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SAYFA

6'da

AK Parti Kadın Kollarından

8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
AK Parti Nevşehir 
Kadın Kolları 
Başkanı Elife Çelebi, 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
dolayısıyla yazılı 
açıklama yaptı.

“Kadınlarımız, her şeyden çok

        daha önemli ve değerli”
Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Filiz Sayın, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
yazılı açıklamada bulundu.

74 yılda yapamadığını74 yılda yapamadığını

5 haftada 5 haftada 

yaptıyaptı

74 yılda yapamadığını

5 haftada 

yaptı9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.

Nevşehir'de yaşayan Fatma Yiğit, 74 yılda öğrenemediği Nevşehir'de yaşayan Fatma Yiğit, 74 yılda öğrenemediği 
okumayı 5 haftada öğrendi.okumayı 5 haftada öğrendi.

Nevşehir'de yaşayan Fatma Yiğit, 74 yılda öğrenemediği 
okumayı 5 haftada öğrendi.

NTB Yönetiminden Korkutmaz'a ziyaret
NTB Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Salaş ve 
beraberindeki heyet, 
Nevşehir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Erdoğan 
Korkutmaz'a nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Vali Becel'den Hacıbektaş'ta misafir
edilen depremzedelere ziyaret

Nevşehir Valisi İnci 
Sezer Becel, 
Hacıbektaş'ta çeşitli 
kurumlarda misafir 
edilen 
depremzedeleri 
ziyaret etti. 

Başkan Savran 
terminal esnafını ziyaret etti

Nevşehir Belediye 
Başkanı Mehmet 

Savran, esnaf 
ziyaretlerini otogar 

esnafları ile 
sürdürdü.

SAYFA

3'ta

SAYFA

2'de

SAYFA

3'te

SAYFA
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SAYFA

5'te

SAYFA

6'da

TOPRAKTEPE TÜM KADINLARLA DAYANIÞMA ÝÇERÝSÝNDEYÝZ ■ 4'TE
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Vali Becel'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

25969-92279-76737

74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı
Nevşehir'de yaşayan Fatma Yiğit, 74 yılda öğrenemediği okumayı 5 
haftada öğrendi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Becel yayımladığı mesajda, 
“Hayatımızın her alanında etkin bireyler 
olarak yer alan, her anımızı daha özel 
kılarak güzelleştiren, önce aile 
dolayısıyla da insanlığın gelişimi için 
temel unsur olan tüm kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten 
dileklerimle kutluyorum.
Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında 
fedakârlıklarıyla yeniden devlet kurma 
yükünü omuzlayan, tarihimizde destan 
yazmış Nene Hatun, Şerife Bacı, Onbaşı 
Halide Edip ve adı bilinmeyen nice 
kadınlarımıza; Cumhuriyetimizin banisi 
Mustafa Kemal Atatürk “Dünyada her şey 
kadının eseridir.” sözüyle geçmişten 
geleceğe Türk Kadınına hak ettiği değeri 
pek çok Avrupa ülkesinden daha önce 
vermiştir.  Anadolu erenlerinden ve 
ilimizin manevi şahsiyetlerinden Hünkâr 
Hacı Bektaş Veli kadına “Eşitim” demiş, 
“Kadınlarınızı okutun” diye öğütlemiştir. 
Hünkâr bu yaklaşımı ile kadının 
toplumdaki önemine vurgu yaparak 
evrensel bir mesaj vermiştir.

Bu bağlamda eşitlik, adalet ve barış için 
bir araya gelmelerinin başlangıcı kabul 
edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm 
dünyada kadınların toplumdaki 
konumunun güçlendirilmesi adına çok 
büyük bir öneme sahiptir. Böylelikle 
kadınların hayatın bütün alanlarında 
etkin bir şekilde var olmalarını sağlamak 
ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu 
duygu ve düşüncelerle; yüreklerindeki 

sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, 
eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali 
olan başta afet bölgesinde evladını, eşini 
kaybeden kadınlarımız ile şehitlerimizin 
ve gazilerimizin kıymetli anneleri ve 
eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 
ifadelerinde bulundu. 
BÜLTEN

Ürgüp İlçesine bağlı Ayvalı köyünde 
yaşayan Fatma Yiğit, köyde bulunan Köy 
Yaşam Merkezinde açılan okuma-yazma 
kursuna katılarak 5 haftada okumayı 
öğrendi. 4 çocuk ve 11 torun sahibi olan 
Fatma Yiğit, yıllardır okumak istediğini 
ancak bir türlü fırsat bulamadığını söyledi.
Ürgüp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Ayvalı köyünde bulunan Köy 
Yaşam Merkezinde açılan okuma kursuna 
katılan Yiğit, torunları ile birlikte okula 
gelerek okumayı öğrendi. 5 haftada 
okumayı öğrendiğini söyleyen Yiğit, şu ana 
kadar okumadığı için de dertli.
Yiğit, “Ben okumayı dini kitaplar okumak 
için öğreniyorum. Şu ana kadar telaşemiz 

çoktu. Okumaya zaman ayıramadım. 
Okumak çok iyi bir şeymiş ama çok geç 
kaldım. Okumayı çok istedim ama 
köyümüzde okuma kursu ve okul olmadığı 
için okumayı öğrenemedim. Şimdi bu 
fırsatı değerlendirmek istedim. 5 haftadır 
kursa geliyorum” dedi. Matematiğe ve dört 
işleme aklının erdiğini söyleyen Yiğit,
“Eşim ürettiğimiz ürünleri pazara satmaya 
gider. Ben o gelmeden sattığı ürünlerin 
hesabını çıkartırım” dedi. 74 yaşında 
olmasına rağmen 5 haftada okumayı 
öğrenen Yiğit'i, Köy Yaşam Merkezindeki 
kursta ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci 
Sezer Becel, Fatma Yiğit'in elini öperek 
tebrik etti. İHA

Ürgüp'te yol, kaldırım ve çevre
düzenleme çalışması yapılıyor

Ürgüp Belediyesinden yapılan açıklamaya 
göre, Başkan Mehmet Aktürk, ilçe 
genelinde 4 ekip tarafından kilitli parke yol 
çalışmaları yapıldığını belirtti. Yol,
kaldırım ve çevre düzenlemesinin 
hem belediye ekiplerince hem de 
yüklenici firmalar tarafından yapıldığını 
ifade eden Başkan Aktürk, Cumhuriyet 
Mahallesi'nde Sanayi ve İmam Hatip
okulu arasında kalan Benzinci Dayı 
Sokak'ta, Evka Mahallesi'nde Evka
Market önünde, Cumhuriyet Mahallesi 
Güllüce-1 sokakta, TOKİ'de ve
Kavaklıönü Mahallesi Mado Cafe yanında  

parke yenileme çalışması yapıldığını 
söyledi. Yeni turizm sezonunda her
zaman olduğu gibi gelen misafirlerin 
anılarında güzel bir Ürgüp bırakmayı 
hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktürk, 
“Çalışmalarımızı planlarken hem Ürgüp'te 
yaşayan vatandaşlarımızın rahat 
ulaşımlarını hem de ilçemize gezmek 
amacıyla gelen misafirlerimizin
anılarında kalacak Ürgüp'ü güzel
anlarla doldurmayı düşünüyor
ona göre çalışmalarımızı planlıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.
BÜLTEN

Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte Ürgüp Belediyesi'nin çevre 
düzenleme, yol ve kaldırım çalışmaları 
da hız kazandı.
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9 yabancı uyruklu
sınır dışı edilecek
Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır 
dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla 
Mücadele ve Hudut Kapıları Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde, 4'ü ülkeye yasa 
dışı yolla giren, 4'ü "göçmen kaçakçılığı" ile 

suçlanan, biri de vize ihlali yapan 9 
yabancı uyrukluyu yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, 
sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri 
Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.  
HABER MERKEZİ

“Kadınlarımız, her şeyden çok daha önemli ve değerli”
Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Filiz Sayın,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketinin 
ardından buruk bir 8 Mart kutlaması 
olduğunu belirten Başkan Filiz Sayın, “8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü maalesef 
İçimizdeki acıyla birlikte kutluyoruz. 
Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve tüm 
yaşamları, minnet ve saygıyla anıyoruz.
Afet bölgesinde hayatını yitiren 
meslektaşlarımıza ve tüm kadınlara 
Allah'tan rahmet,  ailelerine ve sevenlerine 
baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Bu zorlu 

süreçte hepimiz evimizden, işyerimizden, 
sokaklardan bulunduğumuz her yerden 
topyekün mücadelenin bir parçası olmaya 
çabaladık ve çabalamaya devam edeceğiz. 
Bu bağlamda 8 Mart bizlere dayanışmanın 
önemini hatırlattığı için bir dayanışma 
günü, mücadelenin büyüklüğünü ve 
gücünü bize hatırlattığı için bir mücadele 
günü, tazelenerek devam ettiği için bir 
kutlama günü olmuştur.” ifadelerinde 
bulunarak depremzede kadınları ve 

hayatını kaybedenleri de andı.
“DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜN ANLAMI 
YALNIZ 8 MART'TA DEĞİL, HER GÜN DE 
OLMALIDIR”
Kadınlarını geride bırakarak ilerleyebilen 
bir ülke olmadığını söyleyen Sayın,“8 Mart 
önemli ve değerli. Ancak "kadınlarımız" 
her şeyden çok daha önemli ve değerli. 
Dünya Kadınlar Günü'nün anlamı yalnız 8 

Mart'ta değil, her gün de olmalıdır. Zira 
dünyada kadını geri planda bırakarak 
ilerleyebilen tek bir ülke dahi yoktur.” 
Şeklinde konuştu. Başkan Sayın son olarak, 
“Kadınların fedakarlığı ve dayanıklılığı, ülke 
olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu 
süreci atlatmamıza yardımcı olacaktır .” 
diyerek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutladı. HABER MERKEZİ

Başkan İbaş

kadın çalışanların gününü kutladı
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
belediye çalışanı kadın personeller ile bir 
araya geldi.
Kadın çalışanları makam odasında 
ağırlayarak onlarla bir süre sohbet eden 
Başkan İbaş, kadın personellerine kahve 
ikram edip çiçek takdiminde bulundu. 
Tüm çalışanlarının en güzel övgüyü hak 
ettiğini, kadınların sadece bir gün değil, 
her gün hatırlanması ve değerlerinin 
bilinmesi gerektiğini belirten Başkan 
İbaş, “Kadınlarımız toplumun her 
alanında var olmalıdır. Onların varlığı 
bizlere ayrı bir güç ve güven 

vermektedir. Kadınlarımızla yan yana, 
omuz omuza ilçemizi güzelleştirmek 
için çalışıyoruz. Bir kez daha başta 
çalışanlarımız olmak üzere ilçemizin 
güzelleşmesine katkı sunan tüm kadın 
çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü`nü kutluyorum.” 
diye konuştu. Kadın çalışanlar ise bu 
anlamlı günde kendilerini unutmayan 
Başkan İbaş'a teşekkür etti.
HABER: ALİ ÇAMUR

Bir haftada 390 sürücüye ceza yazıldı
İ

l Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Birimlerince 

Nevşehir Valiliğimiz 
koordinesinde 
vatandaşların huzur 
içerisinde seyahat 
etmelerine yönelik 
çalışmalar aralıksız 
devam ediyor. Son bir 
hafta içerisinde, trafik 
birimlerince 9 bin 263 
araç sürücüsünün 
kontrolü yapıldı. 18 
yaralanmalı kazada 
29 şahıs yaralandı. 
15 araç trafikten men 
edilmiş ve 390 araç 
sürücüsüne ceza 
yazıldı. HABER MERKEZİ
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Başkan Savran'dan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” mesajı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı 
Mehmet Savran, “Kadınlarımızın hayatın her alanına etkin bir şekilde katılmalarını 
sağlamak toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Savran, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayarak, hayatın en başından, 

sonuna dek, sevginin, fedakârlığın ve 
azmin anlamı olan tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 

Toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici 
ve koruyucu unsuru olan kadınların 
haklarının konuşulması açısından bu günü 
çok önemsediğini belirten Savran, 
insanlık tarihi boyunca farklı medeniyet
ve kültürlerde statüsü sürekli tartışılan 
kadının, kadim Türk milleti nezdinde etkin 
ve önemli roller üstlendiğini, sonsuz 
sevgisi, özverisi ve fedakârlığıyla her 
zaman en kıymetli konumlarda 
tutulduğunu kaydetti.
Kadınların, yaşamımızın her anında 
yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, 
büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile 
kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an 
olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en 

değerli varlıklarımız olduğunu vurgulayan 
Savran, “Kadınların, hayatın her alanına 
etkin bir şekilde katılmalarına olanak 
sağlamak toplumumuzun ortak 
sorumluluğudur. 
ünkü kadınlar yetiştirdikleri nesillerle 
geleceğimizin şekillenmesine herkesten 
daha çok katkı sağlamaktadır. Nevşehir 
Belediyesi olarak bizler de bu konuda 
üzerimize düşen sorumlulukları en iyi 
şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı
her platformda desteklemeye ve pozitif 
ayrımcılıkla yanlarında olmaya var 
gücümüzle gayret ettik, etmeye de
devam edeceğiz.” 
BÜLTEN

Parmaksız'dan Kadınlar Günü mesajı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj 
yayımladı.  Parmaksız mesajında şu 
görüşlere yer verdi: “Ülkemizin 
gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük 
emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal 
ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en 
temel öğesidir. Türk Kadını, 
toplumumuzun yapısını güçlendirip, 

şekillendirerek, aile birliğinin en önemli 
unsuru olarak daima özverinin, 
fedakârlığın ve sevginin kaynağı olmuştur.  
Hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, 
hoşgörüsü, fedakârlığı, üretkenliği ve 
yetiştirdiği evlatlarıyla geleceğimizi 
şekillendiren kadınlarımıza ne kadar değer 
versek azdır. Kadın demek bereket 
demektir. Kadın sabrın, umudun, sevginin, 
fedakârlığın sembolüdür. ”  BÜLTEN

NTSO Başkanı Parmaksız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile yayımladığı mesajında,
 “Geleceğimizi şekillendiren kadınlarımıza ne kadar değer versek az.” dedi.  

Rektör Aktekin Nevşehir İl Turizm Tanıtım

 ve Geliştirme Kurulu Toplantısına katıldı
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 'Nevşehir İl Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. 
NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, 
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 
başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda 
gerçekleştirilen toplantıya NEVÜ Rektörü 
Prof. Dr. Semih Aktekin, ilgili kurum 
yöneticileri ve turizm sektörü temsilcileri 
katıldı.  Rektör Aktekin, YÖK tarafından 
“Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” alanında 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma programına 
dâhil edilen üniversite olarak “İhtisaslaşma 
Stratejisi ve Yol Haritası”nı belirlediklerini 
söyledi. Aktekin bu kapsamda 
hazırladıkları strateji ve yol haritasında yer 

alan 10 proje ve 21 faaliyetle birlikte tarihte 
değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
ve Kapadokya'nın merkezi konumunda 
olan Nevşehir'in ve bölgenin sahip olduğu 
tarihi, kültürel, sanatsal, doğal ve diğer 
tüm değerlerinin tanıtılması, tanınırlığının 
arttırılmasına yönelik önemli çalışma ve 
projeler yürüttüklerini söyledi.
Aktekin ayrıca Nevşehir Valiliği ve 
Kapadokya Alan Başkanlığı başta olmak 
üzere turizm sektörü temsilcileri ve ilgili 
paydaş kurumlarla iş birliği halinde 
olduklarını sözlerine ekledi.
BÜLTEN

Topraktepe: Tüm kadınlarla dayanışma içerisindeyiz
CHP Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Topraktepe, kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, tüm kadınlarla dayanışma 
içerisinde olduklarını belirtti.
CHP Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Yeliz 
Topraktepe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla basın toplantısı yaptı.
Parti binasında düzenlenen basın 
toplantısına CHP İl Başkanı Tayfun Ceyhan 
ve CHP'li kadınlar katıldı. İl Başkanı 
Ceyhan, basın toplantısı öncesi 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir 
gazeteciye karanfil hediye etti. Daha sonra 
konuşan CHP Nevşehir Kadın Kolları 
Başkanı Topraktepe, dünyanın bütün 
kadınlarıyla birlikte dayanışma içinde 
eşitsizliğe meydan okuduklarını söyledi.
Bu yılkı 8 Mart'ı burukluk içinde 
kutladıklarını aktaran Topraktepe, 
“Üzgünüz çünkü “sesimi duyan var mı?” 
diye seslenirken enkaz altında yaşamını 
kaybeden canların yüreğimizde acısı var.” 
dedi.
“DEPREM EN ÇOK KADINLARI, 
ÇOCUKLARI VE ENGELLİLERİ ETKİLEDİ”
Üzerinden bir ay geçen depremin herkese 
etki ettiğini ancak en çok da kadınları, 
çocukları, engellileri ve yaşlıları etkilediğini 
söyleyen Başkan Topraktepe, “İktidarın, 
eşitsizliği besleyen zihniyeti nedeniyle, 

bakım yükü afet bölgesinde de kadının 
sırtında. Derin bir acı yaşayan kadınlar, 
yüreğine taş basıp yemek yapmak, ailedeki 
çocuğa, yaşlıya, engelliye bakmak, çadıra 
su taşımak, çamaşır yıkamak gibi işleri de 
üstlendi. Halen barınma, tuvalet ve banyo 
sorunu çözülmemiş olan insanlar var. Bu 
koşulsuzluklar en çok da kadınları 
zorluyor.” diye konuştu.
“KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN BİR 
SEFERBERLİK BAŞLATTIK”
Kadınlar ve çocuklar için bir seferberlik 
başlattıklarını kaydeden Topraktepe, 
“Depremin ilk gününden bu yana 
dayanışmayı yükseltiyoruz. Ülkemizi 
yeniden ayağa kaldıracak politikalarımızı 
hayata geçiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar 
için bir seferberlik başlattık. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak afet bölgelerindeki 
depremzede kadın ve çocuklar için Kadın 
Danışma Merkezleri kurduk. Bugün bu 
merkezleri depremden etkilenen illerde 
halkın hizmetine açacağız.” ifadelerini 
kullandı. HABER: ALPASLAN KÖRÜKCÜ – 
RAVZA NUR BAYDEMİR



www.muskarahaber.com 5
Günlük Siyasi Gazete

Kapadokya

MuskaraMuskara
HABERHABERHABER

9 Mart 2023 Perşembe

Başkan Savran terminal
esnafını ziyaret etti

Nevşehir Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Adnan Menderes 
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet 
gösteren firmaların yazıhanelerini tek tek 
ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden 
Başkan Savran, otogar esnaflarının 
isteklerini ve beklentilerini dinleyerek 
çalışmalar konusunda fikir alışverişinde 

bulundu. Esnaflara hayırlı ve bol kazançlar 
dileyen Savran, yolculuk yapmak üzere 
terminalde bulunan vatandaşlarla da 
sohbet ederek iyi yolculuklar diledi.
Savran, daha sonra beraberinde Belediye 
Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ile birlikte 
terminal taksi durağındaki esnaflarla bir 
araya geldi. BÜLTEN

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Savran, esnaf ziyaretlerini otogar 
esnafları ile sürdürdü.

Bilgin, Kılıçdaroğlu'na Başarılar Diledi
CHP Nevşehir il yönetim kurulu üyeliği ve başkan 
yardımcılığı görevlerinden milletvekilliği aday 
adaylığı için istifa eden Mehmet Bilgin, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı 
yolunda başarılar diledi.  

CHP'nin Cumhuriyetin kurucu partisi ve 
M. Kemal Atatürk'ün Türk milletine 
bıraktığı 2 emanetten biri olan CHP 
Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkenin 
temel taşlarından biri olduğunu belirten 
Bilgin, “2023 Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği seçimleri bu ülkenin 
aydınlık günlere bakabileceği çok önemli 
bir seçim olacak. Tek adam rejiminden, 
ben yaptım oldu anlayışından, tüm 
milletin kaderinin bir kişinin dudaklarına 
arasına bırakılmaktan kurtulabileceği bu 

seçimlerde CHP Genel Başkanımız Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisini 
destekleyeceklerini taahhüt eden siyasi 
partilere şimdiden başarılar diliyorum. 
Liyakatsizliğin, torpilin, adam 
kayırmacılığının ayyuka çıktığı böyle bir 
karanlık dönemden kurtulmanın reçetesi 
olan Partim başta olmak üzere tüm 
siyasi partilerimize, Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başarılar 
diliyorum. Geliyor gelmekte olan." dedi. 
HABER: ALİ ÇAMUR

Milletvekili Açıkgöz'den

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajı
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Yayımladığı mesajda, “Tarihimiz boyunca 
hayatın her alanında en ön saflarda yer 
alan, Anadolu'nun yeniden şahlanışında 
emeğini, alın terini esirgemeyen 
kadınlarımızla gurur duyuyoruz.” diye 
belirterek, “Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzda 
da emekleriyle gurur duyduğumuz 
kadınlarımıza; aile ve toplum yapısının 
temel direği olarak eğitimden sanata, 
spordan kültüre, ekonomiden siyasete 
daha fazla görev düşmektedir. Kadınlar; 
toplumların mimarları, Yüce Yaradan'ın da 
bizlere birer emanetidir. Vatanımız, 
'Anadolu' ismini fedakâr kadınlarımızdan 

almıştır. Anadolu'nun fedakâr kadınlarına 
bir gün değil her gün hak ettikleri değeri 
göstermeliyiz. Yaşamımız boyunca kadına 
şiddetle mücadelede ortak 
sorumluluklarımız vardır ve bu 
sorumluluklarımızı yerine getirmekte 
kararlıyız. Âlemlere rahmet olarak 
gönderilen Peygamber Efendimiz (sav) “Ey 
İnsanlar! Siz kadınları, Allah emaneti olarak 
aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini 
Allah adına söz vererek helal edindiniz!” 
(Müslim, Hac, 147) diye buyurmaktadır. 
Bizim; dinimizin, geleneğimizin, 
göreneğimizin ve vicdanlarımızın 

temeline yerleştiren ulvî bir 
sorumluluğumuz var. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğinde; kadınlarımızın, kız 
çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, 
onların sosyal hayata etkin ve verimli bir 
şekilde katılımlarını sağlamak için gereken 
sosyo-ekonomik her adımı attık, büyük 
adımları atıyoruz ve 2023 yılından 2053-
2071 hedeflerimize yürürken kadına 
şiddete yönelik her türlü ahlaksızlığın da 
karşısındayız. Tarihi tekerrürlerle 
kahraman kadınlarımız, analarımız, 
bacılarımız, kız evlatlarımız her zorlukta 
tüm dünyaya cesaretin ve vatanseverliğin 
timsali olduklarını göstermiştir. Şehadetleri 
ile kahramanlık destanı yazan koç 
yiğitlerimizi doğuran fedakâr annelere de 
selam olsun; tüm analarımıza da selam 
olsun. Aile bağlarımız ne kadar güçlüyse, 
toplumsal bağlarımız da o denli güçlüdür. 
26 yıl önce çağdaşlık nidaları altında, 28 
Şubat zihniyeti(!) ile en çok kadınlarımız ve 

kızlarımız ötekileştirilmiştir. Bu 
ötekileştirmelere izin vermedik, aziz 
milletimizle beraber asla da izin 
vermeyeceğiz. Bizler; etnik, mezhepsel, 
dilsel hangi konuda olursa olsun insanların 
hor görülmesine, ötekileştirilmesine, 
dışlanmasına, kötü muameleye tabi 
olmasına, şiddetin her türlüsüne karşı 
olduk. Kadınların gücünün ne kadar büyük 
olduğunu gösteren 'Diyarbakır 
Anneleri'nin haklı ve onurlu duruşunda da 
yanlarında olduk, olmaya da devam 
edeceğiz. Kadınlarımızın evde, iş yerinde, 
sosyal hayatta şiddete maruz bırakılmasını 
ruhen, vicdanen, ahlaken asla kabul 
etmedik, etmeyeceğiz.
Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü tebrik ediyor; annelerimizi, 
eşlerimizi, kız çocuklarımızı ve bacılarımızı 
saygıyla selamlıyor, hakkı ödenmez 
annelerimizin de ellerinden öperek hayırlı 
ömürler diliyorum.” ifadelerinde bulundu. 
HABER MERKEZİ

ZAYİ
Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresinden

almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
POLAMANTAJIK GHAYEBALI

Yabancı Kimlik No:99534106838

ZAYİ
Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünden

almış olduğum kimlik
kartım kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
ÜNSAL HIRLAK

T.C. 494 862 057 38
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AK Parti Kadın Kollarından 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, 
kadınların gününü kutlayan Çelebi, “Bugün 
dünyanın her köşesinde üreten, ürettiğiyle 
ülkesine ve milletine değer katan, azim ve 
kararlılıkla mücadele veren emekçi 
kadınların günü. Bu yıl 8 Mart'ı, 6 Şubat'ta 
yaşadığımız depremlerin acısıyla 
karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 
yaralılara da şifa diliyoruz.” dedi. 
Çelebi, açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi: “Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti 
olarak 2002'den bu yana hem temel insan 
hakları hem de beşeri sermayenin 
güçlendirilmesi adına kadının hayatın her 
alanında aktif rol almasına ve karar alma 
mekanizmalarına katılımına yönelik pek 
çok düzenleme yaptık. Anayasadaki eşitlik 
ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve 
namus cinayeti cezalarının artırılması, İş 
Kanunu'nda eşit işe eşit ücret 
düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak 
üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. 
Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan 
anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve 
benzeri birçok düzenleme AK Parti 
döneminde hayata geçirilmiştir. Böylelikle 
eşitlik başta olmak üzere kadının 
güçlendirilmesi yasal güvence altına 
almıştır. AK Parti olarak eğitimi, en önemli 
fırsat eşitliği aracı olarak kabul ettik. Bu 
noktada önemli adımlar attık. Biliyoruz ki 
kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş 
gücüne katılım oranı artıyor. Son açıklanan 

verilere göre yükseköğretim mezunu 
kadınların iş gücüne katılım oranı %67,6'dır. 
Yine 2002 yılında yükseköğretimdeki kız 
öğrenci oranı yüzde 13,5 iken eğitim 
konusundaki kararlılığımızla bu rakam 
2022 yılında yüzde 48,5'e ulaşmıştır.
SGK teşviklerinde, gelir vergisinde ve kadın 
kooperatiflerinde yaptığımız yasal 
düzenlemeler, hibe ve fon desteklerinde 
kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılık 
ile kadınların iş hayatına katılımını ve 
girişimci olmalarını destekledik. Kadının iş 
gücüne katılma oranını yüzde 27'den 
yüzde 35'e,  yine yüzde 10,4 olarak 
hedeflenen kadın işveren oranını ise yüzde 
13,2'lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 
milyondan 10 milyona yükselttik.
 Terörle mücadelede, dağa kaçırılan kadın 
ve kız çocukları için nasıl mücadele 
ettiysek tüm dünyada olduğu gibi bizim 
de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle 
mücadelede de kararlıyız. Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 
Anayasa'da, TCK'de yaptığımız değişiklikler 
ve hayata geçirdiğimiz yasalar kadına 
yönelik şiddetle mücadelede 
kararlılığımızın göstergesidir. Son 
yaptığımız düzenleme ile iyi hal 
uygulamasını kaldırdık. Takım elbise ve 
kravat artık takdir indirimi gerekçesi 
sayılmayacak. 
Nevşehir AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı 
olarak özellikle kadın ve çocuklar için 
depremin ilk gününden bu yana 

yanlarında olup yaralarını sarma 
gayretindeyiz. Nevşehir'imize gelen 
depremzede vatandaşlarımızı yurtlarda, 
otellerde, öğretmenevi ve 
misafirhanelerde konuk ederek elimizden 
geldiğince yanlarında olduk. 
Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan 
depremzede vatandaşlarımızın acılarını 
yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak 
oluyoruz. Gerek deprem bölgelerine 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, gerek 
deprem bölgelerine gidecek yardım 
malzemelerinin temini ve 
hazırlanmasında, gerekse depremden 
etkilenerek ilimize gelen depremzede 
misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit 
ve temin etme hususunda canla başla 

çalışıyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nde Kadın Kolları Teşkilatlarımızla 
depremden etkilenen kadınlarla birlikte 
olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak 
sofralarını tekrar kursun diye Genel 
merkezimizin koordinasyonu ile mutfak 
setleri hazırladık, 'Sıcak Sofralar' 
kampanyası ile onlara bu setleri 
ulaştırıyoruz.  
Bu süreci devlet millet el ele vererek 
atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte 
saracağız. Hayatın her alanında büyük 
sorumluluk yüklenen, nesillerin 
yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın 
teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi 
kadınların günü kutlu olsun.” 
BÜLTEN

Vali Becel'den Hacıbektaş'ta

misafir edilen depremzedelere ziyaret
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacıbektaş'ta çeşitli 
kurumlarda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. 
Vali İnci Sezer Becel, Hacıbektaş Belediye 
Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve İlçe 
Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 
ve 11 ilde etkili olan depremler sonrası 
Hacıbektaş'ta misafir edilen 
depremzedeleri ziyaret etti. 
Hacıbektaşlı hayırsever Nermin Erdemir 
tarafından yaptırılan huzurevinden 
ziyarete başlayan Vali Becel ve 
beraberindekiler, misafir edilen 
depremzedeleri ziyaret ederek, 

incelemelerde bulundu. Huzurevi sakinleri 
ile sohbet eden Becel, geçmiş olsun 
dileklerini iletti. Becel, daha sonra 
Hacıbektaş Öğretmenevinde misafir 
edilen depremzedeleri ziyaret ederek, 
geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depremzedelerin misafir edildiği 
kurumları tek tek gezen Becel, son olarak 
Hacıbektaş Kredi Yurtlar Kurumunda 
konaklayan depremzedeleri ziyaret 
ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

NTB Yönetiminden Korkutmaz'a ziyaret
NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve 
beraberindeki heyet, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan 
Korkutmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı 
İbrahim Salaş, Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Mehmet Havalı ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Erdoğan, 
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan 
Korkutmaz'a nezaket ziyaretinde 
bulundu. NTB'den yapılan açıklamaya 
göre, Korkutmaz, Başkan Salaş ve 
beraberindeki heyetin ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu belirterek 
heyete çalışmaları ve projeleri hakkında 
bilgiler verdi ve heyete nezaket 
ziyaretleri için teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan 
ziyaret, günün anısına fotoğraf 
çekilmesiyle son buldu. BÜLTEN

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
MUHAMMET İLHAMMET

99599441134
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7 KALEM
TIBBİ CİHAZ ALIMI

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Uçhisar Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Başkan Süslü 
mesajında: “Kadınlarımız toplumun 
en önemli yapı taşlarıdır. Bizlerin en 
iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve 
gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. 
Yaşamın her kademesinde önemli 
roller üstlenen kahraman 
kadınlarımız, fedakârlık içinde 
yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin 
kalkınmasında her zaman büyük 
pay sahibi olmuşlardır.
Tarihimizin her devrinde kadınlar, 
aile ve toplum yapısının en değerli 
yerinde bulunmuştur. Bu anlamda 
fedakârlıklar ortaya koyan özellikle 
Türk kadını takdir kazanmıştır. 
Kadınlarına değer veren 

toplumların, hak ettiği şekilde 
yükseleceği gerçeği vardır.  
Peygamber Efendimiz 'Cennet 
anaların ayağının altındadır' 
buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları 
korumak, kollamak ve onların daha 
mutlu ve huzurlu olmasını 
sağlamak bizlerin asli görevidir. Bu 
açıdan inancımızın ve 
kültürümüzün bir gereği olarak 
kadınlarımız bizim baş tacımızdır. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
kadınlarımızın her zaman 
yanlarında olduğumu ifade ederek 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 
kutluyor, sağlık, mutluluk ve 
esenlikler diliyorum” ifadelerine yer 
verdi. BÜLTEN

7 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne göre 
açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup, tekl�fler sadece elektron�k ortamda EKAP üzer�nden alınacaktır.  
İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2023/222474
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 mal alımın
a) Adı    : 7 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı  : 7 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
      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 : Nevşeh�r Devlet Hastanes� B�yomed�kal Dayanıklı Taşınır 
Deposu
ç) Süres�/tesl�m tar�h�  : S�par�ş tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 (Otuz) �ş günü �çer�s�nde 
      tekn�k şartnameye uygun olarak tam ve eks�ks�z tesl�m 
      ed�lecekt�r.
d) İşe başlama tar�h�  : Sözleşmen�n �mzalanmasına müteak�p �şe başlanacaktır.
3- İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 17.03.2023 - 10:30
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 b�lg�ler�.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.2.  Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3.  Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünler�n p�yasaya arzına �l�şk�n belgelere a�t b�lg�ler:
1) İstekl�/İstekl�ler Ürün Tak�p S�stem�nde (ÜTS) kayıtlı olduğuna da�r belge/belgelere �l�şk�n 
b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.
2) İstekl�/İstekl�ler tarafından tekl�f ed�len ürünler�n  Ürün Tak�p S�stem�nde (ÜTS)  UBB bar kod 
numaralarını, marka ve modeller�n� bel�rtt�ğ� belge/belgelere �l�şk�n b�lg�ler� e-tekl�fler� 
kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.
3) İstekl�/İstekl�ler tarafından tekl�f ed�len ürünler �ç�n �haley� yapan �daren�n bağlı olduğu �l 
olmak üzere üret�c�/�thalatcı veya bay�� olarak T.C. İlaç ve Tıbb� C�haz Ulusal B�lg� Bankasına 
(TİTUBB) / Ürün Tak�p S�stem�nde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve e-tekl�fler� kapsamında YETERLİK 
BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.
4) İstekl�/İstekl�ler  Ürün Tak�p S�stem�nde (ÜTS) kayıt gerekt�rmeyen ürünler�, �hale tekl�f 
dosyasında sunacakları belge/belgelere �l�şk�n b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında YETERLİK 
BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.
4.3.1.2. Yetk�l� kurum ve kuruluşlara kayıtla �lg�l� belgeler:
- İstekl�/İstekl�ler “Satış Merkez� Yetk� Belges�”ne �l�şk�n b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında 
YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.
4.3.2. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğraflarına �l�şk�n b�lg�ler �le tekn�k 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- Tekl�f ed�lecek C�haza a�t katalog �le Tekn�k Şartnameye madde madde cevapları e-tekl�fler� 
kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar, �sten�ld�ğ�nde beyan 
ed�lecekt�r.
5.  Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece fiyat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6.  İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecek olup yerl� malı tekl�f eden yerl� �stekl�ye �halen�n 
ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, KOLPOSKOP YETİŞKİN, ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT 
LARİNGOSKOPİ TELESKOBU (KADEMELİ BLADE) YETİŞKİN, FOKOMETRE / LENSMETRE 
CİHAZLARI, DİJİTAL ODAK ÖLÇER / FOKOMETRE / LENSMETRE, PULSE METRE / SPO2 / 
SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI PEDİATRİK PARMAK STANDART 
TAŞINABİLİR, PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM 
CİHAZI YETİŞKİN PARMAK STANDART TAŞINABİLİR, SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, NON 
İNVAZİV / INFRARED HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI, TIRAŞLAMA (SHAVER) CİHAZLARI, 
SHAVER CİHAZI TRAŞ VE TUR ÖZELLİKLİ kısımlarında %15 (On Beş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7.  İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek 
olanların, e-�mza kullanarak EKAP üzer�nden �hale dokümanını �nd�rmeler� zorunludur.
8.  Tekl�fler, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, 
tekl�fe �l�şk�n e-anahtar �le b�rl�kte �hale tar�h ve saat�ne kadar EKAP üzer�nden gönder�lecekt�r.
9.  İstekl�ler tekl�fler�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m fiyat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucunda, 
üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le b�r�m fiyat sözleşme �mzalanacaktır.
10.  Bu �halede, kısmı tekl�f ver�leb�l�r.
11.  İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda 
geç�c� tem�nat vereceklerd�r.
12.  Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır.
13.  Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 30 (Otuz) takv�m günüdür.
14. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
15.  D�ğer hususlar:
Tekl�f fiyatı �hale kom�syonu tarafından aşırı düşük olarak tesp�t ed�len �stekl�lerden Kanunun 38 �nc� 
maddes�ne göre açıklama �stenecekt�r.
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Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çat Kasabasına bir park daha yapılıyor 

Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, 
yıllarca çöp ve hafriyat deresi olarak 
kullanılan derenin geçen yıl 
tamamen kaya toprağı ile 
doldurulduğunu söylerken, 
“Doldurulan bu derenin yerinden 
elde ettiğimiz alanın bir bölümüne 
park yapmak için çalışmalara 
başladık. Park için çocuk oyun 
gruplarını, bankları ve kamelyaları 
aldık. Zemini hazırladığımızda park 
malzemelerinin kurulumunu 
yaparak halkımızın hizmetine 
sunacağız.” İfadelerinde bulundu.

Ayrıca diğer parkların da tekrar 
bakım ve onarımlarını yapacaklarını 
belirtti. 
HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

ZAYİ
Nevşehir Valiliği

İl Göç İdaresinden
almış olduğum Geçici Koruma
Kimlik Belgesi kaybolmuştur.

HÜKÜMSÜZDÜR
KERİMULLAH FAYZİ

Çat Belediyesi geçtiğimiz yıl kaya toprağı 
ile doldurulan dere yatağını çocuk oyun 
parkına çeviriyor.



Baltacı: EYT için e-Devlet üzerinden 
aylık talebinde bulunabilirsiniz

Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü (SGK) Mehmet Baltacı, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) 
ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "İsteyen 
vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden de rahatlıkla aylık talebinde bulunabilirler." dedi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan SGK 
Müdürü Baltacı, sosyal güvenlik 
sistemlerinde emekli olabilmek için yaş, 
prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık 
süresi olmak üzere 3 temel şart arandığını 
ifade ederek, "1 Mart 2023 tarihli ve 7438 
sayılı kanun ile 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren düzenleme ile ilk defa 8 
Eylül 1999 tarihinden önce malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası çerçevesinde 
sigortalılığı başlayanlardan mevcut 
yürürlükte olan mevzuattaki emekliliğe 
hak kazanma şartlarından sigortalılık 
süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını 
yerine getirenlere yaş şartı aranmaksızın 
aylık bağlanması imkanı getirilmiştir. 1999 
yılında yapılan düzenleme ile getirilen 
kademeli yaş şartı, SSK sigortalıları için 
kademeli prim gün sayısı ve sigortalılık 
süresi şartlarından sadece yaş şartı 
kaldırılmakta, diğer şartlarda bir değişiklik 
öngörülmemektedir. Bu çerçevede 3 Mart 
tarihinden itibaren SSK sigortalıları ilk işe 
giriş tarihlerine göre belirlenen 5 bin - 5 
bin 975 gün sayısı ile kadın 20 yıl, erkek ise 
25 yıl sigortalılık süresini, Emekli Sandığı 
ile Bağ-Kur sigortalıları ise kadın 20 yıl, 7 
bin 200 gün, erkek ise 25 yıl, 9 bin gün 
hizmet sürelerini tamamlaması halinde 
yaş beklemeksizin aylığa hak 
kazanabilecektir.” dedi.

Baltacı ayrıca, işverenler tarafından işten 
ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli 
Olur” yazısı temin edilmek üzere 
sigortalıların SGK İl Müdürlüğüne 
yönlendirildiğini ancak sigortalıların 
emekli olabilmeleri için Müdürlükten bu 
yazının temin edilmesine gerek 
olmadığının altını çizerek, “Kurumumuz 
tarafından e-Devlet platformunda sunulan 
hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve 
Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt 
Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca 
www.sgk.gov.tr internet adresinde yer 
alan “Ne Zaman Emekli Olurum” 
uygulamalarında sigortalıların aylığı hak 
kazanmak için yerine getirmesi gereken 
şartlar, bu şartları yerine getirip 
getirmedikleri ve hangi tarihte yerine 
getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet 
bilgileri yer almaktadır. Bu nedenle, 
işverenlerce sigortalıların söz konusu 
belgeleri temin etmesi için Kurumumuza 
yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden 
temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden 
işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, 
sadece hizmetlerinde tereddüt olan 
sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı 
talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin 
en kısa zamanda sonuçlanmasını ve 
sigortalıların herhangi bir mağduriyet 
yaşamamalarını sağlayacaktır.” diye 
konuştu.  HABER: SEZER ALTUNOK

TÜRKAV 34 Yaşında  
ürk Eğitim-Sen Nevşehir Şube TBaşkanı Tayfur Urgenç 
TÜRKAV'ın 34. kuruluş 

yıldönümünü kutladı.  
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve 
Dayanışma Vakfının (TÜRKAV) 6 Mart 
1989 tarihinde kamu çalışanlarının 
ekonomik sorunlarını gündeme 
getirmek için kurulduğunu belirten 
Urgenç, “Üyeler arasında sosyal 

yardımlaşma ve dayanışmayı 
gerçekleştirmek ve kültürel faaliyetlerde 
bulunarak, Türk milletine gönülden 
bağlı, bayrak ve vatan sevdalısı, millet 
sevgisini ön planda tutan kamu 
kadrolarının oluşması için mücadele 
eden milli bir Sivil toplum kuruluşudur. 
TÜRKAV'ın kuruluş yıldönümü kutlu 
olsun" diye konuştu. 
HABER: ALİ ÇAMUR

9 Mart 2023 Perşembe


