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Enkazda çalışan İHH gönüllüleri şimdi de

depremzedelere yardım için çaba harcıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 
etkilenen illerde enkaz altında kalanları 
çıkarabilmek için günlerce özveriyle 
çalışan İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, 
dönüş yaptıkları Nevşehir'de deprem 
bölgesine gönderilecek yardım 
malzemelerini tırlara yüklüyor.

Freni boşalan kamyon 6 araca çarptı:

7 kişi yaralandı
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun 
kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması 
sonucu 7 kişi yaralandı. Güzelyurt 
Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde 
seyir halindeyken freni boşalan İ.K. 
idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, 
kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

YIL : 12 • SAYI :  3896 • 7 Mart 2023 Salı • Fiyatı: 2.00 TL

SAVRAN, KAPADOKYA'YA HAYRAN OLAN

DEPREMZEDE ÇOCUĞU NEVŞEHİR'E DAVET ETTİ
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Savran, deprem bölgesinde yaşayan ve 
Kapadokya'yı çok seven kitap kurdu Burhan 
Enes ve ailesini Kapadokya'ya davet etti.

Vatandaşın ekmek zammına tepkisi:

Ekmek yapmayı öğrenin
Nevşehir'de ekmeğe yapılan zamma tepkiler sürüyor. 
Vatandaşlar, fırıncıları ekmeği pişirememekle eleştiriyor.
Öte yandan ekmek fiyatları bazı ilçelerde değişiklik gösteriyor.

Nevşehir'de

boğazına

ceviz kaçan

bebek yaşamını

yitirdi

TGF, basının ayağa kaldırılması için destek paketi istedi
Türkiye 
Gazeteciler 
Federasyonu Genel 
Başkanı Yılmaz 
Karaca, deprem 
bölgesindeki 
basının ayağa 
kaldırılması için 
devletin özel bir 
destek paketi 
açıklamasını
istedi.
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SİMTEL OFSET MATBAACILIK
Karasoku Mahallesi Meydan Sokak No.3 NEVŞEHİR

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

İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç Berat 
Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. 
Dinç mesajında: “Yüce dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret 
ayları olarak bilinen üç ayların sonuncusu, Ramazan ayının 
müjdecisi olarak bilinen ve arınma, günahlardan temizlenme, 
sıkıntı ve musibetlerden kurtulma manasına gelen Berat 
gecesi, Müslümanların rahmet ve mağfirete ulaşma arzusuna 
vesile olan önemli gecelerden biridir. 
Bu müstesna gecede, tüm dualarımızın özellikle 
depremzedelerimizin sağlık ve sıhhati için olmasını temenni 
eder; bu nadide günde aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve 
beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, sıkıntı ve belaları 
def etmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Bu vesileyle tüm 
İslam Âleminin Berat Kandilini kutlarım.” dedi.
HABER: SEZER ALTUNOK

İl Genel Meclis Başkanı
Dinç'in Berat Kandili mesajı

25969-92279-76737

Enkazda çalışan İHH gönüllüleri şimdi de
depremzedelere yardım için çaba harcıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkaz altında kalanları çıkarabilmek için 
günlerce özveriyle çalışan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, dönüş 
yaptıkları Nevşehir'de deprem bölgesine gönderilecek yardım malzemelerini tırlara yüklüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 
Şubat'taki depremlerin ardından "acil" 
koduyla kendilerine iletilen mesajları 
alarak arama kurtarma çalışmalarına 
destek vermek amacıyla Nevşehir'den 
çeşitli illere hareket eden gönüllüler, 
yıkılan binaların enkazında kurtarma 
çalışmalarına katkı sağladı.
AFAD'ın düzenlediği eğitimlerde 
öğrendiklerini uygulayarak sürdürdükleri 
arama kurtarma çalışmalarının 
tamamlanmasıyla yeniden 
memleketlerine dönen İHH gönüllüleri, bir 
yandan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
yurtlarında veya yerleştikleri evlerde 
konaklayan depremzedelerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya bir yandan da deprem 
bölgesine gidecek yardımların 
organizasyonunda görev almaya devam 
ediyor.
Deprem bölgelerine gönderilecek yardım 
malzemelerini ve patatesleri tırlara 
yükleyen gönüllüler, çalışmalarını 

özveriyle sürdürüyor.
KENTTEKİ DEPREMZEDELERİN 
YARDIMINA KOŞUYORLAR
İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği 
Başkanı Baki Öncel, depremin ilk 
gününden itibaren yardım faaliyetlerinin 
sürdüğünü, deprem bölgesinde arama 
kurtarma çalışmalarının yanı sıra gıda ve 
ihtiyaç malzemeleri dağıttıklarını da 
söyledi.
Nevşehir Valiliği koordinesindeki yardım 
kampanyasına katkı verdiklerini belirten 
Öncel, şunları kaydetti:
"İlk günden itibaren gönüllülerimizle 
yardım çalışmalarını başlattık. Yardımların 
toplanması, tasnif edilmesi çalışmalarını 
yaptık. Depremin üzerinden zaman 
geçmesine rağmen faaliyetlerimiz 
durmadı. Nevşehir'den bölgede ihtiyaç 
duyulan yerlere yardımları götürmeye 
devam ediyoruz. Özellikle, İHH İnsani 
Yardım Vakfı'nın bölgedeki aşevlerinin 
kuru gıda ihtiyacının yanı sıra 

depremzedelerin ihtiyaçlarını da 
karşılamak üzere çalışıyoruz. Kentimize 
gelen depremzedeler için ev temini, kişisel 
ve eşya ihtiyaçlarının karşılanması gibi 
faaliyetlere destek oluyoruz."
İHH Nevşehir Kadın Kolları Sorumlusu 
Sedef Öğütgen de 6 Şubat'tan beri yaraları 
sarmak için hummalı bir çalışma 
sergilediklerini dile getirdi.
YARDIM ÇALIŞMALARINA 
KATILIYORLAR
İHH gönüllüsü Halil Arı ise son üç yıldır 
AFAD'ın düzenlediği saha eğitimlerine 
katıldığını, elde ettiği bilgiler ışığında 
Hatay'daki bina enkazlarında çalıştığını 
anlattı.
Afetzedelere destek olmanın ve onların 

duasını almanın eşsiz bir duygu olduğunu 
vurgulayan Arı, "Hatay'a depremden 4 saat 
sonra ulaştık. Çalışmalara katılıp 
vatandaşlarımızı enkazdan çıkardık. 
Nevşehir'e geldiğimizde de devam eden 
yardım çalışmalarına destek veriyoruz." 
dedi.
Gönüllülerden Bahri Dünya da Hatay'dan 
döndükten sonra dinlenmeye çekilmeyip 
yardım faaliyetlerine destek olmaya 
çalıştığını dile getirerek, "Nevşehir'e gelen 
depremzedelerin elimizden geldiğince 
ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yeri 
geliyor çocuklarla ilgileniyor yeri geliyor 
abilerimizle sohbet ediyoruz. Şu anda da 
Kahramanmaraş'a gidecek yardım tırına 
malzeme yüklüyoruz." diye konuştu. AA

Nevşehir İŞKUR TYP kapsamında
22 personel alacak

Toplum Yararına Çalışma 
Programı kapsamında 
Nevşehir Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
Nevşehir Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 
bayan ve erkek toplam 22 temizlik 
personeli alımı yapılacağı duyurusu 
yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
bünyesinde temizlik görevlisi olarak 
alınacak personeller için başvurular 6 
- 7 Mart tarihlerinde İŞKUR-ALO 170 
ve esube.iskur.gov.tr uzantılı web 
sayfası üzerinden yapılabilecek. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalıştırılmak 
üzere 22 temizlik personeli alımı yapılacak. 

Başkan Süslü'den
Berat Kandili mesajı

çhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Berat 

UKandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Uçhisar 
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan 

Süslü mesajında; “Berat Kandili kurtuluş, bağışlanma ve 
arınma gecesidir. Berat Kandili, bizlere tefekkür etme, 
kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küslükleri giderme ve 
gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Berat, Yaradan'ın 
affına erişebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Bu 
mübarek geceden gerçek manada istifade edebilmenin 
yolu, nefsi muhasebe ve vicdani sorgulamadan geçiyor. Bu 
duygu ve düşüncelerle, Cenab-ı Hakk'ın rahmet, bereket, af 
ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek 
temennisiyle tüm İslam âleminin ve Tüm hemşerilerimin 
Berat Kandil'ini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin 
aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmesini diliyorum. Berat kandilimiz mübarek 
olsun.” ifadelerinde bulundu. BÜLTEN
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Yaşanan deprem felaketinin ardından 
hayatlarını sürdürmeye çalışan 
çocukları sağlık ekipleri tedavi 

etmeye devam ediyor. Ekipler, tedavi 

ettikleri çocukların psikolojik olarak 
etkilenmemesi için de mücadele ediyor. 
Deprem bölgesinde çocuklarla iletişim 
kurmaya, onların yaralarını bir nebze de 

olsa sarmaya çalışan acil tıp teknisyeni 
Havva Aydanur Ertuğrul, kitap okumayı 
çok seven Burhan Enes ile sohbet etti.
Kitaplardan öğrendiklerini Havva Aydanur 
Ertuğrul'a anlatan Burhan Enes 
Kapadokya'yı da kitaplardan okuduğu 
kadarıyla anlattı.
Acil tıp teknisyeni Ertuğrul, bu anları kayda 
alarak sosyal medya hesabından yayınladı. 
Video kısa sürede birçok güzel yorum aldı. 
Yayınlanan video Nevşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Savran'ın da dikkatini 
çekti. 
Savran, sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Kitaplardan öğrendiği 
Kapadokya'yı, acil tıp teknisyeni Havva 
Aydanur Ertuğrul ablasına anlatan Burhan 
Enes ve ailesini şehrimize davet ediyorum. 
Yaralarımız sarıldıktan sonra görüşmek 
üzere.” notuyla Enes ve ailesini 
Kapadokya'ya davet etti. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR 

Savran, Kapadokya'ya hayran olan
depremzede çocuğu Nevşehir'e davet etti
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, deprem bölgesinde yaşayan ve 
Kapadokya'yı çok seven kitap kurdu Burhan Enes ve ailesini Kapadokya'ya davet etti.

Başkan Parmaksız'dan Berat Kandili mesajı
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Berat Kandili 
dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Nevşehirlilerin ve tüm İslam Alemi'nin kandilini tebrik etti.

Ramazan ayının müjdecisi Berat 
Kandili'ni idrak etmenin huzur ve 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade 

eden Başkan Parmaksız, mesajında şu 

ifadelere yer verdi: “Kandiller birlik, 
beraberlik ve manevi duygularımızın 
arttığı; arınma, aydınlanma ve hayat 
muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. 

Kandil geceleri, feyziyle sadece karanlık 
gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi 
iklimiyle gönüllerimizi de aydınlatarak 
zihinlerimizi berraklaştırmaktadır. Bu 
mübarek gecelerin hoşgörü ortamının 
gelişmesine ve güçlenmesine vesile 
olması en büyük temennimizdir. İnsanlar 
arasındaki sevgi, saygıyı arttıran bu 
mübarek geceler, aynı zamanda manevi 
güç kazanmaya fırsat sağlayan önemli 
gecelerdir.
Bu duygu ve düşünlerle bu anlamlı 
gecenin şehrimize, milletimize ve İslam 
Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyor; tüm 
insanlığın sağlık, barış ve huzuruna vesile 
olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz 
ediyorum.” BÜLTEN

Başkan Aktürk'ten Berat Kandili mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 
Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ü
rgüp Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Başkan Aktürk, 
“Ramazan ayının müjdeleyicisi 

Berat Kandiline kavuşmanın manevi 
mutluluğu ve sevinci içindeyiz. Ürgüplü 
hemşerilerimin, vatandaşlarımızın ve 
tüm İslam âleminin Berat Kandilini en 
kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” 
dedi. Aktürk, mesajında şunları kaydetti; 

“Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde 
beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin 
affediciliğine ve bağışlayıcılığına 
sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, 
ailemize ve tüm kâinata karşı affedici, 
onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. 
Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, 
hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin 
bol bol ihsan edildiği, mübarek üç aylar 

içerisinde yer alan bu 
anlamlı ve ulvî 
gecenin aramızdaki 
gönül bağlarını, birlik 
ve beraberliğimizi 
daha da 
güçlendirmesini yüce 
Allah'tan diliyor, Berat 
gecesinin başta 
Ürgüplü 
hemşerilerimiz olmak 
üzere, Ülkemize, 
Milletimize ve tüm 
İslam Âlemine 
hayırlar getirmesini 
Cenabı Allah'tan niyaz 
ediyorum.” BÜLTEN

Genel Sekreter Duru'dan Berat Kandili mesajı
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, 
Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

uru, mesajında: “Rahmet ve bereket Dayları olan mübarek üç ayları idrak 
ettiğimiz bu günlerde, Berat Kandiline 

kavuşmanın huzur ve mutluluğu 
içerisindeyiz.  Bu gecede dostluklara daha da 
önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, 
yapılan hataları telafi yoluna gitmeliyiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, bu 
anlamlı gecenin toplum olarak birbirimize 
kenetlenip birlik ve beraberliğimizin daha da 
pekişmesini, son dönemde yaşadığımız 
felaketlerin yaralarını en kısa sürede 
sarmamıza vesile olmasını temenni 
ediyorum.” dedi. HABER: ÖZLEM EKİCİ
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Vali Becel, haftaya okul ziyareti ile başladı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bu haftaya da
öğrencileri okullarında ziyaret ederek başladı.

ali İnci Sezer Becel ve İl Milli Eğitim VMüdür Yardımcısı Murat Dildöken, 
Nevşehir 75. Yıl İlkokulu ve 

Ortaokulunu ziyaret etti. Farklı sınıfları 

ziyaret ederek öğrencilere sorular soran 
Vali Becel öğrencilerle sohbet ederek, 
derslerinde başarılar diledi. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

NGC Başkanı Ekici Berat Kandilini kutladı
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri 
ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı 
Bayram Ekici, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici mesajında, “Kurtuluş, bağışlama ve 
arınma gibi anlamlara gelen, mübarek 
Ramazan ayının da bir müjdecisi olan 
Berat Kandili,  Müslümanların, sınırsız af 
ve merhamet sahibi Yüce Allah´a 
sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf 
ve bereketlere erişebilme fırsatını 
yakalayabilecekleri müstesna 
gecelerden birisidir. Bizler için bu gece, 
mağfiret vesilesi olduğu kadar birlik, 

beraberlik ve kardeşlik duygularının da 
en yoğun bir şekilde yaşandığı değerli 
bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm İslam âleminin, meslektaşlarımın, 
milletimizin ve Nevşehirli 
hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar, 
bu mübarek gecenin hepimiz için 
hayırlara vesile olmasını Cenabı 
Allahtan niyaz ederim." dedi. 
HABER: YASEMİN EKİCİ

Nevşehir'de boğazına ceviz
kaçan bebek yaşamını yitirdi

evşehir'de boğazına ceviz 

Nparçası kaçan 2 yaşındaki 
Tuğba Sert hayatını kaybetti. 

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gülşehir 
ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 
yaşındaki Tuğba Sert'in yediği ceviz parçası 
boğazına kaçarak nefes borusunu tıkadı. 
Yakınları tarafından Nevşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılan Tuğba Sert, 
doktorların tüm müdahalelerine rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Talihsiz çocuğun cansız bedeni yapılan 
otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Çalışkan, yayımladığı mesajında, 
yaradanın affına sığınmak, 
bağışlanma dilenmek için fırsat 

sunan Berat Kandili'nin aynı zamanda 
insanlar arasındaki dargınlıkları, 
küskünlükleri gidermek, yıkılan gönülleri, 
kırılan kalpleri onarmak için de bir fırsat 
olduğunu ifade etti.
Çalışkan, mesajında; “Tefekkür ve şükür 
vesilesi olan kandiller, hepimiz için manevi 
bir  arınma, aydınlanma ve hayat 
muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. 
İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık 

tutan bu gece, Sevgili Peygamberimizin 
(S.A.V) ' Allah'ım! Azabından affına, 
gazabından rızana sığınıyorum, senden 
yine sana iltica ediyorum. Senin şanın 
yücedir' duasıyla Yüce Mevla'ya yakardığı 
gecedir. Berat Kandili'nin belalar, 
musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, 
isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle 
birlikte bölünmez bütünlüğünün 
korunması için bir fırsat olduğu da 
unutulmamalıdır.
Yaradanın affına sığınmak, bağışlanma 
dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, 

aynı zamanda, insanlar arasındaki 
dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, 
yıktığımız gönülleri, kırdığımız 
kalpleri onarmak için de bir fırsattır. 
İnanıyorum ki, bu özel gece 
dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız 
vicdani bir muhasebe yapacak, 
dargınlıkları ve küskünlükleri 
unutacak, barışın, dostluğun ve 
kardeşliğimizin pekiştirilmesi için 
çaba harcayacaktır. Bu vesile ile tüm 
İslam aleminin ve hemşehrilerimizin 
Berat Kandilini tebrik ediyor, 
Ülkemizi derinden etkileyen deprem 
felaketinde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza rahmet diliyor, bu 
anlamlı gecenin afetin yaralarını 
sarmaya çalıştığımız şu dönemde, 
birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmesini temenni ediyor, 
Yüce Allah'tan bu mübarek gecenin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' 
dedi. HABER MERKEZİ

Çalışkan'dan Berat Kandil mesajı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi
27. Dönem Nevşehir Milletvekili adayı Emre Çalışkan, 
Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kuvvetli rüzgar binadan taş düşürdü  
Nevşehir merkez Emek mahallesinde gece saatlerinde 
kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bir binadan irili ufaklı taş düştü.  

dinilen bilgilere göre, Emek Emahallesi Okul sokakta 5 katlı bir 
binadan kaldırıma çok sayıda taşın 

düştüğü gözlendi. Dikkat çekici bir 
gürültü ile düşen taşlar o anlarda 
kaldırımda kimsenin olmaması 
nedeniyle yaralanmaya ya da başka bir 
olumsuzluğa neden olmadı. Konunun 
güvenlik birimlerine de bildirilmesiyle 
birlikte olay yerine gelen Nevşehir 

Belediyesi Zabıta ekibi yeni bir vakanın 
önüne geçebilmek adına taşların 
düştüğü alanı şeritle çevirerek yaya 
trafiğine kapattı. Söz konusu olayın 
5 katlı iki binanın tam birleşme 
noktasında bulunan çatı oluklarının 
çevrildiği beton bloğun kuvvetli rüzgar 
ve yağış nedeniyle kopmasından 
kaynaklandığı bildirildi.
HABER: ALİ ÇAMUR
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Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 3'üncü veli toplantısı
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu bahar
döneminde velileriyle bir araya geldi.

ltınyıldız Kolejinden yapılan Aaçıklamaya göre, toplantı okul 
psikoloğu Şevval Özbilgiç'in "Anne 

Atölyesi” ile başladı.
Yapılan atölye çalışmasında annelik tutum 
ve davranışları, bu tutum ve davranışların 
çocuğun gelişimine etkisi ele alınırken 
çeşitli Role-Play ile canlandırmalar yapıldı.
Annelerin katılım sağladığı oyunlarla 
eğlenceli geçen atölye ve sunumun 

ardından Özbilgiç sözü sınıf 
öğretmenlerine bıraktı.
Atölye sonrası veliler sınıflara geçerek, sınıf 
ve branş öğretmeleriyle birlikte anaokulu 
binasında toplantıya devam etti.
Altınyıldızlı veliler çocuklarının böyle 
örnek ve güzel bir okulda öğrenim 
görmelerinden dolayı oldukça mutlu 
olduklarını belirterek, emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti. BÜLTEN

Freni boşalan kamyon
6 araca çarptı: 7 kişi yaralandı
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta
bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

üzelyurt Mahallesi Zübeyde GHanım Caddesi'nde seyir 
halindeyken freni boşalan İ.K. 

idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, 
kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 

7 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki 
hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik 
kamerasınca kaydedildi. AA

TOBB Sanayi Odalarından deprem bölgesine 5 proje
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Arif Parmaksız, 
deprem bölgesinde sanayinin, ticaretin ve istihdamın yeniden 
canlandırılarak ayağa kaldırılması için neler yapılabileceğini istişare 
etmek üzere TOBB bünyesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesindeki 12 Sanayi 
Odasının Başkanı, deprem 

bölgesinde sanayinin, ticaretin ve 
istihdamın yeniden canlandırılarak ayağa 
kaldırılması için neler yapılabileceğini 
istişare etmek üzere TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında bir araya 
geldi.  
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal 
Bahçıvan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 
yaklaşık 5 saat süren istişare toplantısı 
sonucunda, bölge ekonomisinin ve 
istihdamının yeniden canlandırılması için 
5 projenin hayata geçirilmesi konusunda 
görüş birliğine varıldı.
TOBB Sanayi Odalarının ortak açıklaması 
şöyle:
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
bünyesindeki 12 Sanayi Odasının 
Başkanları olarak TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, İstanbul 
Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 
depremden etkilenen 11 ilin 
ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve 
normalleşmesi sürecine katkı sağlamak 
amacıyla bir araya geldik.
Bu kapsamda başlatılan projeler ve hayata 
geçirilmesinin faydalı olacağını 
değerlendirdiğimiz öneriler şu şekildedir:
“TEDARİKÇİM DEPREM 
BÖLGESİNDEN''
Özellikle büyük ölçekli şirketleri, 
hammadde ve yarı mamul tedariklerini 
deprem bölgesindeki firmalardan 
karşılamaya davet ediyoruz. Bu çerçevede 
TOBB Sanayi Veritabanından bölgedeki 
üreticilerle gerekli eşleştirmeleri yaparak, 
bölgedeki ticaretin yeniden canlanmasını 
hedefliyoruz. Tüm illerimizdeki Oda ve 

Borsalar ile 65 Sektör Meclisi üyelerine 
yönelik bilgilendirme yapılarak, ülke 
genelinde iş çevrelerinin projeye 
katılımının sağlanması hedefleniyor.
ULUSAL GIDA PERAKENDECİLERİ 
ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Oda ve Borsalar ile Sektör Meclisleri 
kanalıyla ulusal çapta faaliyet gösteren 
gıda perakendecilerinin tarım ve gıda 
ürünleri ile hammadde alımlarını deprem 
bölgesindeki üreticilerden yapmasını 
amaçlıyoruz. Bu konuda başlatılan 
çalışmalar hızlandırılacak.
E-TİCARET PAZARYERLERİNDEN 
POZİTİF AYRIM
TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi kanalıyla 
başlatılan pazar yerlerinin, deprem 
bölgesindeki firmalardan tüketiciye 
ulaştırılacak ürünler için komisyon 
almaması uygulamasının 
sektör genelindeki tüm 
firmalara yaygınlaştırılmasını 
ve bölgedeki üreticilerin ön 
plana çıkarılmasını 
amaçlıyoruz. Bölgeden 
internet üzerinden yapılacak 
satışların, kargo masraflarının 
düşürülmesi için de kargo 
şirketleri nezdinde 
girişimlerde bulunulacak.
TEKNİK DESTEK TEMİNİ
İstihdamın ve ekonomik 
aktivitenin yeniden 
canlandırılması, hasar gören 
üretim tesislerinin tekrar 
faaliyete başlayabilmesi için 
Oda ve Borsalar vasıtasıyla ve 
üyelerimizin katkılarıyla teknik 
destek seferberliği 
başlatacağız.

ÇALIŞANLARA İLAVE GELİR DESTEĞİ
Deprem bölgesindeki istihdamın 
toparlanması amacıyla 2023 yılı boyunca 
çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve 
sigorta priminin çalışanlara iade 
edilmesinin faydalı olacağını 
değerlendiriyoruz. Böylece söz konusu 
kesintilerin çalışanlara ilave gelir olarak 
yansıtılması sağlanmış olacaktır.”
Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Sanayi Odaları 
Konsey Başkanı - İstanbul Sanayi Odası 
Başkanı Erdal Bahçıvan, TOBB Başkan 
Yardımcısı - İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz, TOBB Başkan 
Yardımcısı - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Başkan 
Yardımcısı - İstanbul ve Marmara, Ege, 

Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret 
Odası Başkanı Tamer Kıran, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi -  Adana Sanayi Odası 
Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi - Kayseri Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Büyüksimitci, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ankara 
Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Aydın 
Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, 
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, 
Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim 
Kasapoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı 
Celalettin Kesikbaş, Gaziantep Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan 
Ünverdi, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Mustafa Büyükeğen ve Nevşehir Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız 
katıldı. HABER MERKEZİ
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Açıkgöz, "Berat Gecemiz Mübarek Olsun"

Açıkgöz, yayımladığı mesajda; “Berat 
gecesi; nice hikmeti ve bereketi ihtiva 
eden, Allah'a dost olma, hakkın yanında 
yer alma ve hayra giden yolları arama 
gecesidir. Her yıl gelişiyle pek çok 
güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret, 
maneviyat ve arınma mevsimi Ramazan-ı 
Şerifin habercisi olan yeni bir 'Berat'ımızın 

daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu 
yaşayacağız. Böylesine mübarek bir 
geceye bir kez daha erişip, bizlere güzel 
bir fırsat bahşettiği için Cenab-ı Hakk'a 
hamdolsun.
Cenab-ı Hakk buyuruyor ki 'O gecede her 
hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır.' 
(Duhan, 4). Rabbim, bizleri hikmeti ve 

rahmetiyle haşreylesin. Deprem sebebiyle 
mahzun olan yüreklerimize, acıyla 
kavrulan gönüllerimize inşirah rahmetiyle 
merhamet etsin. İyiliğe yaklaşmak, iyiyi 
aramak, iyiyle olmak için çabalamalıyız. 
Berat için şer ve kötülükten uzak; bizi 
yaratan yüce Allah'a yakın olmalıyız.
Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, 
dünyadaki imtihanlarımızdan deprem, 
açlık, doğal afet, hastalık, savaş ve içinde 
bulunduğumuz nice sıkıntıdan en kısa 
zamanda hayırla kurtulmayı bizlere nasip 
eylesin. 
Millî birlik ve beraberlik içerisinde şerden 
ve şer odaklarından uzak; her bir 
kardeşimizin sıkıntısını ve acısını 
kendimizin bilerek, gönülleri fethederek, 
gönül coğrafyamızda, ülkemizde, İslam 
âleminde beratın hayrımıza ve 
kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum; 
Yüce Mevla'mız, ömrünü salih amellere 
adamış kullar olarak Ramazan'a 
ulaşmamızı nasip eylesin. Rabbim, ancak 
sana yöneldik; bu vesileyle birliğimizi, 
beraberliğimizi, dirliğimizi daim eylesin 
inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle aziz 
milletimizin, yurt dışındaki 

vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki 
kardeşlerimizin ve bütün İslâm âleminin 
Berat gecesini tebrik ediyorum. 
Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların 
bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni 
ediyor, bu mübarek gecenin, İslâm 
dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, 
huzur ve güven ortamının yeniden tesis 
edilmesine; her türlü afetten, fitne 
ateşinden, savaştan, yokluktan ve 
kargaşadan uzak olmamıza; ülkemizin, 
birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın 
salgın hastalıktan kurtulmasına, 
hidayetine, barışına ve huzuruna, bütün 
müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile 
arınma ve affına vesile olmasını Yüce 
Allah'tan niyaz ediyorum.
Bütün şehitlerimize, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerde vefat eden 
kardeşlerimize Allah'tan rahmet, 
yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı 
diliyorum. Sağlıklı, huzurlu yarınlar Allah'ın 
izniyle bizleri beklemektedir. Şehitlerimizin 
ebedi beratımız olmasını Cenab-ı Allah'tan 
niyaz ediyorum.  Beratımız mübarek 
olsun.” ifadelerini kullandı. 
HABER MERKEZİ

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa
Açıkgöz, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Savran'ın Berat Kandili mesajı
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Berat Kandili dolayısıyla
yayınladığı mesajla tüm İslâm âleminin ve hemşehrilerinin kandilini tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 
Başkan Mehmet Savran, Berat 
Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Tüm İslam âleminin kandilini kutlayan 
Savran, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Şaban ayının içerisinde yer alan, rahmet, 
bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan 
Ayının habercisi, bağışlanma gecesi Berat 

Kandilini idrak etmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Berat gecesi Peygamber 
Efendimizin ifadesi ile af, mağfiret ve 
aydınlanma gecesidir. Yaratan'ın affına 
sığınarak bağışlanma dilenmek için fırsat 
sunan Berat Kandili, aynı zamanda, 
insanlar arasındaki dargınlıkları, 
küskünlükleri gidermek, yıktığımız 

gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için 
de iyi bir fırsattır. Zorluktan kurtulmak 
anlamına gelen bu mübarek gecenin 
kurtuluşumuza, manevi arınmamıza, 
aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve 
beraberliğimizi daha da güçlendirmesine 
ve son dönemde yaşadığımız felaketlerin 
yaralarını en kısa sürede sarmamıza vesile 
olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle, başta Nevşehirli 
hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve 
İslam âleminin Berat Kandil'ini tebrik 
ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin 
şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa 
rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce 
Allah'tan niyaz ediyorum. ” BÜLTEN

ZAYİ
BEKO marka 300 TR model 
AT0000023907 sicil nolu 

yazarkasanın ruhsatı kaybolmuştur. 

HÜKÜMSÜZDÜR
İBRAHİM ÇEKİÇ

ŞANSO PANSO RESTAURANT
Avanos V.D.T.C. No: 21764523864

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
ABDURRAHİM EL MUHAMMED

Korkmaz'dan Berat Kandili mesajı
evşehir Karoserciler ve 

NMarangozlar Ağaç İşleri Esnaf 
Odası Başkanı Ramazan 

Korkmaz, Berat Kandili dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Korkmaz, mesajında; 
“Tüm Türk milletine ve İslam alemine 
Berat Kandili'nin sağlık ve mutluk 
getirmesini dilerim. Yüce Allah 
milletimize deprem gibi yıkıcı afetler 
vermesin.  Acılı insanlarımızın yaralarının 
ve acılarının bir an önce sarılmasını 
temenni eder. Berat Kandili'nizi kutlarım.” 
dedi. HABER: SEZER ALTUNOK

Rektör Aktekin'in Berat Kandili mesajı

N
evşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Semih Aktekin, Berat 

Kandili vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. NEVÜ'den yapılan 
açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Semih 
Aktekin yayımladığı mesajında şu 
ifadelere yer verdi; “İnsanın manevi 
arınması, rahmet ve berekete 
kavuşmasının örnek gecelerinden olan 
Berat Kandili; tüm İslam âleminde 
büyük bir heyecanla idrak edilen 
müstesna zaman 
dilimlerindendir.İnsanoğlunun gönül 
dünyasının aydınlanmasına vesile 
olması bakımından faziletli olan bu 
günler ve geceler; mağfiret ve bereketin 
arttığı, toplumsal birlik ve beraberlik, 
yardımlaşma ve kardeşliğin daha da 
pekiştiği, yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, 
hasta, engelli, yaşlı kimselerin ziyaret 
edilerek gönüllerinin ve dualarının 
alındığı eşsiz maneviyat 
kaynaklarımızdandır. Bu günlerde karşı 
karşıya bulunduğumuz büyük deprem 
felaketinin yaralarını sarmak, bu zor 
günleri atlatmak için Devletimizin 
öncülüğünde Milletçe “Birlik ve 
Beraberlik, Yardımlaşma ve Kardeşlik” 
hasletlerinin en güzel örneklerini 
yaşıyor olmamız;  'Milli ve Manevi'  

kaynaklarımızın sağlamlığının açık 
tezahürlerinden olsa gerek. Bu duygu 
ve düşüncelerle; bu elim felakette 
hayatını kaybeden öğrencilerimiz ve 
tüm vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, 
yakınları ve NEVÜ ailesine başsağlığı 
diliyor, Ramazan Ayının manevi 
ikliminin de hissedildiği mübarek Berat 
Kandili'nin; Milletimiz, İslam âlemi ve 
tüm insanlık için hayırlara, huzur ve 
barışa vesile olmasını temenni 
ediyorum.” BÜLTEN
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TGF, basının ayağa kaldırılması için destek paketi istedi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 
Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 
Güneydoğu Gazeteciler 

Cemiyeti'nin Sümerpark'taki yerleşkesinde 
gazetecilerle bir araya geldi.
Depremden etkilenen illerde yaptığı 
incelemeleri ve basın çalışanlarının 
karşılaştığı sorunları aktaran Karaca, 
İletişim Başkanlığı'nın basına özel bir 
destek paketi açıklaması gerektiğini 
söyledi.
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde 
yapılan açıklamaya, Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 
Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve 
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Mücahit Ceylan katıldı.
Diyarbakır'da depremden dolayı birçok 
gazetecinin ekipmanlarından olduğunu 
belirtirken, deprem konutlarından 
gazetecilerin de yararlandırılması çağrısı 
yaptı. Gazetecilerin barınma ihtiyacının 
karşılanması için bir süreç başlattıklarını 
ifade eden Ceylan, deprem bölgesindeki 
basın kuruluşlarının ayağa kaldırılması 
noktasında gazeteci örgütlerine çağrı 
yaptıklarını söyledi.
'DEPREMDE 26 GAZETECİ MAALESEF 
VEFAT ETTİ'
Ardından Türkiye Gazeteciler Federasyonu 
Genel Başkanı Yılmaz Karaca, deprem 
bölgesindeki izlenimlerini aktardı. 
Depremden en çok etkilenen 4 ilde basın 
kuruluşlarının yerlerinin, yurtlarının yerle 
bir olduğunu aktaran Karaca, “Hatay'da, 
Maraş'ta, Malatya'da ve Adıyaman'da 
durum çok facia. Bölgede gazeteci de 

kalmamış. Neden, yer yok, yurt yok. 
Adıyaman'da bir televizyona bir çadır 
verilip de faaliyete geçirilememiş. Devletin 
bir tedbir alıp basın kuruluşlarının ayağa 
kaldırılması yönünde özel bir desteğinin 
olması lazım. Bu çok açık ve net 
görülüyor. İllerde basın olmazsa, o ilin 
gözü kulağı yok demektir. Vatandaşın 
sağlıklı haber alması yönünden mutlaka 
basının sorunlarının tamamının kısa 
sürede çözülmesi lazım. Depremde 26 
gazeteci maalesef vefat etti. Vefat eden 
gazetecilerin 13 tanesi Adıyaman'da. 
Adıyaman'da gazetecilerin enkaz altında 
kalmasından dolayı oradan 2 gün haber 
alınamadı. 2 gün boyunca sanki 
Adıyaman'da deprem yok gibiydi. 2gün 
sonra olay ortaya çıktı ki, bir facia. Hala 
daha enkazların yüzde 60'ının 
kaldırılamadığı görülüyor. Adıyaman'da, 
Malatya'da kimse kalmamış. Sanki nüfus 
sayımı var, sokağa çıkma yasağı var. 4 ilde 
yüzde 50'nin üzerinde insanlar şehri terk 
etmiş” diye konuştu.
'MUTLAKA BASININ AYAĞA 
KALDIRILMASI LAZIM'
Basın İlan Kurumu'nun sadece resmi ilan 
alan gazetelere yardımda bulunduğuna 
dikkati çeken Karaca, “Basın İlan Kurumu 
sadece gazetelere 800 bin lira, yani gazete 
başına 15 bin TL destek paketi yaptı. 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak 
anlamadığımız bir olay var. Televizyonlar 
devletten 1 lira destek almazlar ama uydu 
bedelleriyle televizyonların beli kırılır. 
İnternet siteleri bir destek almazlar. 
Ülkemizin basını bir gazetelerden ibaret 

değil. Gazeteler, televizyonlar, internet 
siteleri ve radyolara da mutlaka destek 
verilmeli. İletişim Başkanlığı, Basın İlan 
Kurumu ve devlet yetkililerine bir rapor 
hazırlıyoruz. Mutlaka basının ayağa 
kaldırılması lazım, sağlıklı haber alınması 
için.”
'BASIN İLAN KURUMU DEĞİŞİM 
SİNYALLERİ VERMİYOR'  
Basın Yasası'nda yapılan değişiklikle 
internet sitelerine de ilan alma yolunun 
açıldığını ancak öne sürülen koşulların çok 
ağır olduğunu ve bunun ciddi mağduriyet 
yarattığını söyleyen Karaca, “İllerdeki 
gazetelerin büyük bir kısmının imkansızlık 

yüzünden naylon kadro ile devam 
ettiriliyor, bunu herkes biliyor. Gerçekten 
uzak bir yönetmelik hazırlandı. Fakat tüm 
basın kuruluşlarının büyük tepkilerine 
rağmen Basın İlan Kurumu bu yönetmelik 
üzerinde en küçük bir değişim sinyalleri 
vermiyor. Hala belli illere göre, 8-6-4 kadro 
diyor. Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, 
Diyarbakır gibi illerde internet sitesini 
devam ettirecekseniz 8 tane kadro 
oluşturacaksınız. Bu rakamların 
düzeltilmesi ve kadro sayısının aşağıya 
çekilmesi ve bekleme süresinin aşağıya 
çekilmesi için gerekli girişimleri yapacağız” 
dedi. HABER MERKEZİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, deprem bölgesindeki
basının ayağa kaldırılması için devletin özel bir destek paketi açıklamasını istedi.

Vatandaşın ekmek zammına tepkisi: Ekmek yapmayı öğrenin

Nevşehir'de 3,5 liraya satılan 200 
gram ekmeğin fiyatı 1 Mart 
Çarşamba günü 4,5 liraya 

yükselmişti. 
Yapılan bu zamma tepkiler dinmedi. Bazı 
vatandaşlar ekmeğin pişmemesinden 
yana dert yakınırken, fırıncılara “zamdan 
önce ekmek yapmayı öğrenin” 
eleştirisinde bulunuyor.
Yapılan zamları savunan Nevşehir 
Fırıncılar Odası Başkanı Caner Erdoğan, 

zammın yapılmasının zorunlu hale 
geldiğini kaydetti.
Fırıncıların zarar ettiğini savunan Erdoğan, 
şunları söyledi: “Oda olarak bizler de en 
temel gıda maddesi olan ekmeğe zam 
yapmak istemezdik. Ancak ekmeğin 
üretim aşamasındaki girdi maliyetlerindeki 
artışlar dolayısıyla bu süre içerisinde 
ekmek üreten fırıncılarımız ciddi manada 
zarar içindelerdi. 4 lira 50 kuruşluk zamma 
tekrar itiraz edilmesine rağmen 
esnaflarımızın ayakta kalabilmesi ve 
üretimlerini devam ettirebilmeleri için bu 
fiyatı uygulamak zorunda kaldık." 
İLÇELERDE FARKLI FİYATLAR
Öte yandan edinilen bilgiye göre, ekmek 
fiyatı ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. 
Bazı ilçelerde fiyat kent merkezi ile aynı 
olurken bazı ilçelerde ise daha düşük.
Acıgöl'de ekmek 3,5 lira
Avanos'ta ekmek 4,5 lira
Gülşehir'de ekmek 4 lira
Hacıbektaş'ta ekmek 4,5 lira 
Derinkuyu'da ekmek 4,5 lira
Ürgüp'te ekmek 4,5 lira 
Kozaklı ekmek 4,5 lira 
HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

Nevşehir'de ekmeğe yapılan zamma tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, fırıncıları ekmeği 
pişirememekle eleştiriyor. Öte yandan ekmek fiyatları bazı ilçelerde değişiklik gösteriyor.

ZAYİ
Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresinden

almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
AHMAD SHAFAEI

ZAYİ
Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresinden

almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
DENİZ ABBASI

ZAYİ
Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresinden

almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
ÖMER ALİ

ZAYİ
Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresinden

almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
NECİBULLAH BEKZER

Y. Kimlik No: 99975396850
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FF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 

TNevşehir Belediyespor, 
deplasmanda BC Group Ağrı 1970 

Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Sezonun yirmi ikinci haftasında 
deplasmanda BC Group Ağrı 1970 Spor'a 
konuk olan Nevşehir Belediyespor 
sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadında oynanan 
maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. Karşılıklı 
ataklarla geçen ikinci devrede de 
takımların gol bulma çabası sonuç 
vermedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona 
erdi. Bu sonuçla iki takım 1'er puanın 
sahibi oldu.
Bu sonuçla 22'nci hafta sonunda 10 
galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 

grupta 37 puanla 7. sırada yer alan 
Nevşehir Belediyespor, ligin 23'üncü 
haftasında kendi sahasında İdaş 
Çatalcaspor ile 12 Mart Pazar günü 
saat 14.00'da karşılaşacak. 
HABER: İSMAİL IRMAK

BC Group Ağrı 1970 Spor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 22'nci hafta 
mücadelesi oynanan maçlarla sona erdi. 
TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun 22'nci 
haftasında oynanan maçlarda Belediye 
Kütahyaspor deplasmanda 52 Orduspor 
FK'yi 2-1 yenerken Karbel Karaköprü 
Belediyespor deplasmanda 
Eskişehirspor'u 3-1 yendi. Exenpay Yeni 
Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. de kendi 
sahasında Edirnespor ile 0-0 berabere 
kalmasına rağmen yirmi ikinci hafta 
sonunda 47 puanla liderliğini sürdürdü. 
Temsilcimiz Nevşehir Belediyespor ise 
deplasmanda karşılaştığı BC Group Ağrı 
1970 Spor karşısında sahadan 0-0'lık 
beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla 
kapattı. Buna göre, 22'nci hafta sonunda 
grupta 37 puanla 7. sırada yer alan 
Nevşehir Belediyespor, ligin 23'üncü 
haftasında kendi sahasında İdaş 

Çatalcaspor ile 12 Mart Pazar günü saat 
14.00'da karşılaşacak.
22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI:
İdaş Çatalcaspor – Entegre Solar 
Elazığspor: 0-1
Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol 
A.Ş. – Edirnespor: 0-0
52 Orduspor FK - Belediye Kütahyaspor: 
1-2
1954 Kelkit Belediyespor - Gema Polimer 
Şile Yıldızspor: 1-0
Amasyaspor Futbol Kulübü – Belediye 
Derincespor: 0-0
Karşıyaka - Hacettepe 1945 Spor Kulübü: 
3-0
Eskişehirspor – Karbel Karaköprü 
Belediyespor: 1-3
Yomraspor – 1922 Konyaspor: 1-1
BC Group Ağrı 1970 Spor - Nevşehir 
Belediyespor: 0-0. HABER: İSMAİL IRMAK

Nevşehir Belediyespor otobüsüne çirkin saldırı

A
ğrı'da oynanan Nevşehir 
Belediyespor ile Ağrıspor maçı 
sonrası Nevşehir 

Belediyespor'un takım otobüsü 
taşlandı. Pazar günü Ağrı'da oynanan 
Nevşehir Belediyespor ile Ağrıspor maçı 
sonrası Nevşehir Belediyespor'un takım 

otobüsü taşlandı. Yaşanan olayın 
ardından Nevşehirli taraftarla duruma 
tepki gösterdi. Meterisliler Taraftar Grubu 
Başkanı Mustafa Şekerli yaptığı 
açıklamada, “Bu mübarek gün bu şekilde 
bir haber vermek istemezdim ama ne 
yazık ki taş atmayı kendine meslek 
edinmiş, soyu sopu belli olmayan 
şahıslar tarafından maç sonunda takım 
otobüsümüze saldırı gerçekleşmiştir. 
Maç esnasında ve sonunda hiç bir olay 
olmamasına rağmen anlamsızca bu 
eylemi gerçekleştiren kişiler de Allah 
tarafından kaçarken yere düşmüş ve bir 
kaç yerinde yara bere meydana gelmiştir. 
Emniyet güçleri de gerekeni yapıp 
şahısları gözaltına almışlardır. Kim ne 
yaparsa yapsın, ne düşünürse düşünsün 
sevdamız nereye giderse biz de 
peşinde gideceğiz.” dedi. 
HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ

TFF 3. Lig 1. Grup 22'nci hafta maç sonuçları ve puan durumu


