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Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk:

“DAHA MÜREFFEH TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYOR, BU GAYRETTE
EN BÜYÜK DESTEĞİ GAZETECİLERİMİZDEN ALIYORUZ”
Demokrasimizin, siyasetimizin, devlet
yönetimimizin, sanayimizin,
ekonomimizin,
tarımın, gıdanın, sanat,
edebiyat, sinema gibi
bütün alanların gazeteciler olmadan sağlıklı
işlemeyeceğine dikkat
çeken Başkan Konuk,
“çünkü yönetenler ile
yönetilenler, birey ile
toplum, dün ile bugün,
bugün ile gelecek arasındaki tüm yolların
kavşak noktasında gazeteciler var” dedi. 25.
ve 26. Dönem AK Parti
Karaman Milletvekili ve
PANKOBİRLİK Genel

Başkanı Recep Konuk
bir mesaj yayınlayarak,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Haberleri
ve
gözlemleriyle topluma
ayna olan, yaşanan
olayları, hal ve tavırları
ortak bir zemine taşıyan, insanları bilgilendiren gazetecilerin; sosyal hayatın seyrine de
kamuoyu oluşturarak,
kamuoyunu geleceğe
hazırlayarak katkı yaptığını ifade eden Başkan
Recep Konuk, “devlet
ve millet hayatının can
damarlarını haber, araştırma, yazı ve yorumla-

rıyla sürekli açık tutan,
damarların çift taraflı
çalışmasını
sağlayan
gazeteciler; zor, meşakkatli, mesuliyeti yüksek
ancak bir o kadar onurlu, bir o kadar kutsal bir
mesleğin mensuplarıdır.
Çünkü bu meslek, üstlendiği işlev itibarıyla
zorluklar ve yokluklar
karşısında
yıkılmaz,
eğilmez bir irade, hak
terazisinden sapmayan
bir vicdan, yüksek bir
karakter gerektirir” diye
konuştu.
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman
Milletvekili ve PANKO-

BİRLİK Genel Başkanı
Recep Konuk, 10 Ocak
Çalışan
Gazeteciler
Günü dolayısıyla bir
kutlama mesajı yayınladı. Ülkemizde 1961
yılından beri 10 Ocak’ın
“Çalışan
Gazeteciler
Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Konuk,
gazetecilerin, milletimizin duyan kulağı, gören
gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı
olduğunu kaydetti.
D. Sayfa 4’te

ÇUMRA SAĞLIĞI İÇİN
ÇUMRA DOĞU TÜRKİSTAN’A YENİ PROJELER HAZIR

BAĞIMSIZLIK DEDİ

Ç u mra'd a
Cuma günü Çarşı camisinde cuma namazı
kılındıktan sonra cami
bahçesinde
toplanan
binlerce kişi Doğu Türkistan'daki zulümü kınayarak, Doğu Türkistan
için bağımsızlık istedi.

Bu organizasyonu düzenleyen çarşı camii
imamı Fatih hoca yaptığı
kısa konuşma ve Müslüman Türk soydaşlarımız için dua etti. Daha
sonra Doğu Türkistan'ı
temsilen Ali Ekber hoca
konuşma yaparak Doğu

Sağlık tesislerinde verimliliği artırmak,
adaletli personel dağılımını sağlamak, probTürkistan'da Müslümanlemleri yerinde tespit
lara zulüm edildiğini, işederek çözüme kavuşkence edildiğini, namaz
kılmalarına, oruç tutmalarına müdahale edildiğini söyleyerek Türk
milletinden sadece dua
istediklerini belirtti.

turmak amacıyla düzenlenen ve hastanelerde
görev yapan yöneticiler
ile birlikte birim sorumlularının da katıldığı
değerlendirme toplan-

Daha sonra kortej halinde binlerce kişi
çarşı camisinden başlayarak Alparslan Türkeş
caddesinde yürüyerek "
Doğu Türkistan'a Özgürlük" Zalim Çin Türkistan'dan defol ve tekbirler
getirerek yürüyüş sonlandırıldı.D.DOĞAN

tılarına Çumra İlçesi ile
devam edildi.
Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Koç ile
birlikte hizmet başkanlarının ve yardımcılarının
da hazır bulunduğu değerlendirme toplantısında Çumra Devlet Hastanesi’nde sunulan sağlık
hizmetleri ve hastanenin
mali tablosu incelendi.
Çumra Devlet
Hastanesi’nde sağlık çalışanı ve uzman doktor
sıkıntısı bulunmadığını
belirterek konuşmasına
başlayan Prof. Dr. Koç,
“Devletimiz, her türlü fedakârlığı yaparak bizlere
çok güzel bir bina teslim

etmiş durumdadır. Bizlerin üzerine düşen de sorumluluk sahibi insanlar
olarak burayı en verimli
şekilde
çalıştırmaktır.
Yöneticilikte
standardı sürdürmek diye bir
durum söz konusu değildir. Yöneticiliğin temel amacı problemlere
göre hemen tavır alıp,
yeni stratejiler geliştirerek mevcut sorunları
çözebilmektir. Çalışan
memnuniyetini artırma,
sahada eksiğimiz varsa
bunları dinleyip çözüm
önerileri geliştirme adına yaptığımız bu toplantıları son derece önemsiyoruz” dedi. D.S.2’de

ÇUMRA ANADOLU LİSESİ
KONYA’DA MUSLUKLARIN YÜZDE 97’SİNDEN
TOROSLARIN MEMBA SUYU AKIYOR ÖĞRENCİLERİNDEN BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI
Konya Büyükşehir Belediyesi, Mavi
Tünel’den gelen içme
suyunu şehir şebekesinin yüzde 97’sine ulaştırdı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Mavi
Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Su
Arıtma Tesisleri’nin ardından Mavi Tünel’den
gelen içme suyunun ilk
olarak şehrin belli böl-

gelerine ulaştırıldığını
hatırlatarak, artık şehrin
yüzde 97’sinin Toroslar-

dan gelen memba suyuÇumra
nu içmeye başladığını Anadolu Lisesi öğrencisöyledi. D. Sayfa 3’de lerinden Eda İclal Baltacı Konya’da düzenlenen
Karate şampiyonasında
rakiplerini yenerek altın
madalya kazandı. Ayrıca
okulunu kız voleybol takımı Konya’da düzenlenen
turnuvada zorlu rakiplerini bir bir eleyerek finale
çıkma başarısı gösterdi.
Yapılan müsabakalar sonucunda İl dördüncüsü
olarak önemli bir başarıya imza attılar. Okulun
Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Karaman

“İlçe takımı olarak Konya
da bu seviyelere gelmenin önemli olduğunu, bu
başarıda kendisinin sadece öncülük yaptığı asıl
başarı sahibinin takımın
kendisi olduğunu” ifade
etti. Okul Müdürü Emre
Armutlukuyu ise “Çumra Anadolu Lisesi olarak
her kulvarda başarıyı
arzuluyoruz.
Sadece
akademik anlamda değil
sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda
öğrencilerimizin ilgi ve
yeteneklerine göre yönlendirmeler yaparak öğ-

rencilerimizin başarılı olmaları için onlara maddi
ve manevi anlamda ge-

rekli desteklerde bulunmaya çalışıyoruz” dedi.
M.SARIKULAK
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MEVLANA MÜZESİ’NİN TURKUAZ BÜYÜKŞEHİR KONYA’DA 1 MİLYON
BEZ TORBA DAĞITACAK
KUBBESİ YENİLENİYOR

Adına
ilahiler
söylenen Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sını süsleyen turkuaz
renkli çiniler, 1960 yılından bu yana en kapsamlı restorasyonunu
geçirecek.
Türkiye'nin en
çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Mevlana Müzesi ile özdeşleşen ve 13. yüzyılda
yapılan turkuaz renkli
kubbeye bugünkü şekli
Kanuni Sultan Süleyman döneminde verildi.
Bugüne kadar 6
kez tamir ve bakımdan
geçen kubbeye turkuaz
rengi ise 1960'taki son
restorasyonda uygulandı.
Kubbe-i
Hadra'nın zamanla yıpranmasından dolayı turkuaz
çinilerinin değiştirilmesi
için çalışma başlatıldı. Turkuaz kubbenin
1960'tan bu yana yapılan en kapsamlı restorasyonunun Şeb-i Arus'a
yetiştirilmesi hedefleniyor.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü
Abdüssettar Yarar, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Kubbe-i Hadra'nın çinilerinin zaman-

la yıprandığını söyledi.
Bu yüzden Kubbe-i Hadra'nın çinilerini yenilemek için restorasyon
başlatacaklarını dile getiren Yarar, şunları kaydetti:
"Kubbe-i Hadra'nın çinilerini yenileme
faaliyetlerinde
bugün
itibarıyla geldiğimiz durum yaklaşık maliyetlerin
belirlenmesi safhasıdır.
Kubbe-i Hadra'nın 10
bin 200 parça ve 357
farklı ölçekten oluşan
taş çinileri, aslına uygun
olarak turkuaz renkte
özel olarak imal edilecek. Yani Kubbe-i Had-
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ra'yı Selçuklu dönemine
ait rengiyle aslına uygun
olarak restore edeceğiz.
Kubbenin lazerle ölçümleri yapıldı. İnşallah bilim
kurulumuzun belirlemiş
olduğu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor."
Şeb-i Arus'a yetiştirilecek
Yarar,
restorasyon maliyetinin belirlenmesinin ardından
çinilerin imalatına başlanacağını
aktararak,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kubbe-i Hadra'ya yerleştirilecek taş
çinimizin örneğini yaptırdık. İnşallah mayıs ayında üretimleri yapılarak
Kubbe-i Hadra'nın çinileri yenilenecek. Mevcut
çinilerin
yapılmasının
üzerinden 60 yıl geçmiş.
Bu zamana kadar gelinen noktada kubbede

kabarmaların olduğunu
yer yer çinilerin arkasındaki 2-3 parmak derinlikte alanların açıldığını
görmekteyiz. Tüm bunların elden geçirilmesini
planladık. İnşallah bunu
da Şeb-i Arus'a yetiştirmeye çalışacağız."
Kubbe-i Hadra
Hz. Mevlana'nın 17 Aralık 1273'te vefatının ardından kabri üzerine bir
yıl sonra inşa edilen dört
ayaklı kubbe, ilk kez Karamanoğulları döneminde çini ile kaplandı.
Zaman içerisinde yıpranan ve dökülen
çiniler 18. ve 19. yüzyıllarda yenilendi. En son
1960 yılındaki restorasyonla yenilenen çinilerde yıpranma ve yer yer
dökülmeler
görülmesi
üzerine, oluşturulan bilim kurulu tarafından
çinilerin yenilenmesi çalışmaları başlatıldı.AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının
azaltılmasına yönelik
uygulamalarını desteklemek amacıyla şehir
genelinde bez torba
dağıtımı yapacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
kaynakların
verimli
yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik
poşetlerin kullanımının
azaltılmasına yönelik
çalışmalara destek verdiklerini söyledi.
Plastik poşetlerin doğaya zarar verdiğini ve gelecek için tüm
dünyada plastik poşet
kullanımına yönelik sınırlamalar getirildiğini
vurgulayan Altay, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konudaki

çalışmalarına
destek
veriyoruz. Çocuklarımıza temiz ve güzel bir
dünya bırakmak için
plastik poşet kullanılmaması
konusunda
hassas davranmalıyız.
Bu konuda herkese büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızın
da bu projeye destek
vermelerini
istiyoruz”
dedi.
Alışverişlerde
plastik poşet yerine bez
torba kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla
Büyükşehir Belediyesi
olarak şehir genelinde
1 milyon adet alışveriş
torbası dağıtımı yapacaklarını
vurgulayan
Başkan Altay, poşetlerin KOMEK ve ASEM
üretim atölyelerinde yapılacağını, böylece hem
üretime hem de çevreye katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

ÜRETİM ATÖLYELERİ
İSTİHDAMA
KATKI SAĞLIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları
(KOMEK) ile Aile Sanat
ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) mezun olan
kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sağlamak
amacıyla çalıştığı atölyelerde kamu ve özel
kurumlar için çevreye
zarar vermeyen doğal
malzemelerden çevre
dostu bez torbaların
seri üretimi yapılıyor.
Bunun yanında evde
atıl durumda bulunan
kumaşlar da çanta yapımında
kullanılarak
ekonomiye kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtımını
yapacağı bez torbaların
bir kısmı da parça kumaşlardan imal edilecek.B.ÜNLÜ

ÇUMRA SAĞLIĞI İÇİN
YENİ PROJELER HAZIR

Yapılan değerlendirme toplantılarının
amacının, hizmetleri ve
eksiklikleri tüm ekip ile
birlikte yerinde görerek
takım ruhu içerisinde
belirlenen sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmek olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Koç, “İl Sağlık
Müdürlüğü olarak katılımcı bir yönetim sergilemek durumundayız.
Hep birlikte katılımcı bir
anlayışla hizmet etme
şuurunu yakalamamız
gerekiyor. Yoksa başarılı olabilmemiz mümkün değildir. Ekip ruhu,
samimiyet ve gayretle
çalışarak hep birlikte
Konya’mızı sağlıkta örnek bir il yapacağız. Biz
buna talibiz, bunun için
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
İl Sağlık Müdürünün konuşmasının
ardından kürsüye gelen
Hastane Başhekimi Dr.

Nihat Gedik de 2018
yılında hastanede medikal oksijen gazı üretim
sistemi, gebe ve diyabet
okulu ile hastane cami
projesinin hayata geçirildiğini vurguladı.
Başhekim Gedik, 1. Seviye erişkin
yoğun bakım ünitesinin
de çok kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını ifade etti. Başhekim Gedik’in ardından
Çumra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faik Serdar Aydın’da 1. Basamak sağlık hizmetleri ile 112 Acil
Sağlık
Hizmetlerinde
verilen sağlık hizmetleri
hakkında sunum gerçekleştirdi. Toplantı soru
cevap kısmı ile devam
etti.
Yapılan sunum
ve konuşmaların ardından hastane idarecileri
ve beraberindeki hizmet
başkanları ile birlikte
hastanenin ilaç, tıbbi

sarf, mutfak, arşiv gibi
depolarını gezen Prof.
Dr. Koç, hastane de tedavi gören hastalarla ve
yakınları ile de sohbet
etti.
Hastane değerlendirmesinin ardından
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz ile
de bir araya gelen Prof.
Dr. Koç ve heyet üyeleri
Çumra Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdür-

lüğü’ne ayrılan ve 112
Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonu ile 4 ünitli diş
merkezinin taşınmasının planlandığı binada
da incelemelerde bulundular.
Prof. Dr. Koç,
Belediye
Başkanı
Oğuz’a sağlık alanında
vermiş olduğu her türlü destek nedeni ile teşekkür ederek en kısa
sürede projenin hayata

geçirileceğini belirtti.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç ve beraberindeki heyet Çumra
İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Çumra112 acil sağlık
hizmetleri istasyonu ve
aile sağlığı merkezlerini de ziyaret ederek
buralarda görev yapan
sağlık çalışanları ile yaşanılan sıkıntılar hakkında fikir alışverişinde
bulundular.A.ARAN
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MİLLET KIRAATHANESİ HER YAŞTAN KONYA’YI ORTAK AKIL İLE
KONYALIYI BULUŞTURUYOR
GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açılışı gerçekleştirilen
Kültürpark’taki
Dede
Bahçesi Millet Kıraathanesi’nde “Öğrenen Kıraathaneler” programları
düzenliyor.
Konya’nın sosyal ve kültürel hayatına
önemli katkı yapacak
kıraathanede toplumun
tüm kesimlerine yönelik
gerçekleştirilen
programlarda, çeşitli konu
başlıklarında uzmanlar
tarafından
söyleşiler,
seminerler ve sanatsal
anlamda
uygulamalı
eğitimler gerçekleştiriliyor.
Ocak ayı etkinlikleri kapsamında ilk
olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden

Ahmet Türe ‘Ressamların Performansı’ isimli
uygulamalı etkinlikle vatandaşlarla buluştu. Diğer etkinlikte ise, KOSGEP’ten KOBİ uzmanı
İlhan Kurt ‘Girişimciliği
Geliştirme Destek Programı’ alanında vatandaşları bilgilendirdi.
Öğrenen
Kıraathaneler etkinlikleri

kapsamında Ocak ayı
içerisinde;
Günümüzde Sağlıklı Beslenme,
Anadolu
Müziğinde
Türküler, İnovasyon ve
Girişimcilik
Fırsatları,
Kaligrafi Sanatçılarının
Performansı, Beden Dili
Eğitimi, Seramik Performansı, Ebru Sanatçılarının Performansı ve
Günümüzde Anne Baba
Olmak konu başlıkların-

da etkinlikler gerçekleştirilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi Dede
Bahçesi Millet Kıraathanesi’nde 5 binin üzerinde kitap bulunuyor.
Kıraathanede çocuklar
kitap okuyup ödevlerini
yaparken; gençler ve
emekliler de bir araya
gelerek sohbet etme imkânı buluyor.D.DOĞAN

MERAM’DA 10 MAHALLENİN
DAHA İMAR SORUNU SON BULDU
B A Ş K A N
TORU;
“TAPULAR
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAĞITILMAYA
BAŞLANACAK”
Meram
Belediyesi, yaklaşık bir yıl
önce 10 mahallede başlattığı 18. Madde Uygulamasını da tamamladı.
Yaklaşık 10 bin kişiyi
ilgilendiren düzenleme
sonucu bu mahallelerin
hızlı bir gelişim sürecine gireceğini kaydeden
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tapuların
dağıtımına önümüzdeki
günlerde başlanacağının müjdesini verdi.
Meram
Belediyesinin 10 mahallede yaklaşık bir yıl önce
başlattığı 18. Madde
Uygulamasında da sona

gelindi. Konya’nın en
merkezi ve köklü 10 mahallesinde daha 3194
Sayılı İmar Kanununun  
18. Madde Uygulamasının
tamamlandığını
belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,
tapuların önümüzdeki
günlerde tapuların dağıtılacağının müjdesini
verdi.
“DÜZENLEME
YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR”
Şehircilik adına tüm sorunların ana
sebebi olan imar sorununun çözülmesiyle bu
mahallelerin hızla yepyeni bir çehreye bürüneceğini kaydeden Başkan
Fatma Toru; “Konya’mızın en eski mahallelerinden olan Aydoğdu,
Öğretmenevleri, Araböl-

düren, Geçit, Saadet,
Pirebi, Mehmet Vehbi,
Aksinne,
KurtuluşMahalleleri ve tapuda ismi
23 Mahalle olarak geçen
10 mahallemizde 30-35
yıldır çözülemeyen imar
sorunu artık geride kaldı. Bu mahallelerin imar,
ulaşım, altyapı, eğitim,
sağlık, sosyal ve kültürel hangi alanda olursa
olsun tüm sorunların
ana sebebi imar sorunuydu. Belediye olarak
öncelikle bu master imar
Planlarını yaparak bir yıl
önce başladığımız 3194
Sayılı İmar Kanununun  
18. Madde Uygulamasını tamamlayarak Tapu
ve Kadastro Müdürlüğünün igili personellerinin
de desteği ile toplam
10 mahalleden oluşan
M560 nolu Düzenleme

sahası geçtiğimiz hafta
tescili
gerçekleştirildi.
Yaklaşık 10 bin kişiyi
ilgilendiren bu düzenleme ile hak sahiplerine
tapularını
önümüzdeki günlerde dağıtmaya
başlayacağız” diye konuştu.
“SADECE KONUT DEĞİL, SOSYAL
DONATI ALANLARI DA
ÜRETİLDİ”
18. madde uygulamasının tamamlandığı bu 10 mahallenin
büyük bir bölümünün
eski, düzensiz ve çarpık yapılaşmanın tehtidi
altında olduğunun altını
çizen Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü;
‘Mastır İmar Planı sayesinde çarpık yapılaşmanın hakim olduğu bu
bölgenin daha estetik
ve daha modern bir yapılaşmaya kavuşacaktır.
Tapuların dağıtımı 10-15
gün içerisinde belediyemiz Emlak ve İstimlak  
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir. M560
nolu Düzenleme sahası toplam 6000 adet
3+1   yeni konut yapma
imkanı
sağlamaktadır.   Uygulama alanı
712580 m2dir. toplam
1360 Kadastro Parseli ve 2850malik olmak
üzere yaklaşık 10000
kişiyi ilgilendirmektedir.
Uygulama neticesinde
sadece konut değil aynı
zamanda, çocuk parkları, eğitim, sağlık, pazar,
dini ve resmi tesisler ile
belediye hizmet alanları
gibi sosyal donatılar da
üretilmiştir” B.ÜNLÜ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne
(TMMOB) bağlı odaların
şube başkanları ile Büyükşehir Belediyesi'nde
bir araya geldi.
Son
yıllarda
STK’ların Konya’da ülkemize örnek çalışmalara imza attığını belirten Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
Altay, “Bugüne kadar
her zaman birlikte yönetim anlayışını ilke
edindik. Konya’ya ve
hemşehrilerimize fayda
sağlayan her türlü fikir
ve projeyi önemseyerek
hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Şehrimizdeki STK’larla birlikte
önemli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü STK’lar
bizim en büyük paydaşlarımız. Konyamızın çok

daha fazla gelişmesi ve
kalkınması adına birlikte
hareket etmeye, çaba
göstermeye, Konya’yı
ortak akıl ile geleceğe
hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz”
dedi.
TMMOB’ye
bağlı odaların şube
başkanları da Konya’da
yürüttükleri
faaliyetler
ve projeler hakkında
Başkan Altay ile istişarelerde bulunarak, kendilerini bir araya getiren
Başkan Altay'a teşekkür
ettiler.
Ziyarette Makina Mühendisleri Odası
Konya Şube Başkanı
Aziz Hakan Altun, Ziraat Mühendisleri Odası
Konya Şube Başkanı
Süleyman Soylu, Jeoloji Mühendisleri Odası
Konya Şube Başkanı
Fetullah Arık, Harita Mü-

hendisleri Odası Konya
Şube Başkanı Fatih İşcan, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube
Başkanı Süleyman Kamil Akın, Elektrik Mühendisleri Odası Konya
Şube Başkanı Sait Şahin, Jeofizik Mühendisleri Odası Konya Şube
Başkanı Latif Çağır,
Gıda Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Mehmet Hulusi Ada,
Kimya
Mühendisleri
Odası Konya Şube Başkanı Mümin Semerci,
Mimarlar Odası Konya
Şube Başkanı Armağan
Güleç Korumaz, Peyzaj
Mimarları Odası Konya
Şube Başkanı Özcan
Kuzu, Çevre Mühendisleri Odası Konya Şube
Başkanı Selim Doğan
ile Şehir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı
Münir Güray hazır bulundu.A.ARAN

KONYA’DA MUSLUKLARIN YÜZDE 97’SİNDEN
TOROSLARIN MEMBA SUYU AKIYOR
K O N YA’ N I N
YÜZDE 97’İ FAYDALANIYOR
Başkan Altay,
Seçme Su Arıtma Tesisleri’nden günlük olarak 222 bin metreküp
su alınmaya başladığını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi 2018 yılı
sonu itibariyle şehir şebekesinin yüzde 97’sinden Torosların memba
suyu akmaya başladı.
Bu vesileyle böylesine
tarihi bir hizmetin hayata geçmesinde büyük gayretleri bulunan

Cumhurbaşkanımız
başta olmak üzere bütün bakanlarımıza, önceki dönem Büyükşehir
Belediye Başkanımıza,
KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile Orman ve Su
İşleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.
YÜKSEK KALİTELİ MEMBA SUYU
HİZMETİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, şebekeye verilen suyun
yüksek kaliteli memba

suyu olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanlığı’nın 17 Şubat 2005
tarih ve 25730 sayılı
“İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkındaki Yönetmelik”te
belirtilen
kriterlere uygun olarak üretilen ve devamlı
kontrolleri yapılan Mavi
Tünelden gelen suyumuzun kalitesi çok yüksek. Dünya standartlarındaki
suyumuzun
içimi ise oldukça hoş
ve yumuşak. Şehrimize
hayırlı olsun” diye konuştu.M.SARIKULAK
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BÜYÜKŞEHİR’DEN SOKAK KÖPEKLERİNE SICAK YUVA
Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak
hayvanlarının
bakımı,
tedavisi, beslenmesi ve
korunması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara
bir yenisini daha ekledi.
Türkiye’ye örnek olan ve yaklaşık 100
bin metrekarelik alana
Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni kuran Büyük-

şehir Belediyesi, sokak
hayvanları için 7 gün 24
saat acil müdahale, tedavi, hekim hizmetleri,
bakım, temizlik, kısırlaştırma, işaretleme, aşılama ve kayıt hizmetleri
veriyor.
Hayvanların
beslenmeleri için şehrin
250 farklı noktasındaki beslenme odaklarına
ilçe belediyeleri ile bir-

likte düzenli olarak yemleme yapan Büyükşehir
Belediyesi, soğuk havaların etkisini iyiden iyiye
hissettirdiği bu günlerde
özellikle sahipsiz köpekler için şehrin bazı noktalarına kulübeler kurdu.
Kulübelerle hayvanları
soğuktan korumak ve
bulundukları yerde beslenmelerini
sağlamak
amaçlanıyor.D.DOĞAN

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk:

“DAHA MÜREFFEH TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYOR, BU GAYRETTE
EN BÜYÜK DESTEĞİ GAZETECİLERİMİZDEN ALIYORUZ”

Bireyin bireylerden, toplum kesimlerinin
toplum
kesimlerinden
ve bütün toplumdan,
milletlerin milletlerden,
insanların birbirinden ve
hadiselerden, gelişmelerden, yaşananlardan
ve
yaşanabileceklerden haberdar olmasının
gazeteciler aracılığıyla
sağlandığına işaret eden
Başkan Recep Konuk,
demokrasimizin, siyasetimizin, devlet yönetimimizin, sanayimizin,
ekonomimizin, tarımın,
gıdanın, sanat, edebiyat, sinema gibi bütün
alanların gazeteciler olmadan sağlıklı işlemeyeceğine dikkat çekti.
Başkan Konuk, “çünkü
yönetenler ile yönetilenler, birey ile toplum,
dün ile bugün, bugün ile
gelecek arasındaki tüm
yolların kavşak noktasında gazeteciler var”
dedi.
GAZETECİLERİN VARLIĞI MİLLETİMİZ İÇİN TEMİNATTIR
Başkan Recep
Konuk, mesajında şu
ifadelere de yer verdi:
“Anadolu'da zor şartlarda varlığını sürdüren gazeteciler, hangi mecrada
olursa olsun, her dönem
ve şartta milletimizin,
üretimin, tarımın, sağlıklı gıdanın, üreticinin,
demokrasimizin yanında
yer almaktadır. Bu ülkede demokrasimize kast
edildiğinde durduğu yer
belliydi gazetecilerimizin, sarsılmaz bir inanç
ve kararlılıkla milletimizin yanında durmuşlar,
demokrasimizin bir avuç
çapulcu tarafından rafa
kaldırılmasına müsaade
etmemişlerdi. Hal böyle
olunca çok rahat bir şekilde şunu ifade edebiliriz, gazetecilerin varlığı
milletimiz için teminattır.
Gazetecilerimiz, bugün
de bin bir türlü zorluklara, ülkemize yönelik
ekonomik
saldırıların
oluşturduğu bütün sıkıntılara rağmen ayakta
kalmaya ve ülkemizin
geleceğine sahip çık-

maya devam ettiler, ediyorlar. Şuna inanıyorum,
gazeteciler en ağır imtihanlara rağmen, gazeteci kimlikleri ile ayakta
durma
kararlılığından
asla taviz vermezler ve
vermiyorlar. Milletimizin
duyulamayan
sesinin
duyulmasına, ifade edemediklerinin ifade edilmesine vesile oluyorlar.
Anadolu’daki
gazetecilerimizin; kalemlerini,
mesleki haslet ve özelliklerini kıskançlıkla koruyarak ve asla gazeteci
kimliklerinden taviz vermeden meslek büyüklerinden
devraldıkları
mirasa sahip çıktıklarını,
aynı kararlılığı ve hasleti, zorluklarla ve yoklukla mücadele geleneğini
amme hizmeti motivasyonuyla devam ettirdiklerini görüyor ve biliyor,
onların bu dik duruşunu
takdirle karşılıyor, bu
duruşun milletimiz için
en önemli dayanak noktalarından biri olduğuna
inanıyoruz.”
BİZİM ADIMIZA
VE BİZİM İÇİN VERİLEN BU MÜCADELE
İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
"Nitekim, ülkemizde ne yazık ki zaman
zaman üretimin kıymetini bilmeyen, ya da bilinçli bir şekilde siyaseti de
etkileyerek dışa bağımlı
bir ekonomik yapının
oluşması için mücadele
eden bir kısım lobi ya da
başka odakların girişimleri karşısında yakın ve
uzak tarihimizde onların
karanlık emellerini açığa çıkarmak, yaptıkları
haber ve araştırmalar
ile gerçeğe ışık tutmak
yine dik duruşu olan ve
olaylara ve hadiselere millet ve memleket
odaklı bakan gazetecilerimizin
gayretleriyle
olmuş, ülkemiz ve milletimiz gazetecilerimizin
duyarlılığı
sayesinde
sonu belirsiz maceralara sürüklenmekten defalarca
kurtulmuştur.
Bizim
gazetecilerimiz
her defasında ispat et-

miştir ki, üretimin, bu
toprakların,
üretenin,
çiftçinin
tarafındadır"
şeklinde açıklamasını
sürdüren Genel Başkan
Recep Konuk; sözlerini
şu cümlelerle tamamladı: “Tarla, ürün, çiftçi ve
Anadolu’daki fabrikalara
eli en kuvvetli ve dostane uzanan, gözü, kulağı
ve gönlü en açık olanlar
gazetecilerdir. Yaşadık
biliyoruz, Türk çiftçisi
daha çok üretsin, Türkiye daha müreffeh olsun
diyerek çıktığımız yolda,
gösterdiğimiz gayrette
en büyük desteği biz gazetecilerimizden alıyor,
onların haber, yorum
ve analizleri şevkimizi arttırırken ufkumuzu
aydınlatıp bakış açımızı
zenginleştiriyor.

Zorluklara
ve
yokluklara karşı verdikleri ayakta kalma mücadelesinin de, vicdan ve
karakter sahibi olarak
mesleklerini, gazeteci
kimliklerini ve ilkelerini
koruma mücadelesinin
de aslında geniş ama
sessiz kitlelerin hür sesi
olarak kalabilmek için
verildiğini biliyor ve bizim adımıza ve bizim
için verilen bu mücadeleyi destekliyor, bu mücadele için tüm gazeteci
kardeşlerimize teşekkür
ediyoruz. Biz biliyoruz ki,
gazetecilerimizin dimdik
ayakta durmasının bizim için anlamı, üreticinin eğilmemesi, çiftçinin
sesinin gür çıkmasıdır.
Bu duygu ve
düşüncelerle,
hangi

mecrada
gazetecilik
yaparsa yapsın, bütün
medya çalışanlarının,
tüm
gazetecilerimizin
Çalışan
Gazeteciler
Gününü kutluyor, gaze-

tecilik mesleğinin bütün
mensuplarının layıkıyla
mesleklerini icra edebilecekleri
olanaklara
sahip olmalarını, yaşadıkları bütün zorlukları

aşarak, layık oldukları
güzelliklere ulaşmalarını
ve meslek hayatlarının
başarılarla dolu olmasını diliyorum.”
M.SARIKULAK

KONGRE İLANI
TAŞKENT ÖĞRENCİLERE YARDIM VE KORUMA DERNEĞİ

					

Derneğimizin   2016-2017-2018 yıllarına ait aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek, yönetim ve
denetim kurulunu seçmek üzere olağan Genel Kurul toplantısı 29.01.2019 Salı günü saat 20:00’da Sıhlar Mahallesi
162307 Sokak No.10 Taşkent/KONYA adresindeki   dernek merkezinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamaz veya
ertelenmesi halinde 29.02.2019 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile yapılacaktır. Üyelerimize duyrulur.
GÜNDEM:
1-Yoklama ve Açılış,
2-Divan Heyetinin Teşekkülü,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Muhasebe Raporları ile Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi,
4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası,
5-Tüzük değişikliğinin görüşülmesi,
6-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
7-Dernek Adına Menkul, Gayri Menkul Alım ve Satımı, Takası Tevhit ve Tescil İşlemleri ile Borçlanma ve
benzeri İşlemler için Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
8-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

KONGRE İLANI
ÇUMRA EĞİTİM KURUMLARINA YARDIM VE İLME HİZMET DERNEĞİ

					

Derneğimizin   2016-2017-2018 yıllarına ait aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek, yönetim ve
denetim kurulunu seçmek üzere olağan Genel Kurul toplantısı 31.01.2019 Perşembe günü saat 18:30’da Bağlar
Mahallesi Zeybek Caddesi No.51 Çumra/KONYA adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamaz veya ertelenmesi
halinde 07.02.2019 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile yapılacaktır. Üyelerimize duyrulur.
GÜNDEM:
1-Yoklama ve Açılış,
2-Divan Heyetinin Teşekkülü,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Muhasebe Raporları ile Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi,
4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası,
5-Tüzük değişikliğinin görüşülmesi,
6-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
7-Dernek Adına Menkul, Gayri Menkul Alım ve Satımı, Takası Tevhit ve Tescil İşlemleri ile Borçlanma ve
benzeri İşlemler için Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
8-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
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TARİM LİSESİNDE TOPRAKSIZ ÇİLEK EŞİNİ BIÇAKLAYIP, 5 AYLIK
ÜRETİM DENEMESİNE BAŞLANDI
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Suğla Tarim Meslek
Lisesine ait tarım alanında öğrencileri, kapalı
alanda topraksız tarım
metodu ile çilek ekimi
yapacak.
Alanda, borular
içerisine perlitli toprak
yerleştirilerek çilek fideleri ekildi.
Deneme amaçlı
yapılan yöntemle mart
ayı içerisinde okul bahçesinde kurulacak tünel
seralarda çilek ekimi yapılacak.
Ziraat mühendisleri ve ders öğretmenleri, öğrencilere uygulamalı eğitim vererek,
öğrencileri mesleklerinde kendilerini yetiştirmelerini sağlıyor.
Bugüne kadar

sahada nohut, buğday,
mantar, elma, armut, kiraz, ceviz ve badem ekimi yaptıklarını belirten
okulun müdürü Ömer
Dinçsoy şimdi de çilek
ekimi yaptıklarını söyledi.
Dinçsoy
ayrıca, mart ayından sonra
farklı ürünler üzerine
deneme ekimi yapacaklarını belirterek, "İlçemizin bazı mahallelerinde
çilek üretimi yapılmaktadır. Burada yapılan
açık tarla ve örtü altı ve
malçlı üretim. Biz maliyetleri ve işçiliği düşüren
topraksız tarım yöntemini deneyeceğiz. İnşallah
bölgemize örnek olur.
Bu vesileyle insanlarımız bu yöntemle ekim
yaparlar". diye konuştu.
AA

BEBEĞİNİ REHİN ALDI

gözde av tüfeği üretim
merkezlerinden Huğlu
Mahallesi’nde de toplu
konut projesini devreye koyduklarını anlatan
Özaltun,
“Huğlu’daki
vatandaşlarımızın
‘ne
zaman anahtar teslimi
yapılacak’ diye serzenişleri vardı. Bugün itibariyle Allah’a şükürler olsun
ki Huğlu Mahallemizde
anahtar
teslimlerine
TOKİ Başkanlığı tarafından başlanılmış oldu”
müjdesini verdi.
KAMU
YATIRIMLARI DA DEVREDE
            Beyşehir’de İlçe
Belediyesi olarak 67 mahalleye hizmet üretirken,
yapımı yıllar önce başla-

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici,
doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın
açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği
aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını
idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o
anda hasta veya yolcu olursa
(tutamadığı günler sayısınca) başka
günlerde kaza etsin. Allah sizin için
kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün
bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size
doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı
tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.”
(Bakara, 185)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan
kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey
kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve
teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından
kendilerine kalan, yalnız uykusuzluktur.”
(İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıktan sonra 5 aylık
bebeğini rehin alan kişi,
polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.
İddiaya
göre,
Merkez Karatay ilçesi
Akifpaşa Mahallesi Küçükağa Sokak'ta ikamet eden Abdürrezzak
G. (21) ile eşi Dilan G.
arasında, Dilan G'nin
annesiyle çok fazla görüştüğü
gerekçesiyle
tartışma çıktı.
Kısa
sürede
kavgaya dönüşen olay-

da Dilan G. bıçakla yaralandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine
gelen sağlık ekiplerince
ilk müdahalesi yapılan
Dilan G, ambulansla
Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli
Abdürrezzak G. ise polisi
görünce 5 aylık bebeği G.G'yi rehin alarak,
kendisini eve kilitledi.
Polis ekiplerinin uzun
uğraşları sonucu ikna
edilen Abdürrezzak G,
gözaltına alındı.

Şüpheliye, evden çıkarıldığı sırada,
kapı önünde bekleyen
Dilan G'nin yakınları
tepki gösterdi.
Poliste
farklı
suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli,
ifadesi alınmak üzere
polis merkezine götürüldü.
Bebek G.G. ise
sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya
Numune Hastanesinde
tedavi altına alınan annesine teslim edildi.
AA

BEYŞEHİR’DE TARİHE
GEÇECEK HİZMETLER YAPILDI
Başkan Özaltun, Beyşehir Belediye
Meclisi’nin yeni yılın ilk
olağan
toplantısında
meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada,
görev dönemi içerisinde yürüttükleri çalışma
ve hizmetlere değindi.
Beyşehir’de son 5 yılda
tarihe geçecek hizmet
ve yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Özaltun,
Beyşehir
Belediyesi
TOKİ Başkanlığı işbirliği
ile ilçede hayata geçirdikleri toplu konut projelerini de anlattı.
HUĞLU’DA
ANAHTAR
TESLİMİ
BAŞLADI
Beyşehir’in

BE RE KETLİ
M EVSİM

yan “aşkımız, sevdamız”
olarak nitelendirdikleri
birçok önemli, büyük
devlet ve kamu yatırımının da dönemlerinde
tamamlanarak bölgeye
hizmet vermeye başladığını, halen yapımı devam etmekte olan ya da
bitmek üzere olan devlet
yatırımlarının da olduğunu hatırlatan Özaltun,
yeni başlayan yatırımların da hızla yapımının
sürdüğünü belirtti.
“MAHALLEMİZE YAPILACAK BİR
ŞEY KALMADI, ARTIK
ÇAY İÇMEYE BEKLİYORUZ”
Konuşmasında,
yine “ben” değil, “biz”

vurgusu yapan Özaltun,konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Göreve geldikten sonra hep hemşerilerimizle, mahalle muhtarlarımızla, sivil toplum
kuruluşlarımızla, kamu
kurum ve kuruluşlarımızla sık sık toplantılar
yaparak, istişare ederek
bu hizmetleri gerçekleştirdik. Bugüne geldiğimizde; arkadaşlarımıza
‘bir çalışma yapın, 67
mahalle muhtarını arayın,daha neler yapılabileceğı’ konularında hem
önümüzdeki süreci bir
değerlendirme, hem de
yapılan eksikleri görme
adına ama şükürler olsun ki, bir Kurucuova
örneği verecek olursak, ‘Yapılmadık neler
var orada’ dediğimizde,
‘Başkanım yapılacak her
şeyi
yaptınız.’dediler.
‘Ben’ değil, biz yaptık’
dedim. Sadece Kurucuova değil, Dumanlı’ya
gidelim, Kuşluca mahallemize gidelim, Yazyurdu’na gidelim en ücra
noktadaki mahallelerimize bile gittiğimizde gerek
yollar konusunda, gerek
park ve çevre düzenle-

meleri, cami ve ibadethanelerin bakım onarım
ve düzenlenmeleri ile
diğer hizmetler noktasında gerçekten dönemimizde tarihe geçecek
hizmetler
yaptığımızı
görüyoruz. Bu konuda,
nereye gidersek gidelim,
özellikle sayın kaymakamımız da şahit oldu, dış
mahalle ziyaretlerimizde
de hep bunlar dile getiriliyor. Yukarı Esence
Mahallemize gidiyoruz
ben söylemiyorum, vatandaşın kendisi söylüyor. Bakıyorsunuz, Yukarı Esence gibi küçük
bir mütevazi mahallemizde bile çocuklarımızın top oynayabileceği
çok amaçlı spor sahası
var, burada beton yol
uygulamalarını yine dönemimizde hayata geçirmişiz. Mahallemizin
yollarının tamamı kilitli
parke taşıyla kaplanmış
durumda. Cami düzenlemesi yapılmış durumda.
Burada da muhtarımız,
‘Başkanım sağolun yapılacak bir şey kalmadı.
Bundan sonra sizi çay
içmeye bekliyoruz.’ dedi.A.ARAN

Rabbimiz, kullarının ebedî saâdeti için;
hayat takviminde, ilâhî rahmet, af ve
mağfiretin âdeta tuğyân ettiği birtakım
mânevî kazanç mevsimleri tâyin
buyurmuştur. Bu mevsimlerin en bereketlisi,
hiç şüphesiz ki Ramazân-ı Şerîf'tir. Zîrâ:
- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerîm, bu
mübârek ayda indirilmiştir.
- Müstesnâ bir rûhî olgunluk vesîlesi olan
oruç ibâdeti, bu aya mahsus bir farz
kılınmıştır.
- Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi,
Ramazan geceleri içinde lutfedilmiştir.
- Bu ayın geceleri; iftar, terâvih ve sahurlarla
bereketlendirilmiştir.
- Çeşitli ihtiyaç ve mahrûmiyetler içinde
kıvranan muzdarip gönüller, en çok bu ayın
gelişiyle ümit ve sevince gark olurlar. Zîrâ
zekât, sadaka ve infak gibi ibâdetler,
tebessümü unutmuş nice yüzleri bilhassa
bu ayda sürûra kavuşturur.
- Bu ayda ulvîliklerin ve cennetlerin kapıları
açılır.
- Günahlardan korunmak, kötülüklerden el
çekmek sûretiyle cehennem kapıları
kapanır.
- Şerler ve şeytanlar da, kâmil mü'minlerin
takvâ zincirleriyle bağlanır.
Böylece mü'minlere ebedî saâdet kapılarını
açan Ramazan; bütün bir ümmetin ikbal
kapılarını da aralar.(Osman Nûri Topbaş,
Öyle Bir Rahmet ki, Erkam Yay.)
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah'ın En
Güzel İsimleri)
es-Selâm: Kendisi her türlü eksiklikten
sâlim olup, başkalarını da her türlü
kötülüklerini meşakkat, minnet, kusur ve
âfetten kullarını kurtarıp selâmete çıkaran
demektir.
Kısa Günün Kârı
Ramazan'ın diğer aylarda bulunmayan bir
hürmeti vardır. Hak Teâlâ'nın Ramazan'ı
kamerî aylar içinde bulundurması da,
Ramazan'daki şeref ve bereketi senenin
bütün aylarına yaymak içindir. İmâm Şârânî
Lügatçe
t u ğ y â n : Ta ş k ı n l ı k ,
sürûr: Sevinç, neşeli olmak.

azgınlık.

M. Faysal BARUTÇU
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SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENE İŞSİZLİK RAKAMLARI
AÇIKLANDI
ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı
bırakma tedavisi alan
hastalara sayıları 300
bini geçmemek şartıyla
herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık
Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz
yararlanma imkanı getirildi.
Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin
edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de
yayımlanan
Cumhurbaşkanı kararı ile 4736
sayılı Kanunun birinci
maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf
tutulacakların tespitine
dair karar yürürlüğe konuldu.
Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi
alan hastalar sayıları 300 bini geçmemek
şartıyla ve herhangi bir
sosyal güvencesi olup
olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlı-

ğınca temin edilerek
birinci, ikinci ve üçüncü
basamak sağlık kurum
ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin
Replasman Preparatları

ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan
tütün bağımlılığı tedavi
ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.AA

SEDEP GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

SEDEP Öğretmen
Seminerlerinde,
"Mutlu ve Başarılı Çocuklar Nasıl Yetiştirilir"
konusu ele alındı.  
Türkiye'nin en
başarılı eğitim projesi
olan Selçuklu Değerler
Eğitimi Programı (SEDEP), öğrenci ve veli
seminerleri ile gelecek
için güvenli bir rota çizerken,
öğretmenler
için düzenlenen programlar ile eğitim camiasına önemli katkıda
bulunuyor.
SEDEP kapsamında öğretmenler için
düzenlenen seminerde  
"Mutlu ve Başarılı Çocuklar Nasıl Yetiştirilir"
konusu ile konuk olan
Eğitim Bilimci Yazar
Dr. Özgür Bolat, eğitim
aşamasında doğru bilinen yanlışların çocuklara fayda değil zarar
verdiğini ifade ederek,
çocuklarla kurulan hassas dengede ödüllendirmenin
çocuklarda
bıraktığı olumsuzluklara
dikkat çekti.
Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, Sedep Koordinatörleri ve Selçuklu'da
görevli öğretmenler ve

idareciler katıldı.
"Çocuklarımızın En İyi Şekilde Geleceğe Hazırlanmalarına
Önem Veriyoruz"
SEDEP'in başarısını getiren temel
etkenin birlikte çalışma
kültürü olduğunu ifade
eden Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Öğrenciler,
öğretmenler, yöneticiler
ve velilerin yer aldığı
seminerlerde, alanında uzman konuklardan
azami derecede istifade ettiklerini söyledi.
Selçuklu’da eğitim alanında sürdürülen Selçuklu Değerler Eğitimi
Projesinin 7. yılında da
öğrencilere
değerleri anlatmaya ve her yıl  
farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan
Pekyatırmacı,  "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller
olmalarının yanı sıra
değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve
geleceğe hazırlanmaları en büyük hedefimizdir" dedi.
"SEDEP, Türkiye'de Önemli Bir Marka
Haline Geldi"
Selçuklunun
markası haline gelen
SEDEP
kapsamında
eğitim
seminerlerinin
geleceğe ışık tuttuğunu ifade eden Başkan

Pekyatırmacı,   SEDEP
ile geride kalan 6 yıl
içinde çok güzel neticeler aldıklarına dikkat
çekere şunları söyledi;
"SEDEP kapsamında
her yıl kendini yenileyen projelerimiz bizlere
umut veriyor, geleceğe
ışık tutuyor.   Bu kapsamda çok değerli faaliyetler icra ediliyor. Türkiye'nin en iyi markası
olan SEDEP programları ile çocuklarımızın
değerlerini öğrenmeleri
ve değerlerimizle hayatlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Bugüne kadar çok güzel neticeler
aldık. Bundan sonrada
yine başarılı bir şekilde sürdürmeye devam
edeceğiz" dedi.
"Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?"
Ödüllün
çocukların hayatında çok
büyük etkisi olduğunu
belirten Dr. Bolat; “Çocuk yarışmayı kazanıp
ödülü alınca mutlu olur.
Yani kazanma sonucunda gelen ödül keyif
verir. Ama onun da riski
yüksektir. Kazanmayla
mutlu olan çocuk, mutlu olmak için sürekli
kazanmak zorundadır.
Sürekli yerini korumak
zorunda
hissetmek
çocuğa endişe verir.
Kaybedince de ödülü
almadığı için kendisini
cezalandırılmış hisse-

der. Kazanmaya bağlı
bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için
bir ortamda öğretmen
veya aile ne kadar çok
ödül kullanırsa, çocuk
da o kadar performans
odaklı olur ve kolay işleri seçer. Bu da gelişimi
durdurur ve ilerleyemez.
Onun için çocuklarımızı
asla performans odaklı
yetiştirmemeliyiz” dedi.
Ödüllendirmenin motivasyonu artırmadığını,   değerleri de
öldürdüğü gibi   yaratıcılığı ve öğrenmeyi de
olumsuz etkilediğini ifade eden Doktor Özgür
Bolat,    şimdiye kadar
uygulanan yöntemlerin
hatalı olup olmadığı yönünde önemli analizler
sundu.  
"Çocuğunuzu
Uzaktan Kontrol Etmeyin"
Çocuğunuzu
ödüllendirdiğinizde, iç
denetiminin azaldığına
dikkat çeken Dr. Bolat,
“Sürekli sizin denetlemeniz ve kontrol etmeniz gerekir. Bu da çocukta kısır bir döngüye
dönüşür. Yani çocuğun
hem başarısını hem de
mutluluğunu olumsuz
etkiler. Ödül aslında bir
cezadır” diyor.
"Gerçek Sevgide Koşul Yoktur"
Sadece yanlışları değil, aynı zamanda
neler yapılması gerektiğini de anlatan Eğitim
Bilimci Yazar Dr. Özgür
Bolat, ezberleri bozacak farklı bir yaklaşımla ödül sistemi ile ilgili
“Gerçek sevgide koşul
yoktur. Bireyler ödül,
koşul koyduğu için çocuğun gerçek sevgiyi
yaşamasını engelliyor
ve değersizlik duygusu
oluşturuyor” dedi.
Seminer,
Dr
Özgür Bolat'ın kitaplarını imzalaması ile son
buldu.A.ARAN

Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), Ekim
2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve
daha yukarı yaştakilerde
işsiz sayısı, geçen yılın
ekim ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre 501
bin kişi artarak 3 milyon
788 bin kişiye çıktı. Aynı
dönemde işsizlik oranı 1,3 puan yükselerek
yüzde 11,6 oldu.
İşsizlik
oranı
Ekim 2018'de bir önceki
aya göre 0,2 puan arttı.
Tarım dışı işsizlik oranı
ise 1,3 puanlık artışla
yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.
Söz
konusu
ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik
oranı 3 puan yükselerek
yüzde 22,3 oldu. İşsizlik
oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,4 puan artışla yüzde 11,9 olarak
gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı yüzde 47,5
İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın ekim
ayında bir önceki yılın
aynı dönemine göre 225
bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi oldu.
İstihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,5'e
geriledi.
Bu
dönemde,

tarım sektöründe çalışan
sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414
bin kişi arttı. İstihdam
edilenlerin yüzde 18,5'i
tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat,
yüzde 55'i ise hizmetler
sektöründe yer aldı.
Ekim 2018'de
bir önceki yılın aynı
dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler
içindeki payı 0,8 puan,
inşaat sektörünün payı
0,9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6
puan, hizmet sektörünün payı 1 puan arttı.
İş gücüne katılım oranı yüzde 53,7
oldu
İş gücü, Ekim
2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre 726
bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişiye, iş
gücüne katılma oranı
ise 0,6 puan artışla yüzde 53,7'ye ulaştı. Aynı
dönemler için yapılan
kıyaslamalara
göre,
erkeklerde iş gücüne
katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 73'e,
kadınlarda 0,6 puanlık
artışla yüzde 34,8'e yükseldi.
Ekim 2018'de
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı

olmadan
çalışanların
oranı bir önceki yılın
aynı dönemine göre
0,2 puan azalışla yüzde
33,7'ye geriledi. Tarım
dışı sektörde kayıt dışı
çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine
göre 0,6 puan artarak
yüzde 22,4 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam Ekim 2018'de
bir önceki aya göre 64
bin kişi artarak 28 milyon 863 bin kişi olarak
tahmin edildi. İstihdam
oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,4 oldu.
Mevsim
etkilerinden
arındırılmış işsiz sayısı
da Ekim 2018'de, bir önceki aya göre 58 bin kişi
artışla 3 milyon 742 bin
kişi olarak gerçekleşti.
İşsizlik oranı 0,2 puan
artarak yüzde 11,5'e
yükseldi.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,2
puan artarak yüzde 53,6
oldu. Ekonomik faaliyete
göre istihdam edilenlerin
sayısı, sanayi sektöründe 2 bin, inşaat sektöründe 26 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe
53 bin, tarım sektöründe
38 bin kişi arttı.AA

KONYA’DA ÖĞRENCİ SERVİSİ, OTOMOBİL
VE KAMYONA ÇARPTI: 16 YARALI
Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci
servisinin, otomobil ve
kamyona çarpması sonucu 15'i lise öğrencisi
16 kişi yaralandı.
Celal
Çengel
idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan 42 GBJ
49 plakalı minibüs, Avşar
Mahallesi Recep Tayyip
Erdoğan Caddesi'nde tali
yoldan çıkan Burhan G.
yönetimindeki 42 BKC 95
plakalı kamyona çarptı.
Kontrolünü kaybeden minibüs, daha
sonra Feyyaz Tüfekçi yönetimindeki 42 BDH 88
plakalı otomobille çarpış-

tı.

Kazada,
minibüs sürücüsü Çengel ile
araçta bulunan 15 lise
öğrencisi yaralandı.
Beyşehir Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan

yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza
haberini
duyan öğrencilerin aileleri, hastaneye akın etti.
AA

