarda “Göçmen 
Kaçakçılığı Yapma” suçundan 1 
şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan 3 yabancı uyruklu 
şahıs ise sınır dışı edilmek 
üzere Kayseri Geri Gönderme 
Merkezine teslim edildi. 
Olayda kullanılan araca ve 
17 bin liraya el konuldu. 
HABER MERKEZİ

Nevşehir'de kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek 
yaşamını yitiren çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar 
sonucunda 3 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Seçim günü hastalığı veya engeli olup oy 
kullanmaya gidemeyecek vatandaşlar 
için seyyar sandık hizmeti verilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta 
yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 
Milletvekili Seçiminde okullarda kurulan 
sandıklara gidemeyecek olan hasta veya 
yatağa bağımlı engelli seçmenler için 
seyyar sandık hizmeti verecek.
Bu hizmet için vatandaşların 2 Nisan'a 

kadar bir yakını tarafından seyyar sandık 
kurulu talep formu ile İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığına gönderilmek üzere 
muhtarlığa başvurmaları gerekiyor. 

HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Hasta ve engelliler için
seyyar sandık hizmeti

Yakalanan 3 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Bir haftada 7 bin 327 araç denetlendi
evşehir İl Emniyet NMüdürlüğü Trafik 
Birimlerince 

Nevşehir Valiliği 
koordinesinde 
vatandaşların huzur 
içerisinde seyahat 
etmelerine yönelik 
çalışmalar aralıksız devam 
ediyor. İl Emniyet 

Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre, Trafik 
Birimlerince son bir hafta 
içerisinde 7 bin 327 araç 
sürücüsünün kontrolü 
yapıldı. 20 yaralanmalı 
kazada 27 şahıs yaralandı. 19 
araç trafikten men edilerek, 
293 araç sürücüsüne cezai 
işlem uygulandı. BÜLTEN
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AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından 
itibaren gençlik kollarında siyasi hayatına 
başlayan başkan yardımcılığı ve teşkilat 
başkanlığı görevlerinde bulunan Murat 
Akbudak, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde 
milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda 
bulundu. Akbudak, İl Başkanı Ali 
Kemikkıran'a 28. Dönem AK Parti Nevşehir 
Milletvekilliği aday adaylığı başvuru 
evraklarını teslim etti. Akbudak, yaptığı 
açıklamada, “1975 yılında Nevşehir ilinde 
doğdum, evli ve 3 çocuk babasıyım. 1989 
yılında faaliyete başlayan kendi iş yerimiz 
olan sürücü kursumuzda idareci ve 
işveren olarak çalışmaktayım. Partimiz AK 
Parti kurulduğu günden bu güne kadar 
sadece ilimizde değil tüm ülkede 
birbirinden değerli emeğini asla 
esirgemeyen ve bu hizmetlerinden dolayı 

gurur duyduğumuz gizli kahramanlar ve 
kardeşlerimiz oldu. Bundan sonra da 
olacağı kanaatindeyim. Emekleri için 
teşekkür ediyorum. Ülke genelinde 14 
Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. 
Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 
havasını teneffüs ettiğim, ekmeğini 
yediğim ilimiz Nevşehir için AK Parti'den 
aday adayı odum. Bu davada aday adayı 
olan tüm arkadaşlarıma hayırlı olmasını 
temenni ederim.” diye konuştu.  
Türkiye Yüzyılı inşasında bu seçimlerin 
önceki seçimlerden daha önemli 
olduğuna dikkati çeken Akbudak, “Her 
zaman hayır dilemek hayra götürür. Ben 
de bu seçimlerin ülkemize, milletimize, 
şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum.” 
dedi. HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

İş insanı Murat Akbudak, AK Parti'ye aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Murat Akbudak aday adaylığı başvurusunda bulundu

Göreme'de

çalışmalar hız kesmiyor
Göreme Belediyesi ekipleri çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler, kasabanın farklı noktalarında 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Kapadokya bölgesinin en gözde 
yerlerinden Göreme, yerli ve yabancı 
turistlerin en fazla ziyaret ettiği yer.
Bu nedenle turistlere daha güzel bir 
ortam sağlamak için çalışmalarını 
sürdüren belediye ekipleri, turizm 

sezonu öncesi beldenin alt ve üst yapı 
çalışmalarının tamamlanması için yoğun 
bir çaba içerisine girdi. Belediye ekipleri, 
kasaba halkı ve gelen turistler için daha 
güzel bir ortam sağlamak amacıyla 
kasabanın farklı noktalarında alt ve üst 
yapı çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. HABER: YASEMİN EKİCİ

Bilgin aday adaylığı başvurusunu yaptı
CHP'de uzun yıllar İl Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanında İl Başkan Yardımcılığı görevinde de 
bulunan Diş Hekimi Mehmet Bilgin Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Aday adaylığı başvuru evraklarını parti 
genel merkezine bizzat sunan Bilgin, "28. 
dönem milletvekilliği aday adaylığı 
başvurumuzu Partimizin genel merkezine 
yaptık. Nevşehir'imize hizmet için 
çıktığımız bu başvurumuzun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Aday adaylığı 
başvurusunda bulunan tüm 
arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. 

Genel Başkanımız Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde 14 Mayıs 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği 
seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Allah nasip ederse yıllardır 
siyasetinde, sivil toplum kuruluşlarında, 
sporunda bire bir görev aldığım şehrimize 
güzel hizmetler etmek tek gayemiz 
olacak" diye konuştu. HABER: ALİ ÇAMUR

Avlanma yasağı başladı
Nevşehir'de çeşitli balık türlerinin avlanması 
tüm iç sularda yasaklandı.
Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
tarafından su ürünleri avlanma yasağı ile 
ilgili açıklama yapıldı. İl Müdürü Özgür 
Memiş'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, 
Sazan, Kadife, 
Siraz, Yayın, 
Tatlısu kefali ve 
diğer türler için 15 
Mart - 15 Haziran 
tarihleri arasında 
tüm iç sularda 
avlanmak 
yasaklandı. Aynı 
zamanda avlanma 
yasağı, Avanos 
Bayramhacılı 
Barajında 1 Nisan 
- 30 Haziran 
tarihleri arasında 
geçerli olacak.
Acıgöl Tatlarin 

Barajı ve Avanos Ayhanlar Barajında ise 
avlanma yıl boyunca tamamen 
yasaklandı. HABER: RAVZA NUR 
BAYDEMİR
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Kapadokya'nın kent hafızası oluşturuluyor

NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü 
tarafından ilk sayısı yayınlanan 'Kapadokya 
Mirası Tarihi ve Kültürel Bellek Dergisi'nin 
tanıtım toplantısı yapıldı.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahlan Öztürk, 
Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Özlem 
Fındık, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, 
İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. 
Mehmet Cansız, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı İsmail Köse, İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanı Savaş Benli, 
araştırmacı-yazar Oğuz Özdem, yazar 
Osman Aytekin, yazar Bahadır Dedeoğlu, 
derginin yayın hayatına katılmasında 
emeği geçen, katkı sağlayan ve destek 
olan akademisyenler katıldı.
Yayın hayatına başlayan Kapadokya 
mirasının bölgedeki bir eksikliği 
doldurduğunu söyleyen araştırmacı yazar 
Oğuz Özdem, “Yıllarca özlemini çektiğimiz 
bir dergiye kavuştuk. Özellikle Nevşehir 
tarihine ışık tutan bir dergi. Merak eden 
araştırmacılar için her yönüyle mükemmel 
bir yayın ortaya çıktı” dedi.
Toplantı sonrası açıklama yapan Rektör 
Aktekin de “Kapadokya Mirası” dergisi ile 
Nevşehir'in kent hafızasını oluşturan 

kolektif hafızasındaki gelenek, görenek ve 
uzak ve yakın geçmişinin müşahhas 
olmayan mirasını, sanatını, turizmini, 
sosyolojisini konu alan entelektüel ve 
güncel yazıları paylaşmayı hedeflediklerini 
söyledi.
“DERGİYLE DEĞERLER DİLE GETİRİLDİ” 
Aktekin, "YÖK tarafından 12 Kasım 2021 
tarihinde 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' 
alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesine 
dâhil edildiğini belirterek, “Bu çerçevede 
2022-2026 yıllarını kapsayan 'İhtisaslaşma 
Stratejisi ve Yol Haritası' hazırlayarak 
üniversitemiz İhtisaslaşma 
Koordinatörlüğü'nün öncülüğünde söz 
konusu belgede yer alan 10 çerçeve 
proje ve 21 faaliyet üzerindeki çalışmalara 
tüm hızıyla devam etmekteyiz. Bu 
çerçevede 'Kapadokya Mirası' dergisi, 
Nevşehir'in kent belleğini oluşturan 
kolektif hafızasındaki gelenek ve 
görenekleri, uzak ve yakın geçmişinin 
müşahhas mirasını, sanatını, turizmini, 
sosyolojisini konu alan entelektüel ve 
güncel yazıları paylaşmayı 
hedeflemekteyiz. Ayrıca Nevşehir, 
'Kapadokya Mirası' dergisiyle değerlerinin 
dile getirildiği bir kent dergisine de 

kavuşmuş oldu.” dedi.
Doğal ve kültürel miras turizmi alanında 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesine 
dahil edilen üniversite olduklarının altını 
çizen Aktekin, “Gayemiz, bölgenin kültürel 
mirasını oluşturan maddi ve manevi 
değerlerin, önce milli kültürümüzün 
ardından da evrensel medeniyetin bir 
parçası olarak yerlerinin ve kıymetlerinin 

tespiti ve teslimidir. Bu istikamette 
üniversitemizin öncülüğünde şehrin ve 
bölgenin yerel ve entelektüel figürleri bir 
arada çalışacak ve yerelden evrensele bir 
kültür köprüsü oluşturulacak. Böylece 
Kapadokya'nın bir parçası olan Nevşehir'in 
mirasının korunması ve yeni kuşakların 
hafızalarında bu mirasın yeniden inşasını 
üniversite ve kent iş birliğinde 
gerçekleştirmek.” diye konuştu. İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İhtisaslaşma Koordinatörlüğü 
tarafından 'Kapadokya Mirası Tarihi ve Kültürel değerlerinin yer aldığı 
Kültürel Bellek Dergisi'nin ilk sayısı yayınlandı. Dergi NEVÜ'nün resmi internet 
sitesinden de dijital ortamda okuyucularına ulaşacak.

Faruk Sarıaslan aday adaylığı başvurusunda bulundu
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, aday adaylığı başvurusunda bulundu.
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 
parti genel merkezine Nevşehir'den 
milletvekili aday adaylığı için başvuru 
yaptı. Sarıaslan, 14 Mayıs'ta yapılacak
 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 
hayırlı olmasını temenni etti. CHP'nin 

Nevşehir'de her geçen gün daha da 
güçlendiğini belirten Sarıaslan, “CHP tüm 
Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de 
gücüne güç katmaya devam ediyor. 
Biz de milletimizin bize verdiği güçle daha 
güzel hizmetlerde bulunmak için 

elimizden gelen gayreti göstermeye 
devam edeceğiz.” dedi. Sarıaslan, CHP'den 
başvuru yapan ve yapacak aday 

adaylarına başarı temennisinde bulundu.  
HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

Atlı aday adaylığı başvurusunda bulundu
Nevşehir Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile 
Mücadele Derneği Başkanı, Nevşehir Kadın Derneği 
Başkanı Makbule Atlı, milletvekili aday adaylığı için 
başvuruda bulundu.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali 
Kemikkıran'a başvuru dosyasını teslim 
eden Atlı, seçimlerin hayırlı olmasını 
temenni etti. Atlı, “Ak Parti 
kurulduğundan beri 
aktif çalışan 
Cumhurbaşkanımız
ın Tek Bayrak Tek 
Vatan Tek Devlet 
Tek Millet 
Sloganıyla durmak 
yok yola devam 
diyerek Nevşehir'in 
güçlü bir vizyon 
kazanması, ferah 
daha gelişmiş bir 
Nevşehir ve daha 
güçlü bir Türkiye 
için gece gündüz 
çalışarak devam 
edeceğiz. 
Milletvekilliği 
seçimlerinde aday 
adayı olarak 

başvurumu yaptım. Memleketim ve 
şahsım adına hayırlı olmasını temenni 
ederim” diye konuştu.
HABER: ÖZLEM EKİCİ

CHP'de başvurular genel merkeze yapılıyor  
CHP'de milletvekilliği aday adaylığı 
başvuruları parti genel merkezine 
yapılıyor.   Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan CHP İl Başkanı 
Tayfun Ceyhan, Parti de 
milletvekilliği aday 
adaylığı başvurularının 14 
Mart Pazartesi günü 
itibariyle başladığını ve 
20 Mart Pazartesi günü 
mesai bitimine kadar 
süreceğini söyledi.   
Milletvekilliği aday 
adaylığı için engelli ve 
kadın aday adaylarından 
15 bin TL, diğer 

adaylardan ise 30 bin TL talep edildiğini 
belirten Ceyhan, tüm aday adaylarına 
başarılar diledi.  HABER: ALİ ÇAMUR
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İş insanı ve AK Parti Yönetim Kurulu üyesi 
Fatih Güneş, milletvekili aday adaylığı için 
başvuru yaptı. İl Başkanı Ali Kemikkıran'a 
başvuru dosyasını teslim eden Güneş, 
seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Güneş, "AK Parti İl Başkan Yardımcısı olarak 
yürütmekte olduğum görevimi, davama 
ve memleketime daha iyi hizmet etmek ve 

Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunmak adına 
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem 
milletvekilliği seçimlerinde aday adayı 
olarak başvurumuzu yaptık. Memleketim 
ve şahsım adına hayırlı olmasını temenni 
ederim." dedi. HABER: ALPASLAN 
KÖRÜKCÜ

İş insanı ve AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Fatih Güneş, milletvekili aday 
adaylığı için başvuruda bulundu.

Fatih Güneş aday adaylığı başvurusunda bulundu

Özdemir aday adaylığı başvurusunda bulundu
lim Yayma Cemiyeti Şube 

İBaşkanlığı ve Milli İrade Platformu 
Sözcülüğü görevini sürdüren 

Mustafa Özdemir, AK Parti Nevşehir 
Milletvekilliği aday adaylığı 
başvurusunda bulundu.
Başvuru evraklarını İl Başkanı Ali 
Kemikkıran'a veren Özdemir, "Değerli 

dostlarımız ve kıymetli hemşerilerimiz 
bugün itibariyle AK Parti Nevşehir 
Milletvekili aday adaylık başvurumuzu 
yaptık. Vatanımıza, milletimize şehrimize 
hayırlı olmasını cenabı Allah'tan temenni 
ediyorum. Dualarınızı beklerim inşallah." 
ifadelerinde bulundu. 
HABER: ALİ ÇAMUR

ZAYİ
Beko 300 TR model

AT0000368897 seri nolu yazar kasa
ruhsatım kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
TASF. HAL. AH ME TURİZM

TİCARET VE SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ

ZAYİ
Seri A 201-400 4 cilt

perakende satış fişi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
EBUZEYİT SAMUR

V.D. NEVŞEHİR
U.NO:57613333810

Parmaksız TOBB'da 
Nevşehirli bürokrat ve iş insanlarını ağırladı
Nevşehir Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda GTİ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif 
Parmaksız, Ankara'da yaşayan Nevşehirli bürokrat ve İş insanlarını TOBB'da misafir etti.
Türkiye'de yaşanan ve 10 ili ciddi anlamda 
yıkan deprem felaketinin tüm detayları ile 
değerlendirildiği görüşmede Parmaksız, " 
TOBB bünyesinde ilk günden bugüne 
kadar hem gıda, hem barınma ve diğer 
ihtiyaçlarla birlikte tüm Ticaret odaları 
olarak seferber olduk. Bu acı hepimizin 
acısı ve bu yaraları birlikte saracağız." dedi.
Ziyarete katılan Ankara Vali Yardımcısı 
Abdullah Dölek, Faf Vana Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Üyesi Faruk Akpınar ve 
Ali Serdaroğlu, Jandarma Genel 
Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış 
İlişkiler Başkanı Tümgeneral Cengiz Yıldız,  
Yargıtay üyesi Beytullah Metin, Korucu 

Makina A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Korucu, Akkoç Lojistik sahibi Orhan Akkoç, 
Cemkar gıda A.Ş. Tuncer Karacan, Sayıştay 
Destek Birimi Başkanı Nurşen Kesici, 
Sayıştay üyesi Belma Akyüz, iş insanı Emel 
Büken Töreli ve Genç Nevşehirliler Derneği 
Kurucu Başkanı Ziya Ağca ortak olarak 
şunları ifade ettiler: "Bu ülke hepimizin ve 
bu depremin de hasarlarının üstesinden 
birlikte geleceğiz. Dün ve geçmişte 
yaşadığımız bütün zorlukları ve 
mücadeleleri nasıl aştıysak bugün de yine 
aynı azimle tek tek aşacağız. Dayanışma ve 
kenetlenme ruhuyla tüm yaralarımızı 
saracağız." HABER: ALİ ÇAMUR

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda balon ev keyfi
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu bünyesine çocukların yaz – kış 
aylarında keyifli vakitler geçirebileceği yeni bir alan daha eklendi. 

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, okul 
bahçesine konumlandırılan balon evde yıl 
boyunca stem -  fen ve doğa, ingilizce, hikaye 
okuma, drama gibi pek çok branş derslerinin 
yapılması planlanıyor. Açılışı çocuklar eşliğinde 
gerçekleştirilen balon evinde ilk etkinlik olarak 
story time yapıldı. BÜLTEN



www.muskarahaber.com6
Günlük Siyasi Gazete

Kapadokya

MuskaraMuskara
HABERHABERHABER

17 Mart 2023 Cuma

(Basın: 01796314) Resm� �lanlar www.�lan.gov.tr’de

YOĞUN BAKIM TADİLATI
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

YOĞUN BAKIM TADİLATI yapım �ş� 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    : 2023/261172
1- İdaren�n
a) Adı    : NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
b) Adres�   : 15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3842285050 - 08502593288
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 yapım �ş�n�n
a) Adı    : YOĞUN BAKIM TADİLATI
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı  : Mevcut Yoğun Bakım Alanı Tad�latı
      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 DEVLET HASTANESİ
ç) Süres�/tesl�m tar�h�  : Yer tesl�m�nden �t�baren 45 (KırkBeş) takv�m günüdür.
d) İşe başlama tar�h�  : Sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren 10 gün �ç�nde
yer tesl�m� yapılarak �şe başlanacaktır.
3- İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 27.03.2023 - 10:00
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� (e-tekl�fler�n açılacağı adres) : Nevşeh�r Devlet Hastanes� 
Toplantı 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.
4.1.5. İhale konusu �şte �daren�n onayı �le alt yüklen�c� çalıştırılab�l�r. Ancak �ş�n tamamı alt 
yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından 
fazla h�sses�ne sah�p ortağına a�t olması hal�nde, t�caret ve sanay� odası/t�caret odası bünyes�nde 
bulunan t�caret s�c�l memurlukları veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest muhasebec� mal� müşav�r 
tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye doğru son b�r yıldır 
kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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.  İş deney�m belgeler�:
Son on beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında taahhüt ed�len ve tekl�f ed�len bedel�n % 50 
oranından az olmamak üzere �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler.
4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler ve benzer �şlere denk sayılacak 
mühend�sl�k ve m�marlık bölümler�:
4.4.1.  Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
Yapım İşler�nde Benzer İş Grupları Tebl�ğ�nde bel�rt�len “BII grubu veya BII grubu �ş�n onarım 
�ş�”n�n yanında “BIII grubu veya BIII grubu �ş�n onarım �ş�” de benzer �ş olarak kabul ed�lecekt�r.
4.4.2.  Benzer �şe denk sayılacak mühend�sl�k veya m�marlık bölümler�:
İnşaat Mühend�sl�ğ�, M�marlık ve Mak�ne Mühend�sl�ğ�ne a�t d�plomalar.
5.  Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece fiyat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6.  İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.
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�, anahtar tesl�m� götürü bedel üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu üzer�ne 
�hale yapılan �stekl�yle anahtar tesl�m� götürü bedel sözleşme �mzalanacaktır.
10.  Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�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 30 (Otuz) takv�m günüdür.
14. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
15.  D�ğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değer�n altında tekl�f sunan �stekl�ler�n tekl�fler� açıklama �sten�lmeks�z�n redded�lecekt�r.

Altınyıldız Kolejinden yapılan 
açıklamaya göre, Altınyıldız Fen ve 
Anadolu Lisesi, 2022 yılında 
üniversite yerleştirme sonuçlarında 
17 Tıp Fakültesi kazandırarak 
ulaşılması güç dereceler elde etti. 
Aynı zamanda 128 öğrencisini 
üniversiteye yerleştirme başarısı 
gösterdi.  Yaklaşık 200 bin 
öğrencinin katılımıyla yapılan 
Türkiye Geneli ÖZDEBİR sınavının 

sonuçlarına göre;
Furkan Eren 14., Zeynep Oral 124., 
Eray Akdemir 211., F. Bora 
Güvenkaya 561., T. Arda Tekinarslan 
1247., Özgü Özkan 70., Rana Kara 
1524., Can Seı Keçeci 1801., Efe 
Kahveci 1086.,Berkay Hasan Uslu 
2522., Elif Öğmen 2652., Gülsena 
Kumbıçak 2662., Arda Albayrak 
1478., Hazan Üresin 2977., İlayda 
Acar 622., Özlem Aydoğdu AYT 198.,  
Şevval Yazgan AYT 509., Elif 
Döşeyen 4438., Mehmet Fatih Şahin 
5580., Süeda Andıç 5720. ve H. 
Berkay Ergin 5820. derecelerini 
kazandı. Yönetim tarafından, “Elde 
ettiği dereceler ile Nevşehir'i en 
güzel şekilde temsil eden 
öğrencilerimizin başarılarının daim 
olmasını temenni eder, emeği geçen 
öğretmen kadromuza teşekkür 
ederiz.” İfadeleri kullanıldı. BÜLTEN

Meram Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketinden yapılan açıklamaya göre, 
imzalanan bu protokol ile elektrik ve
enerji alanında öğrenim gören öğrencilere 
haftada iki gün Konya MEDAŞ Merkez 
işletmelerinde mesleki bilgi ve becerilerini 
geliştirebilmeleri için teorik ve uygulamalı 
eğitimler verilecek. Bu eğitimler kurs, 

seminer ve saha uygulama faaliyetleri ile 
desteklenecek. Bu uygulamalarla, 
öğrencinin teoride aldığı eğitimin 
sektördeki pratiğine 
uygunluğunu görerek gelişen 
yeni teknolojilerle, ilgili 
alanların gelişimine katkı 
sağlamak amaçlanıyor.

Programdan mezun olan öğrencilerin 
mezuniyetleri sonrasında yapılacak olan 
yeterlilik testleri ile MEDAŞ hizmet 

alanındaki 6 ilde istihdamlarına öncelik 
verilecek.
BÜLTEN

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
ABDULRAHMAN AL-AHMAD 
Y. Kimlik No: 99433918242

MEDAŞ'tan genç istihdamına yönelik büyük adım

Altınyıldız'ın 2023 YKS

şampiyonları geliyor
Altınyıldız Koleji 12. sınıf öğrencileri, 
Türkiye genelinde yapılan farklı yayınların 
deneme sınavlarında elde ettikleri Türkiye 
ve il derecelerinin haklı gururunu yaşıyor.

Şirket bünyesinde birçok gence istihdam sağlayan her zaman gençlerin 
yanında olduğunu gösteren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.  Konya Teknik 
Üniversitesi ile mesleki eğitim iş birliği protokolü imzaladı.
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KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
 ÇİFT KABİN (PİCK-UP) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İLANI
Ün�vers�tem�z tekn�k personeller�n�n ulaşım ve malzeme taşıma h�zmetler�nde kullanılmak üzere 1 (b�r) 
adet t�car� (p�ck-up) araç k�ralanacaktır. 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
İhale Dokümanın Tem�n ed�leceğ� Adres: Yen� Mevk��, Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü, 
Ürgüp/Nevşeh�r
Banka Hesap Numarası    : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İlg�l� personel�n
Adı/Soyadı/Unvanı   : B�lal KAYNAK (Yapı ve Destek İşler Da�re Başkanı)
İstekl�ler, �haleye �l�şk�n b�lg�ler�, �lg�l� personel �le �rt�bat kurarak tem�n edeb�l�rler.
2.İhale Konusu İş�n;
İş�n Adı     : Kapadokya Ün�vers�tes� Araç K�ralama H�zmet� Alımı
Araç Sayısı    : 1 (b�r) Araç
Aracın Çalışacağı Yer   : Kapadokya Ün�vers�tes� 
İşe Başlama Tar�h�   : 15.04.2023 
İş�n B�t�ş Tar�h�    : 31.08.2023 
3.İhaleye İl�şk�n B�lg�ler
İhalen�n Usulü    : Açık İhale
İhalen�n Yapılacağı Adres  :  Yen� Mevk� � ,  Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü, 
Ürgüp/Nevşeh�r
Son Tekl�f Verme Tar�h� ve Saat� : 24.03.2023 – 10:00
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) 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 beş (5) yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme 
kapsamında taahhüt ed�len �hale konusu �şe benzer deney�m� gösteren ve tekl�f ed�len bedel�n en az 
%70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye �l�şk�n �ş deney�m belges�, 
  ��) Güncel Mal�ye ve SGK’ya borcu olmadığına da�r belge,
f. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.
g. İhale dokümanları (kaşel� /�mzalı) tekl�f dosyasında sunulacaktır.
ğ. İhale yasaklısı olup olmadığını göster�r güncel belge,
h. 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. Gec�kme Hal�nde Alınacak Cezalar
a) Sözleşme konusu araçların, Ün�vers�te tarafından bel�rt�len gün ve süre �ç�nde tesl�m ed�lmemes� 
hal�nde, gec�k�len her takv�m günü �ç�n, sözleşme bedel�n�n b�nde altı (%0,6) oranında Yüklen�c�ye 
gec�kme cezası kes�l�r.
b) Araç tesl�m�n�n yapılamaması hal�nde Ün�vers�te uğradığı zararı Yüklen�c�den sözleşme tar�h� 
�t�bar�yle �şlem�ş t�car� temerrüt fa�z� �le talep etme hakları �le bu gec�kmeden doğan d�ğer zararlarının 
tazm�n�n� talep etme hakkı mevcuttur. Yüklen�c�, burada bel�rlenen ceza� şartın fah�ş olmadığını ve 
bel�rlenen yükümlülükler�n� �fa etmemes� durumunda nakden bu ceza� şartı ödemey� kabul beyan ve 
taahhüt etm�şt�r.
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) K�ra sözleşmes�n�n devamı müddet�nce araçların bakım, onarım, yağ, yağlama, yedek parça ve 
arıza durumunda çıkacak vs. d�ğer masrafları İstekl�’ ye a�t olacaktır. Mevs�me göre yılda 2 kez (yazlık 
ve kışlık) olarak kullanılan araç last�kler�, deformasyona uğraması veya d�ş der�nl�ğ� yasal sınırın altına 
düşmes� hal�nde İstekl� tarafından değ�şt�r�lecekt�r. 
e) İş�n yürürlük sürec� �çer�s�nde yakıt, Ün�vers�ten�n anlaşmalı olduğu �stasyonundan tem�n ed�lecek 
olup, yakıt bedel� Ün�vers�te tarafından karşılanacaktır.
f) Araçların kullanım süres� boyunca Km sınırlaması bulunmayacaktır.
g) İhale kapsamında tekl�fler 1 (b�r)) araç üzer�nden ver�lecekt�r.
h) Ün�vers�te, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, salgın hastalık, seferberl�k, yangın vb.) veya 
ortaöğret�m kurumlarının 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 araç çalıştırab�l�r. 
�) İstekl� tarafından h�zmete sunulacak araçlar kazasız ve hasarsız olacaktır. Araçların herhang� b�r 
şek�lde üzer�nde pert ya da ağır hasar kaydı bulunmayacaktır.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 
Seçimlerinde oy kullanacak olan afetzedeler, 
geçici adres beyanında bulunarak 
haklarından yararlanabilecek.  

Afetzedeler bulundukları ilde 

oy kullanabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü, bulundukları yerden 
taşınmak zorunda kalan 
afetzedelerin oy kullanabilmeleri 
için, 17 Mart saat 23.59'a kadar
yurt ve otel gibi yerler de dahil 
olmak üzere taşındığı yerdeki 
adreste kaldığı konut, prefabrik ev, 
yurt, konteyner, çadırkent
ve huzurevi gibi geçici barınma 
yerine yönelik geçici adres beyanını, 

bulundukları yerdeki Nüfus 
Müdürlüklerine yapmaları gerektiği 
duyurusunda bulundu.
Oy kullanabilmek için adres 
beyanları, e-Devlet ve Nüfusmatik 
üzerinden de yapılabilecek.
18 Mart'tan itibaren ise adres 
beyanına dair işlemler ilçe seçim 
kurullarının kararı ile 
gerçekleştirilecek. HABER: RAVZA 
NUR BAYDEMİR

TGF'den yapılan açıklamaya göre, 
bir süre önce rahatsızlanan ve 
Tokat'ta yoğun bakımda tedavi 
gören Cemal İncesoyluer, bu 
sabaha karşı hayata gözlerini 
yumdu. Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz 
Karaca yayınladığı taziye mesajında, 
“Acımız büyük. Federasyonumuzun 
genel başkan yardımcılığını yapan, 
çok değerli meslektaşımızı, abimizi 
kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Cemal abimize Allah'tan 
rahmet, ailesine ve basın camiasına 
başsağlığı diliyorum” dedi. Cemal 
İncesoyluer'in cenazesi, bugün 
ikindi namazını müteakiben 
kılınacak cenaze namazının 
ardından Tokat'ta defnedileceği 
duyuruldu.

CEMAL İNCESOYLUER KİMDİR?
Türkiye Gazetecilere Federasyonu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal 
İncesoyluer 1961 Tokat doğumlu. 
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini 
Tokat'ta tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde 
okudu. 1979 yılında musahhih 
(düzeltmen) olarak İstanbul'da 
gazeteciliğe başladı. 16 yıl boyunca 
İstanbul'da çeşitli gazetelerde çalıştı. 
Tokat'ta 4 yıl boyunca rahmetli 
Recep Yazıcıoğlu'nun basın 
danışmanlığını yaptı. Burada yerel 
gazetede yazı işleri müdürlüğü 
yaptı. İncesoyluer Milli İrade 
gazetesinin ve Kanal 101 haber 
portalının yayın yönetmenliğini 
yürütüyordu. BÜLTEN

TGF: Cemal İncesoyluer'i kaybettik
acımız büyük

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Tokat Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer 
hayatını kaybetti.



17 Mart 2023 Cuma

Altınyıldız Koleji kayak yarışmasında dereceleri topladı

Altınyıldız Koleji tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Minik Kızlar B 
Kategorisinde; Deniz Zengin il ikincisi, 
Minik Kızlar A Kategorisinde; Hayat Er il 
birincisi, Göksu Zengin il üçüncüsü oldu. 

Küçük Kızlar Kategorisinde ise Efsa Feryal 
Öner il birincisi oldu.
Ayrıca okul yönetimi, öğrencilerin bu 
başarıları elde etmesinde emeği geçen 
öğretmenleri ve velileri tebrik etti. BÜLTEN

Altınyıldızlı öğrenciler, Okul Sporları 
Federasyonu tarafından Kayseri 
Hacılar pistinde düzenlenen Kayak 
Yarışmasında birçok kategoride 
derece kazandı.

TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maç programı
TFF 3. Lig'e 18 Mart Cumartesi günü ve 19 Mart Pazar günü oynanacak 24. hafta 

maçlarıyla devam edilecek.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 
Nevşehir Belediyespor, ligin 24. haftasında 
18 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da 
deplasmanda 52 Orduspor FK ile Yeni 
Ordu Stadyumunda karşılaşacak.
HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
18 MART CUMARTESİ:
14.00 Karşıyaka – Eskişehirspor (Alsancak 
Mustafa Denizli Stadı)
14.00 52 Orduspor FK – Nevşehir 
Belediyespor (Yeni Ordu Stadyumu)
19 MART PAZAR:
14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu 
Futbol A.Ş. – Entegre Solar Elazığspor 

(Mersin Stadyumu)
14.00 Belediye Kütahyaspor – Edirnespor 
(Dumlupınar Stadı)
14.00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Gema 
Polimer Şile Yıldızspor (12 Haziran Stadı)
14.00 İdaş Çatalcaspor – Belediye 
Derincespor (Çatalca İzzettin Stadyumu)
14.00 Yomraspor – Hacettepe 1945 Spor 
Kulübü (Yomra İlçe Stadı)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor – Karbel 
Karaköprü Belediyespor (Kelkit İlçe Stadı)
14.00 BC Group Ağrı 1970 Spor - 1922 
Konyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı) 
HABER: İSMAİL IRMAK


