Haftalık Tarafsız Siyasi Yerel Gazete

26 Ocak 2022 Çarşamba

75 Kr.

Doğru Haberin Adresi
www.cumrapostasi.com
Yerel ve Güncel
Haberlerle
Hizmetinizdeyiz
www��������������������������

ÇUMRA BELEDİYESİ’NDEN YOĞUN KAR MESAİSİ
Çumra’da ilçeyi
etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çumra Belediyesi, buzlanmaya karşı
gereken önlemleri alarak
vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek

için yoğun çaba harcadı.
Çumra Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte
yolların kapanmaması ve
buzlanmaya karşı gece
gündüz tuzlama ve kar
küreme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiple-

ri, kar yağışının olumsuz
etkilerini ortadan kaldırmak adına yoğun çaba
sarf ediyor. İlçe merkezinde ve merkeze uzak mahallerde ulaşımın kapanmaması için seferber olan
belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir an olsun sahadan ayrılmayan
Çumra Belediye Başkanı
Av. Recep Candan, sürdürülen çalışmaları yakından takip etti.
“Kontak Kapatmadan Çalışıyoruz”
Çumra’da belediyenin devam eden yoğun kar mesaisi hakkında
açıklamalarda bulunan
Çumra Belediye Başkanı
Av. Recep Candan, ilçede

kimsenin zorluk yaşamaması için seferber olduklarını belirtti. Candan
açıklamasında; “Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ekiplerimiz
geceden bu zamana kadar kontak kapatmadan
çalışmalarına devam ediyorlar. Bizlerde çalışmaları yerinde inceledik. Kar
kalınlığı yer yer 1 metreyi
bulan bölgelerimiz var.
Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları için
biz çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.
Beyaz Berekete suya
hasret kalmıştık ve özlemiştik. Rabbim bu özlemimizi giderdi Elhamdulillah… Hemşehrilerimizden

ricam zorunlu olmadıkça
dışarı
çıkmamalarıdır,
çıkmaları gerekiyorsa da
araçların kış lastiği ve zincir olmasına dikkat etsinler… Özveriyle çalışan
mesai arkadaşlarıma, süreç içerisinde belediye
ekiplerimizden yol açma
çalışmalarında traktörleri
ve araçları ile destek olan
çiftçilerimizden ve dualarıyla bizlere destek olan
hemşehrilerimden Allah
razı olsun.” ifadelerini kullandı. A.ARAN

SITKI ASLANHAN ÇUMRA’LI GENÇLER İLE BULUŞTU
Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan ‘Motivasyon ve Başarı’
konferansı ile Çumra’da gençlerle buluştu.
Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine
yönelik
düzenlenen ‘Motivasyon ve Başarı’ konulu

konferansta
eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan
gençler ile bir araya
geldi. Konferans Çumra Belediyesi Zeki Sayıcı Düğün Salonunda
gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok yerinde
öğrencileri sınav sürecinde nasıl motive olması gerektiğini anlatan
Aslanhan,
Çumra’da da gençler

tarafından yoğun ilgi ile
karşılandı. Sıtkı Aslanhan, özellikle lise son
sınıf öğrencilerinin Üniversiteye hazırlık sürecinde yaşadıkları kaygı
ve stres kaynaklı ortaya
çıkan etkenler üzerinde
durdu. Başarının sırrı
hakkında öğrencilere
püf noktaları veren Aslanhan, aile-evlat ilişkilerinden,
günümüz
gençlerine, sınav kaygısının nasıl aşılacağı
ve internet zararlarına
kadar gençlerin ilgisini
çekecek birçok konuya
değindi.
Konferansa
Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan
ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’da katıldı.
Konferansın
açılış
konuşmasında
söz alan Çumra Beledi-

ye Başkanı Av. Recep
Candan, öğrencilere ve
ailelerine hitap ederek
bu tür eğitici programların artarak devam edeceğini belirtti. Candan
konuşmasında; “Motivasyon ve başarı” teİlçemizde öğmalı konferansımız sıbuluşma
nav stresi yaşayan rencilerle
öğrencilerimiz için ke- programlarına katılan,
yifli ve faydalı bir etkin- eğitime ve kitaplarına
lik oldu. Etkinliğimize
katılan genç kardeşlerim eminim bundan
sonraki hedeflerine ulaşacakları süreçte Sıtkı
hocamızın değerli anlatımlarından kendilerine
pay
çıkaracaklardır.
Gençlerin
yanında
olan, gençleri şuurlandırmak için eğitimlerine
devam eden Sıtkı Aslanhan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.
A.ARAN

kapsamında bot ve mont
dağıtımları devam ediyor.

Çumra Müftülüğü Hz. Aişe-i Sıddıka Kız
Kur’an Kursu, İçeriçumra
Mahallesi Erkek Kur’an
Kursu, Yüzakı Erkek
Kur’an Kursu öğrencileri,
Karkın Mahallesi Kur'an
Kursu ile Doğu Türkistanlı Uygur Türk’ü çocuklara
bot ve mont dağıtımı yapıldı. Çumra’da yapılan
dağıtıma Konya İl Müftü
Yardımcısı Ahmet Demirel, Çumra İlçe Müftüsü
Ekrem Akmanşen, Konya İl Müftülüğü Vaizi
Ümmü Taş ile Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Kadın Kolları Başkanı
Neşe Acar katıldı.
A.ARAN

EĞİTİMCİ YAZAR DURAN ÇETİN
ÖĞRENCİLERİMİZE SEMİNER VERDİ
yönelik söyleşi ve seminerler düzenleyen Duran Çetin, ilçemizde İhsan Çetinkaya İHO,

Nuri Tömtöm ilkokulu
ve Mustafa onbaşı Ortaokulunda öğrencilere
seminerler verdi.

Öğretmen ve
öğrencilere
teşekkür
eden Çetin son olarak
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Altunyaldız'ı
makamında ziyaret etti.
Altunyaldız,
eğitimci-yazar Duran Çetin'le
eğitim-öğretim üzerine
sohbet ettiklerini söyledi. Altunyaldız, ziyaretinden dolayı Çetin'e
teşekkür etti. A.ARAN

ÖĞRENCİLERİN
KARNE
SEVİNCİ
1 BOT 1 MONT YARDIM KAMPANYASI
Türkiye Diyanet
Vakfı Konya Şubesinin

başlatmış olduğu 1 Bot 1
Mont yardım kampanyası

Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yarı yıl tatili öncesi karnesini alan öğrencileri yalnız bırakmayan
Ece ve Altunyaldız, Gökkaya İlkokulu öğrencilere
karnelerini vererek se-

vinçlerini paylaştılar.
Öğretmen ve velilerimiz
ile sohbet ettiler. Öğrencilerimize iyice dinlemelerini ve kitap okumalarını
tavsiye ettiler. A.ARAN
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ŞEHİR KONFERANSLARININ KONUĞU HAYATİ İNANÇ OLDU
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen Şehir Konferansları’nda Yazar Hayati
İnanç, “Can Veren Pervaneler, Hayata Şiirden
Bakmak” konulu konferansla Konyalılarla buluştu.
Selçuklu Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Konya
Büyükşehir
Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Açılışta salonu dolduran katılımcılara hitap eden Başkan
Altay, “Şehir Konferansları’na Hayati İnanç hocamızla besmele çekiyoruz. İnşallah bundan
sonra bu tür etkinlikleri
sürekli olarak sevdiğiniz,
ilgi gösterdiğiniz, gönül
dünyamızın insanlarıyla
devam ettirmeyi arzu edi-

yoruz. Özellikle Kitap
Günleri’ne şehrin gösterdiği ilgi, alaka ve Kitap
Günleri’nde yaptığımız
söyleşilere oluşan destek bu konuda bizi çok
cesaretlendirdi. Bugün
bunu da perçinlemiş oldunuz. Siz bizimle beraber olduktan sonra başaramayacağımız iş yok.”
diye konuştu.
“BİN YILLIK HİKAYENİN GÖRÜNTÜSÜ BU”
Daha sonra Yazar Hayati İnanç, salonu
hınca hınç dolduran
Konyalılara hitap etti.
Programa olan
yoğun ilgi karşısında
memnuniyetini dile getiren İnanç, “Böyle bir topluluğu insan ancak şöyle
takdir eder; ‘Allah nazardan saklasın.’ İnsanlar

bir araya gelemiyorlar.
Ancak bir eğlence olduğunda, top, pop gibi vesilelerle, sun-i birliktelikler
oluyor. Ama burada top
yok, pop yok, eğlence

yok. Sözden başka bir
şey yok. Ama buraya bu
ilgi varsa bunun bir arka
planı var. Bir sebebi var.
Bin yıllık hikayenin görüntüsü bu. Selçuklu’nun

başkenti Konya. Hz.
Mevlana’nın istirahatgahı muazzam bir nimet
aslında. Yer altı dünyasıyla irtibatı kesmemek
lazım. Çünkü onlar olma-

sa biz böyle değildik.”
ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları ile bundan
sonra her ay düzenli ola-

rak, ülkenin tanınmış
şair, yazar, akademisyen
ve araştırmacılarını kültür ve sanat faaliyetleri
kapsamında Konyalılarla
buluşturacak. D.DOĞAN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:

“2022’DE DE TOPLU ULAŞIMA ZAM YAPILMAYACAK”

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da toplu ulaşım ücretlerine
zam
yapmayacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye’nin en büyük coğrafyasına sahip
şehri olduğunu belirterek, bu geniş coğrafyada
Konya Modeli Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini ifade
etti.
SİVİL BİLETE 2,
ÖĞRENCİ BİLETİNE DE
4 YILDIR ZAM YAPILMADI
Şehirde yaşayan herkesin hayatını
kolaylaştırmak ve yüklerini hafifletmek için çaba
harcadıklarını vurgulayan Başkan Altay, toplu

ulaşımla ilgili müjdeler
vererek şunları kaydetti:
“Her gün 72 tramvay,
650 otobüsümüz ile 2 bin
200 sefer yapıyor, 85 bin
kilometre mesafe kat
ediyoruz. Bir günde yaklaşık 280 bin hemşehrimizi işine, evine ve okuluna ulaştırıyoruz. Toplu
ulaşımın yaygın ve ekonomik
kullanılmasını
sağlamak için sivil biniş
ücretine 2 yıldır, öğrenci
biniş ücretine de 4 yıldır
fiyat artışı yapmadık. Halen Türkiye’nin en büyük
şehirlerine oranla en
ucuz ulaşım hizmetini
sağlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında da ulaşıma zam yapmayacağız.
Gücümüz yettiğince aradaki farkı kaynaklarımızdan karşılamaya, hem-

şehrilerimize
destek
olmaya devam edeceğiz.”
“ULAŞIMDA
BENZER
ŞEHİRLER
ARASINDA EN UCUZ
ŞEHİR OLMAYA DEVAM
EDECEĞİZ”
Her yıl yaklaşık
178 milyon lira ulaşıma

kaynak ayırmaya devam
edeceklerini
söyleyen
Başkan Altay, “Yolcu sayımızla kıyasladığımız
zaman toplu ulaşım kullanan her bir hemşehrimize 635 lira destek vermiş olacağız. Uygun fiyat
ile sınırsız abonman tarifemizin de Konya’mıza

özel bir güzellik olduğunu düşünüyorum. 2022
planımız içinde yer alan
yeni toplu ulaşım araçlarımızın alım sürecine de
başladık. Konya’mız ulaşımda benzer şehirler
arasında en ucuz şehir
olmaya devam edecek.”
dedi. D.DOĞAN

KONYA’DA KÖMÜR KULLANAN DAR GELİRLİ
1.108 AİLENİN EVİNE DOĞALGAZ BAĞLANDI

NÖBETÇİ ECZANE
Çarşamba:Deva

Pazar:Nevin

Perşembe:Y.Merkez

P.tesi:Emre

Cuma:Sağlık
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C.tesi:Okçu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde hava kirliliğin önüne
geçilmesi
amacıyla
“Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi
Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Mevlana Türbesi
çevresindeki dört mahallede sosyal yardım
alan 1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi.
Doğalgaz dönüşüm projesinin tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan ve
ailelerle görüşen Konya
Büyükşehir
Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
Altay, amaçlarının bu
bölgede yaşayan vatandaşların doğalgaz kullanıyor hale gelmesi olduğunu söyledi.
“BİN 108 KONUTTA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”
Başkan Altay,
Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı ve
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta
tespit ettikleri bin 108
konutta doğalgaz dönüşüm çalışmalarını tamamladıklarını belirterek,
“Özellikle
kaymakamlıktan kömür
desteği alan vatandaşla-

rımızın tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın finansmanı
ile Konya Büyükşehir
Belediyemiz tarafından
gerçekleştirildi. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın artık doğalgaz kullanıyor hale
gelmesi. Kaymakamlıklarımız da bundan sonra
sosyal yardımları kömür
yerine doğalgaz olarak
yapacak. Yaptığımız bu
çalışma ile tüm Türkiye’de böyle bir uygulama başlamış oldu. Cumhurbaşkanımıza,
bakanlarımıza teşekkür
ediyorum. Bu vesileyle
de özellikle Mevlana
Bölgesi’nin hava kirliliğini azaltılması ile ilgili çok
önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk.”
dedi.
“BAKANIMIZ
MURAT KURUM’A VE
EMEĞİ GEÇENLERE
TEŞEKKÜR
EDİYORUZ”
Coğrafi konum
olarak doğalgaz dönüşüm yapılan bölgenin
hava kirliliğinin en yoğun
olduğu bölge olduğunu
vurgulayan Başkan Altay, “Burada maddi imkansızlıklarından dolayı
kömür yakmak zorunda
kalan vatandaşlarımızı
böylece doğalgazla buluşturmuş
oluyoruz.

Hem onlar kömürle uğraşmaktan kurtuldular
hem de çevreye çok
önemli katkı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planına uygun bir
şekilde bu hizmetlerimizi
yürütmeye devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat
Kurum’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.” diye
konuştu.
VATANDAŞLAR
ÇOK MEMNUN
Başkan Altay,
evinde doğalgaz dönüşümü tamamlanan Yaldır ailesini de evlerinde
ziyaret etti. Başkan Altay’a teşekkür eden ev
sahibi Gülay Yaldır, “So-

banın isinden kurtulduk.
Her gün devletimize dua
ediyorum. Çok memnunuz, çok iyi oldu. Suyum
sıcak, evimiz doğalgaz
ile çok güzel ısınıyor.
Evlerimiz
sobalıyken
apartmana
girerken
apartmanımız zehir gibi
korkardı. O koku bitti artık. Allah devletimizden
razı olsun.” şeklinde konuştu.
Evinde doğalgaz kullanmaya başlayan Muarrem Başböğer,
çok memnun olduklarını
belirterek, “Devletimiz
bizi bir işkenceden kurtardı. Ben hastayım,
soba bize bir işkenceydi.
Şimdi doğalgazla birlikte
rahatız. 24 saat düğmeyi çevirip açıyorsun,
düğmeyi çevirip kapatı-

yorsun. Bakanımızdan
ve başkanımızdan Allah
razı olsun.” dedi.
73
yaşındaki
Nezehat Şen ise, “Çok
memnun kaldım, çok rahatım. Eskisinden daha
iyi oldu. Eskiden evimiz
sobalıydı, kovayı taşıyamıyordum, getirip götüremiyordum. Şimdi çok
memnunum. Bakanımıza, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanımıza
teşekkür ediyorum. “
diye konuştu.
Mustafa Kaplan
da, “Memnun kaldık. Kovadan, isten, kömür derdinden kurtulduk. Allah
devletimizden razı olsun. Engelli oğlum var,
onun için de iyi oldu.”
ifadelerini kullandı.
D.DOĞAN
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay;

KONYA BÜYÜKŞEHİR 31 İLÇEDE YOLLARI AÇIK
“TDBB’NİN TECRÜBESİNİ YURT DIŞINDAKİ TUTMAK İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR

BELEDİYELERE AKTARIYORUZ”

Türk
Dünyası
Belediyeler
Birliği
(TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
birliğin yönetim kurulu
toplantısına katıldı.
Manisa Şehzadeler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen
TDBB Yönetim Kurulu
Toplantısı’nın ardından
basın
mensuplarına
açıklamalarda bulunan
Başkanı Altay, Şehzadeler Belediye Başkanı
Ömer Faruk Çelik'e ev
sahipliğinden dolayı teşekkür etti.
Birliğe 30 ülkeden belediyenin üye olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Azerbaycan,
Kırgızistan ve Bosna
Hersek'ten üye belediye
başkanlarımızın katılımıyla yönetim kurulu
toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik olarak gönül
coğrafyamızdaki belediyelerle kardeşlik ilişkilerinin oluşturulması, bu

çerçevede yurt dışındaki
belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşıyoruz ve gönül
coğrafyamıza
Türkiye’nin yerel yönetim bilgisini aktarıyoruz.” dedi.
HERKESE KAPIMIZ AÇIK
TDBB’nin gün
geçtikçe
büyüdüğünü
ifade eden Altay, şöyle
konuştu: “Bugün yönetim kurulu toplantımızda

8 belediyenin daha birliğimize katıldığına şahitlik ediyoruz. Bunlardan
4’ü yurt dışından 4’ü ise
yurt içinden. Birliğimizin
çalışmaları duyuldukça
yurt dışından katılma istekleri oluyor. Balkanlardan Moğolistan'a kadar
30 ülkede faaliyetlerimizi
yürütüyoruz.
Temel
amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'nin yerel yönetim bilgisini diğer ülke-

lerdeki
belediyelere
aktarmak. Bunun için
özellikle eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Üye olmak isteyen herkese
kampız açık.”
Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik ise
yönetim kurulunda yer
aldığı TDBB'nin köprü
vazifesi gördüğünü belirterek Başkan Altay’a ve
yönetim kurulu üyelerine
teşekkür etti. D.DOĞAN

KARATAY KENT KONSEYİ
KADIN MECLİSİ’NDEN RÖLYEF KURSU

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karataylı
kadınlara yönelik düzenlediği Rölyef Kursu
başladı. Karataylı kadınların sosyalleşmesi
kadar ekonomik hayatlarına katkı sunması
hedeflenen projeyi değerlendiren
Karatay
Kent Konseyi Kadın
Meclisi Başkanı Fazilet
Koçyiğit, söz konusu
kurs ile amaçlarının kadınların vakitlerini iyi bir
şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacında olduklarını aktararak;
“Hayallerini
gerçeğe dönüştürdükleri daha birçok projeyle
Karataylı kadınlarımızın
yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, atölye programları
kapsamında
Karataylı kadınlara yönelik Rölyef kursu düzenledi.
Toplamda
9
hafta sürecek olan kurs
programı, İnovatif İş
Kadınları ve Gençlik
Derneği’nde (İNKAD)
başladı. Yoğun bir ilginin olduğu programa
katılan Karataylı kadınlar, aldıkları eğitim sayesinde birbirinden güzel
rölyef
eserler
üretiyor. El emeği göz
nuru eserler, kursun tamamlanmasının ardından Karatay Belediyesi’nde
düzenlenecek
sergiyle vatandaşların
beğenisine sunulacak.

Kurs eğitimini
veren Rölyef Sanatı
Hocası Betül Öncel,
Rölyef sanatının yüzeyde çökertme ya da yükseltme şeklinde yapılan
keyif verici ve zevkli bir
sanat dalı olduğunu ifade ederek; sanatla uğraşmanın insanların hayatlarına anlam kattığını
dile getirdi. Betül Öncel,
Karataylı kadınlara kurs
imkân sağladığı için Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca ile Karatay
Kent Konseyi Kadın
Meclisi’ne teşekkür etti.
H AYA L L E R İ N
GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜĞÜ PROJELERİMİZ
DEVAM EDECEK
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fa-

zilet Koçyiğit de güçlü
toplumların güçlü kadınlardan oluşabildiğine
vurgu yaparak, söz konusu projeyle amaçlarının kadınların vakitlerini
iyi bir şekilde değerlendirmelerini
sağlamak
olduğunu belirtti.
Fazilet Koçyiğit
şunları dile getirdi; “Kadın Meclisimizin öncülüğünde ve İnovatif İş
Kadınları ve Gençlik
Derneği (İNKAD) işbirliğinde Rölyef Atölye çalışmalarımızı başlattık.
Projemizle kursiyerlerimizin zamanlarını anlamlı hale getirecek çalışmalar
yapacağız.
Karatay Kent Konseyi
Kadın Meclisi olarak kadınlarımızın daha verimli vakit geçirmelerine
katkı sağladığımız için
mutluyuz.
Kursumuz
Cuma ve Cumartesi
günleri sabah ve öğle
olmak üzere dört gruptan oluşuyor. Projemizin tamamlanmasıyla
kursiyerlerimiz, eserlerini belediyemizde açılacak sergiyle vatandaşlarımızın beğenisine
sunacağız.
Bizlerden
hiçbir zaman desteğini
esirgemeyen Karatay
Belediye Başkanımıza
ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Sanatsal ve kültürel etkinlikler hayallerin gerçeğe
dönüştüğü projelerimiz
devam edecek.”
A.ARAN

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
genelini etkileyen yoğun
kar yağışıyla birlikte 31
ilçede teyakkuz halinde.
Ekiplerin kar çalışmalarını
inceleyen
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde dün
akşamdan bu tarafa yaşanan yoğun kar yağışı
nedeniyle özellikle ana
arterlerin açık kalması
için büyük bir mücadele
verdiklerini ifade etti.
OTOGARDA
BEKLEYEN YOLCULARIMIZIN İHTİYAÇLARINI GİDERİYORUZ
300 araç ve
1.500 personelle ana
caddeleri açmak için çalıştıklarını
kaydeden
Başkan Altay, “Şu an itibariyle kapalı bir ana arterimiz bulunmuyor. Bununla birlikte yayaların
yoğun olarak kullandığı
otobüs
duraklarımız,
hastaneler civarlarında
da ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Şehirlerarası yollarda Karayolları
ekiplerimiz
de
Konya’nın diğer şehirlerle bağlantı noktalarını
açmak için yoğun bir
çaba içindeler. Yolların
kapalı olmasından dolayı Konya Otogarı’nda
bulunan vatandaşlarımıza Kızılay ile birlikte kumanya desteğinde bulunuyor,
her
türlü
ihtiyaçlarını
gidermek
için çaba sarf ediyoruz.
İnşallah Karayolları ekip-

lerimiz Konya’nın diğer
illerle bağlantı yollarını
açarsa yolcularımızı bir
an önce evlerine uğurlamayı arzu ediyoruz.”
dedi.
İNŞALLAH
KONYA’MIZ GELECEK
YIL BOLLUK İÇİNDE
OLACAK
Konya’nın geçen yıldan beri çok kurak bir sezon geçirdiğinin de altını çizen
Başkan Altay, “Kar berekettir, rahmettir. İnşallah
Konya’mız gelecek yıl
bolluk ve bereket içinde
olacak. Vatandaşlarımızın kardan en az etkilen-

meleri için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız.”
ifadelerini kullandı.
ACİL
ÇAĞRI
MERKEZİ 444 55 42
Olumsuz hava
şartlarında vatandaşlar
herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde
Büyükşehir
Belediyesi’nin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 no’lu numaradan
ulaşabiliyor.
Ayrıca sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri
için araçlarına kar lastiği
takarak; takoz, zincir ve
çekme halatı bulundurmaları da önem arz ediyor. D.DOĞAN

BAŞKAN ALTAY KONYA’NIN YAŞAYAN
TEK TAHTA KAŞIK USTASINI ZİYARET ETTİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Konya’nın yaşayan tek tahta
kaşık ustası Mustafa
Sami Onay’ı iş yerinde
ziyaret etti.
Mesleğini 50 yıldan fazladır sürdüren
Onay’ı Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı “Yaşayan
İnsan Hazineleri” ödülü

sebebiyle tebrik eden
Başkan Altay, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasının ve gelecek
kuşaklara
aktarılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Mustafa ustamız şehrimizi
için çok önemli bir mesleği yaşatıyor. Yaptığı iş
çok değerli. Eline, emeğine sağlık.” ifadelerini

kullandı.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın “Ölmeye
yüz tutmuş sanatların
yaşayan ustaları” projesinde ismi geçen ve
UNESCO’ya kayıtlı sanatçılar arasına giren
Konya’nın yaşayan tek
tahta kaşık ustası Mustafa Sami Onay, 2015 yılında da Konya’da Yılın Ahisi seçilmişti. D.DOĞAN
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KARATAY BELEDİYESİ’NDEN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE JEST
Karatay Belediyesi Kent Konseyi, Konya’da da devam eden
“Endülüs Okuma Projesi“nde başarılı olan
Mevlana Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Konya Bilim Merkezi gezi
programı
düzenledi.
Öğrenciler, okullarında
aldıkları teorik bilgiyi
uygulamaya dönüştürme fırsatı veren Karatay Belediye Başkanı
Hasan Kılca’ya teşekkür ederken; Başkan
Hasan Kılca, belediye
olarak öğrencilerin okumaya olan sevgilerini
ödüllendirmek istediklerini belirterek gençleri
bilimle daha fazla buluşturup özellikle onların bilim sevgilerini artırma
hedefinde
olduklarını söyledi.
Özellikle gençlere yönelik pek çok çalışmasıyla sadece ilçede
değil
Konya
genelinde büyük takdir
gören çalışmalara imza
atan Karatay Belediyesi
Karatay Kent Konseyi,
yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.
Konya’da
da
devam eden “Endülüs
Okuma Projesi” kapsamında en çok kitap oku-

yan ve bu alanda başarı
gösteren Mevlana Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Konya Bilim Merkezi
gezi programı düzenlendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin
TÜBİTAK
destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim
Merkezi ziyareti kapsamında öğrenciler, bilim
merkezi eğitmenlerinin
anlatımıyla
kodlama,
yaşam bilimleri, matematik ve tasarım alanlarındaki pek çok eğitim
materyalleri üzerinden
atölye çalışmalarına katıldı.
ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN HASAN
KILCA VE KARATAY
KENT
KONSEYİ’NE
TEŞEKKÜR
Karatay Belediyesi ve Karatay Kent
Konseyi’nin desteğiyle
Konya Bilim Merkezi’ni
gezme fırsatı bulan
Mevlana Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi öğrencileri, gezinin kendileri için çok faydalı geçtiğini ifade ettiler.
Öğrenciler;
“Okulumuzda
devam
eden ‘Endülüs Okuma

Projesi’ kapsamında en
çok kitap okuyan arkadaşlarımızla
birlikte
Konya Bilim Merkezi’ni
gezdik. Derslerde okuduğumuz bilimsel bilgileri burada uygulamalı
olarak biraz daha pekiştirdik. Bizlere bu fırsatı
veren Karatay Belediye
Başkanımız Hasan Kılca ve Karatay Kent
Konseyi’ne çok teşekkür ediyoruz” dediler.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca
da belediye olarak gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için gayret ettiklerini belirterek
şunları aktardı: “Karatay Belediyesi olarak
eğitim çağındaki tüm
hemşehrilerimizin, tüm
kardeşlerimizin yanında
olduğumuzu her fırsatta
ifade ediyoruz. Kendini
geliştirmeye ve okuma
sevgisi olan gençlerimizi ayrı bir seviyoruz. Bu
kapsamda öğrenci kardeşlerimizin bu çabasını ödüllendirmek istedik
ve gençlerimizi Konya
Bilim Merkezi’ni gezdirdik. Onları bilimle daha
fazla buluşturup özellikle öğrencilerin bilim
sevgilerini artırma hedefindeyiz.” D.DOĞAN

SELÇUKLU’DA 33 BİN TON ATIK
EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Selçuklu Belediyesi tarafından 2021
yılında başarı ile uygulanan sıfır atık çalışmaları, 2022 yılında da hız
kesmeden devam edecek. İlçede 2021 yılında
yapılan çalışmalar kapsamında 33 bin 860 ton
atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.
Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü
sıfır
atık

MERAM BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN
ZOR GÜNLERİNDE DE YANINDA
Meram Belediyesi’nin kendi bünyesindeki atölyelerde iç dizaynı gerçekleştirilen mobil
taziye araçları soğuk kış
günlerinde ihtiyaca karşılık veriyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş,
belediyeciliğin
sadece fiziksel çalışmalardan ibaret olmadığını
kaydederek, “Mutlulukta
da acıda da tüm hemşehrilerimizle beraberiz”
şeklinde konuştu.
Meram Belediyesi, fiziki belediyeciliğin
yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında da yaptığı çalışmalarla takdir
toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda bele-

diyenin kendi bünyesindeki atölyelerde özel
olarak dizayn edilen taziye otobüsleri, vatandaşların acılı günlerinde misafirlerini ağırlamasına
vesile oluyor. Özellikle
soğuk kış günlerinde vatandaşların
içerisinde
misafir edildiği mobil taziye araçlarında Meram
Belediyesi
tarafından
yemek ve sıcak çay ikramı da gerçekleştiriliyor.
“GÖNÜL
ALMAK VE GÖNÜLLERDE
OLMAK ÇOK KIYMETLİ”
Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş,
vatandaşların
bazen
mutlu bazen de acılı

günlerinde
yanlarında
olmaya devam ettiklerini
belirtirken, ”Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına elimizden geldiği ölçüde
projeler üretiyor, planlamalar yapıyoruz. Fiziki
olarak ilçemizi güzelleştirirken, sosyal alanda
da hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bazen düğünlerde, bazen iş yeri
açılışlarında, bazen hasta ziyaretlerinde, bazen
yavrularını kucaklarına
aldıklarında. Gönül almak ve gönüllerde olmak bizim için çok kıymetli.
Mobil
taziye
araçlarımızla da hem-

şehrilerimizin acılı günlerinde bir nebze olsun
destek olmaya gayret
gösteriyoruz” şeklinde
konuştu.
4 MOBİL TAZİYE ARACI MERAM’IN
HER NOKTASINA HİZMET VERİYOR
Taziye araçlarının iç dizaynının tamamıyla Meram Belediyesi’nin
atölyelerinde
gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kavuş, “Göreve geldiğimizde var
olan taziye otobüslerimizin ihtiyacı tam olarak
karşılamadığını
tespit
ederek otobüs sayımızı
4’e yükselttik. Destek
Hizmetleri birimimiz tarafından atölyelerimizde
hazırlanan otobüslerimizi araç filomuza dahil etmiştik. Bugün gelinen
noktada, özellikle soğuğun etkili olduğu günlerde araçlarımız önemli bir
görev üstleniyor. Yine
otobüs park alanı için
uygun olmayan noktalarda taziye çadırlarımız da
talebe cevap veriyor.
Geçmişte olduğu gibi
bundan sonra da hemen
hemen her alanda geliştirdiğimiz sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın yanlarında olmaya
devam edeceğiz” dedi.
D.DOĞAN

çalışmaları ile ilçeye
değer katmaya devam
ediyor. Selçuklu'da sıfır
atık uygulamaları kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı
toplanması, atık pillerin
toplanması, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, tekstil/giysi
atıklarının
toplanması, atık ilaçların toplanması, kompost üretimi ve akıllı
atık toplama sistemi
çalışmaları başarı ile
sürdürülüyor. 2021 yılında başarı ile sürdürülen
çalışmalar
2022'de de artarak devam edecek. Sürdürülen örnek çalışmalar ile
ilçede sıfır atık bilincini
artarken, daha temiz ve
yaşanabilir bir Selçuklu
hedefine de katkı sağlanıyor.
Sıfır atık uygulamalarını ilçe genelinde yaygınlaştırmak için
de yoğun bir şekilde
çalışan Selçuklu Belediyesi 2021 yılı içinde
yaklaşık 33 bin 860 ton
değerlendirilebilir atık
toplanarak ekonomiye
kazandırıldı. Toplamda;
2 milyon 630 bin kg
sera gazı emisyonunun
azaltımı sağlanırken,
98 milyon 57 bin 500
kwh enerji tasarrufu, 58
bin 750 m3 depolama
alanı tasarrufu, 142 bin
625 varil petrol tasarrufu ile 6 bin 200 kg ham-

madde tasarrufu sağlandı. Ayrıca 191 bin
250 adet ağacın kesilmesi önlendi.
Selçuklu'da sıfır atık bilinci artıyor
Selçuklu'da sıfır atık bilincinin arttırılması için de eğitim çalışmaları
aralıksız
sürdürülüyor. Bu kapsamda ilçede Selçuklu
Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından eğitim
çalışmaları
veriliyor.
2021 yılında Selçuklu'da bulunan 142 sitede, 3 AVM’de, 4 parkta,
1 festivalde ve belediye
hizmet binasında stant
kurulup ve 125 bin 886
kişiye bilgilendirme yapıldı. Yürütülen çalışmalar konusunda vatandaşlara
bilgiler
veren ekipler, vatandaşlardan da çalışmaların desteklenmesini
istiyor. İhtiyacı tespit
edilen noktalara atık
toplama materyallerini
de bırakan ekipler sistemin en yüksek verimle çalışması için denetimlerini sürdürüyor.
İlçede 850 adet
ambalaj atıkları toplama kafesi, 13 bin 500
adet iç mekan kutusu,
140 adet cam kumbarası, 410 adet sıfır atık
toplama ünitesi, 556
adet atık tekstil/giysi
kumbarası, 20 adet atık
ilaç kutusu ve 16 adet
mobil atık getirme mer-

kezi ile değerlendirilebilir atıklar kaynağında
ayrı toplanıyor.
"Sıfır atık bilinci
geleceğin teminatıdır"
Sıfır atık seferberliği
kapsamında
Selçuklu
Belediyesi
olarak bugüne kadar
birçok örnek çalışma
yürüttüklerini
ifade
eden Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; " Sayın Emine
Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığımızın büyük destekleri
ile sürdürdüğümüz sıfır
atık
çalışmalarımızı
2022 yılında da aynı
kararlılıkla sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Selçuklu Belediyesi
olarak
yerel
yönetimlerde "Sıfır Atık
Belgesi'ni alan ilk belediyeyiz ve bu başarımızı daha da taçlandırmak var gücümüzle
çalışıyoruz. Amacımız
gelecek nesillere temiz
ve daha yaşanabilir bir
Dünya bırakmak. Bu
noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu kapsamda yıl
boyunca ilçemizde vatandaşlarımıza sıfır atığı anlatmaya onları bilgilendirerek
onların
desteklerini isteyecek
ve uygulamayı ilçemizde daha da yaygınlaştırmak için çalışacağız." dedi. D.DOĞAN
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MERAM’DA YOĞUN KAR MESAİSİNE SICAK ÇORBA ARASI
Meram Belediyesi’nde ekipler, şehri
etkisi altına alan kar yağışları ile birlikte adeta
seferber oldu. Gece saatlerinde mola veren
ekiplere sıcak çorba ikramında bulunan Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kar yağışlarının başladığı ilk andan
bu yana çalışmaların
aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Hafta sonu başlayan ve

şehri etkisi altına alan
kar yağışları ile birlikte
Meram
Belediyesi’ne
bağlı ekipler yol açma ve
tuz serim çalışmalarını
aralıksız şekilde sürdürüyor. 24 saat esasına
göre sahada olan ekipleri mola verdikleri Arif Bilge Tesisleri’nde ziyaret
eden Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş,
personellerle
sohbet
ederek sıcak çorba ikramında bulundu.

“KAR YAĞIŞININ İLK ANINDAN İTİBAREN EKİPLERİMİZ
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI”
Kar yağışlarının
başlamasıyla birlikte Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren yol
açma ve tuz serim çalışmalarına start verdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa
Kavuş, “Çok şükür şehrimizde bereketi yaşıyo-

ruz. Kuraklıkla karşı karşıya
kaldığımız
bu
dönemde ovamıza bereketin düşmesi çok kıymetli. Kar yağışları, barajlarımızın dolmasına
vesile olurken çiftçilerimize de ilaç oldu. Bizler
de Meram Belediyesi
olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren
hemşehrilerimizin herhangi bir olumsuzlukla
karşılaşmaması için çalışmalarımıza start verdik. Öncelikle sağlık kuruluşlarının önleri ile
ambulans, itfaiye gibi
acil durum araçlarının
geçebileceği yolları açık
tuttuk. En uzak mahallemizden merkez mahallelerimize kadar ilçemizin
her yerinde ekiplerimiz
yol açma ve tuz serim
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fedakarca, mesai
gözetmeksizin Meram’ın
dört bir yanında çalışan
arkadaşlarımızı molalarında ziyaret ederek tüm
Meram halkı adına teşekkürlerimi ilettim” şeklinde konuştu.

FATURA ÖDEME CİHAZI “SUMAT”
BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ
Genel Müdürlüğü, abonelerinin mesai saatleri
haricinde de hizmet alabilmeleri için Konya’nın
7 ayrı noktasında konumlandırdığı Su Faturası Tahsilatı ve Kartlı
Sayaç Kontör Dolum Cihazı (SUMAT), büyük
kolaylık sağlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ
Genel Müdürlüğü, vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerine ulaşımını
kolaylaştıran
çalışmalarını sürdürü-

yor.

KOSKİ aboneleri, online olarak www.
koski.gov.tr adresindeki
e-KOSKİ sekmesinden,
mobil olarak KOSKİ Mobil uygulamasından, yüz
yüze iletişim için müşteri
hizmetlerinden ve telefonla hizmet almak için
ALO 185 Çağrı Merkezi’nden iş ve işlemlerini
gerçekleştirebiliyor. Yine
KOSKİ aboneleri, farklı
alternatifleri değerlendirerek, bilgi@koski.gov.tr
mail adresine, Büyükşehir Açık Kapı’ya, KOSKİ
resmi web sitesinde

Bize Yazın kısmında bulanan Genel Müdüre
Mesaj ve e-Dilekçe bölümüne, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne ve
245 46 34 numaralı faksa istek, şikâyet ve önerilerini iletebiliyorlar.
7/24
HİZMET
SÜREKLİLİĞİ SAĞLANIYOR
Tüm
bunların
yanı sıra şehrin farklı
noktalarında
hizmete
sunduğu
SUMAT’lar
üzerinden dönemsel ve
vadesi geçmiş su faturalarını nakit veya kredi
kartı ile ödeyebilme ola-

nağı tanıyan KOSKİ,
elektronik kartlı sayaç
kullanan aboneler için
de sayaç kartlarına kontör yükleyebilmesi ve
bakiye sorgulaması için
KOSKİ’ye gelmeden işlem yapabilme kolaylığı
sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ
Genel Müdürlüğü, özellikle elektronik kartlı su
sayacı kullanan abonelerin mesai saatleri haricinde avans kontör yükleyebilmeleri
için
geliştirdiği uygulama sayesinde 7 gün 24 saat
hizmet sürekliliğini sağlıyor.
SUMAT CİHAZLARININ BULUNDUĞU
NOKTALAR
Teknolojinin
sunduğu imkanları kullanarak hizmet hızını ve
kalitesini yükselten Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Karatay Belediyesi
önü, Hacıveyizsade Camisi karşısı, Aydınlıkevler Tramvay Durağı yanı,
Bosna Hersek Mahallesi
Mesaj Caddesi ve Kayalıpark’ta bulunan Zabıta
Dairesi Başkanlığı önü
olmak üzere şehir merkezinin 5 farklı SUMAT
hizmeti veriyor. Bunların
yanı sıra KOSKİ, Akşehir ilçesi 24 Ağustos
Caddesi ve Ereğli ilçesi
Atatürk Caddesi’ne SUMAT cihazları yerleştirerek, vatandaşın hizmet
alımını kolaylaştırdı.
D.DOĞAN

MERAM BELEDİYESİ KENDİ SOLÜSYONUNU ÜRETİYOR
Kar yağışı ve
oluşabilecek buzlanma
ihtimaline karşı ekiplerin
sahada olmaya devam
edeceğini
kaydeden
Başkan Kavuş, çalışmalar hakkında şu bilgileri
verdi; “Kar yağışının olduğu dönemlerde en
yüksek verimi sağlama
adına tüm imkanları seferber ediyoruz. Örneğin

yollardaki buzlanmaya
karşı kullandığımız solüsyonu belediyemize ait
Arif Bilge Tesislerimizde
kendimiz
üretiyoruz.
Ekiplerimizin AR-GE çalışmaları sonucu kendi
imkanlarıyla ve düşük
maliyetlerle geliştirdiği 3
adet solüsyon üretim
makinesi zorlu kış şartlarında büyük oranda fayda sağlıyor. Elde ettiğimiz solüsyondan saatte
2 ton üretim gerçekleşti-

riyoruz ve bu malzeme
-23 derece soğuk havaya kadar dayanıklılık
gösteriyor. Kar kürüme
ve tuz serim araçlarımızın yanı sıra solüsyon
tankerlerinin yer aldığı
araçlarımız da ilçemizin
farklı noktalarında çalışmaya devam ediyor. Yeter ki bereket olsun. Biz
tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte sahada olmayı sürdüreceğiz.”
D.DOĞAN

BAŞKAN ALTAY KARNE ALAN
ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Başkan Altay, 20212022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona
ermesi dolayısıyla bir
mesaj yayımladı.
Yarıyıl tatiline
giren tüm öğrencilerin
karne heyecanını paylaştığını ifade eden
Başkan Altay, “Ülkemizin yarınlarının teminatı
olan çocuklarımız ve

gençlerimiz
pandemi
şartlarına rağmen büyük özveri ile yüz yüze
eğitime devam ederek
bu yılki eğitimlerinin ilk
bölümünü tamamladılar. Bu vesileyle okullarına devam eden tüm
öğrencilerimizi gösterdikleri gayretten ve
emeklerinden
dolayı
tebrik ediyorum. Eğitime kısa bir mola verilirken bu süreci hem din-

lenerek hem de kitap
okuyarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında
başarılar diliyor; başta
Konya’mız olmak üzere
ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi,
öğretmenlerimizi, okul
yöneticilerimizi ve velilerimizi
kutluyorum.”
dedi. D.DOĞAN

KOMEK VE ASEM ÇOCUKLARIN YÜREKLERİNİ ISITIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek
Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve
Eğitim
Merkezleri
(ASEM) sosyal sorumluluk projeleri ile zor durumda olan çocukların
yüzünü güldürüyor.
Konya merkez
ve ilçelerde bulunan
KOMEK ve ASEM kursiyerleri, soğuk kış ayla-

rında çocuklar için kışlık
giyecek kampanyası düzenledi.
KOMEK Mensupları ve Mezunları
Derneği desteği ve “Çocuklar Üşümesin” sloganıyla yola çıkılan proje
kapsamında
binlerce
atkı ve bere takımı, yüzlerce mont, kışlık bot ile
birlikte çanta ve kırtasiye malzemeleri temin

eden kursiyerler, bunları
Konya’daki çeşitli okulların yanı sıra Muş ve
Van’daki çocuklara göndererek mutluluklarına
ortak oldular.
KOMEK
ve
ASEM bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da hayata dokunan sosyal sorumluluk projelerine devam edecek.
D.DOĞAN
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MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İRTİBAT BÜROLARI AÇILIYOR
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş
Birliği Protokolü" kapsamında mesleki eğitim
merkezlerini
organize
sanayi bölgeleri içerisinde konumlandırarak eğitimle sanayi arasındaki
koordinasyonunun daha
yakından sağlanmasını
temin etmek amacıyla
77 ildeki 251 organize
sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az
bir mesleki ve teknik
Anadolu lisesi ya da
mesleki eğitim merkeziyle eşleştirilmek suretiyle toplam 255 sanayi
bölgesinde 255 mesleki
eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.
Bununla daha
dinamik eğitim müfredatı, daha dinamik eğitim
materyalleri ve bizzat
çalışarak öğrenen daha
dinamik bir insan kaynağına kavuşturulması hedefleniyor.
Mesleki eğitim
merkezleri
Mesleki eğitim
merkezleri, ortaöğretim
kademesinde bulunan
bir mesleki eğitim okuludur. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren okullardan mesleki
eğitim merkezlerinde 9
Aralık 2016 tarihli Resmî

Gazete'de yayımlanan
6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu
eğitim kapsamına alınmış ve mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumu olarak yapılandırıldı. Eğitim
süresi ise 4 yıldır.
1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre: Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört
yıllık zorunlu örgün veya
yaygın öğrenim veren
genel, mesleki ve teknik
öğretim kurumları ile
mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsıyor.
Bu okul ve kurumları bitirenlere bitirdikleri programın özelliğine göre
diploma veriliyor. Ancak
mesleki eğitim merkezi
öğrencilerinin diploma
alabilmeleri için Millî
Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini
tamamlamaları gerekiyor.
Mesleki eğitim
merkezlerine
kimler
başvurabilir?
Mesleki eğitim
merkezi öğrencileri haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 3 veya
4 gün işletmelerde pratik
eğitim alıyor. Bu doğrultuda mesleki eğitim merkezlerine kayıt olma
şartları:
En az ortaokul
veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak.
Sağlık durumu ilgili mes-

leğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilir.
Kayıt
olacağı
meslek dalı ile ilgili bir iş
yeriyle sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak iş yerinde "Usta
Öğreticilik
Belgesine"
sahip bir usta bulunması
gerekir).
Kayıt için yaş sınırı yoktur.
Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.
Mesleki eğitim
merkezlerine nasıl başvurulabilir?
Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla,
mevcutta bir işletmede
çalışanlar veya bir işletmede çalışmayıp ancak
mesleki eğitim almak isteyen herkes kimlik bilgileriyle birlikte en yakın
mesleki eğitim merkezine veya mesleki ve teknik Anadolu lisesine bizzat müracaat edebilir.
Herhangi bir İşletmede çalışmayanlar;
mesleki eğitim merkezleri tarafından meslek
seçimi ve işletme bulma
konusunda rehberlik ve
yönlendirme alabilirler.
Mesleki eğitim
merkezine kayıt; okul,
işletme ve veli/öğrenci
arasında işletmelerde
mesleki eğitim sözleşmesinin imzalanmasıyla
başlar.

Öğrenci okul tarafından e-MESEM sistemine kaydedilir.
Öğrencinin
iş
kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortası
ve maaşı kayıt olduğu
andan itibaren başlar ve
4 yıl sürer.
Mesleki eğitim
merkezlerine başvuru
süreci ve aşamalar
Mesleki eğitim merkezleri, tüm illerde bulunuyor.
En az ortaokul
mezunu olan herkes yıl
boyunca kayıt yaptırabilir.
181 farklı dalda istenilen
eğitime başvuru yapılabilmektedir.
Haftada 1 gün
okulda, 4 gün ise işletmelerde eğitim alınmaktadır.
9,10 ve 11. sınıflar asgari ücretin en
az %30'unu, 12. sınıflar
en az yarısı kadar maaş
alırlar.
Çıraklık eğitimi
3 yıl sürmektedir. Bu süreçte en az asgari ücretin %30'u kadar maaş
verilir.
Kalfalık eğitimi
1 yıl sürmektedir. Bu süreçte asgari ücretin en
az %50'si kadar maaş
verilir.
Ustalık sınavını
geçenler, ustalık belgesi
ve diploma alarak kendi
iş yerlerini açabilirler.
Ustalar, alacakları iş pe-

KARATAY BELEDİYESPORLU 8 SPORCU MİLLİ TAKIMDA

Karatay Belediye Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
Taekwondo
Takımı, geçtiğimiz hafta
Konya'da düzenlenen
Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda ikisi gümüş madalya olmak üzere
toplamda 7 derece elde
etti. Karatay Belediyespor
Kulübü
Taekwondo Takımı’ndan 8
sporcu da milli takıma
seçilerek Şubat ayında
gerçekleştirilecek
iki
şampiyonada ülkemizi
temsil etmeye hak kazandı.
Türkiye
Taekwondo Federasyo-

nu’nun 2022 yılı faaliyet
programında bulunan
“Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası”, 18-22 Ocak tarihleri
arasında
Konya’da
Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
KARATAY BELEDİYESPOR KULÜBÜ TAEKWONDO TAKIMI’NDAN 2 GÜMÜŞ
MADALYA
73 ilden 632
kulübe bağlı toplamda
bin 559 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Karatay Belediye
Spor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu
Alsu Deniz, 73 kg. bayanlarda 5 Türkiye ikin-

cisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 80
kg. erkeklerde ise kulüp
sporcusu Ferkan Denizman, yine Türkiye
ikincisi olarak gümüş
madalya kazandı.
K A R ATAY
ŞAMPİYONADA 8 DERECE ELDE ETTİ
Karatay Belediye Spor Kulübü Taekwondo Takımı şampiyonada ayrıca; 58 kg.
erkeklerde kulüp sporcuları R. İshak Türksayar ve A. Ömer Yarlı
Türkiye beşincisi ve
Türkiye altıncısı oldu.
63 kg erkeklerde Mert
K. Avcı Türkiye yedincisi, 68 kg. erkeklerde

Bahadır Cesur Türkiye
beşincisi, 74 kg erkeklerde Mustafa Yılmaz
Türkiye yedincisi olurken, 53 kg bayanlarda
Tuğçe Kader Esen ise
Türkiye altıncısı oldu.
KARATAY BELEDİYESPORLU
8
SPORCU MİLLİ TAKIMDA
ÜLKEMİZİ
TEMSİL EDECEK
Öte yandan Karatay Belediye Spor Kulübü Taekwondo Takımı, şampiyonada elde
ettiği bu başarılar neticesinde şubat ayında
yapılacak iki ayrı şampiyonaya milli sporcu
göndermeye de hak kazandı. Buna göre; 8-13
Şubat 2022 tarihleri
arasında
yapılacak
“Uluslararası
Turkish
Open Turnuvası”na 6
kulüp sporcusu milli takıma girerek ülkemizi
temsil edecek. Yine 1922 Şubat’ta Arnavutluk
Dıraç kentinde yapılacak olan “7. Wt. President’s Cup Avrupa
Şampiyonası”na da 80
kg erkeklerde Ferkan
Denizman ve 73 kg bayanlarda Alsu Deniz
milli takıma girerek ülkemizi temsil edecek.
A.ARAN

dagojisi eğitimi ile 'Usta
Öğretici' belgesine sahip
olurlar.
Meslekî eğitim
merkezine nakil işlemleri
9. sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda olup
aynı alandan mesleki
eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler,
bulundukları sınıf seviyesinden zamana bağlı
olmaksızın ve dönem
kaybetmeden nakil ve
geçiş yapabilecek,
Farklı bir alandan veya diğer okul türlerinden nakil ve geçiş
yapmak isteyen
10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise ikinci dönemin
başlangıcına kadar nakil
ve geçiş yapmış olmaları halinde 10. sınıf seviyesinden eğitime devam
edebilecek. İkinci dönemin
başlangıcından
sonra nakil ve geçiş
yapmak isteyen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim
almak üzere kayıtları
yapılacak ve bu öğrenciler de ilgili okulun toplam
öğrenci sayısına dahil
edilecek.
Bu öğrencilerin
nakil ve geçiş işlemleri
e-Okul sisteminden, Or-

taöğretim Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri /
MESEM Öğrenci Aday
Kayıt sayfasından yapılacak.
Başvurular ve
meslekî eğitim merkezi
irtibat numarası/adresi
için: https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/mesleki-egitim internet
adresi
ziyaret
edilebilir.
Mesleki eğitim
merkezleri ne gibi avantajlar sağlıyor?
181 farklı alanda mesleki eğitim
Ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerintamamlayabilme
fırsatı
Meslek
lisesi
diploması
Eğitim alanlarında %88
istihdam oranı
9. sınıftan itibaren maaş
ve iş kazaları, meslek
hastalıklarına karşı sigorta
9, 10 ve 11. sınıf
öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u kadar
maaş.
12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en
az yarısı kadar maaş imkânı.
Ustalık belgesi
ve kendi iş yerini açma

fırsatı.

Yüksek
istihdam oranı OSB'ler mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini
geliştirmek için önemli
bir potansiyele sahip.
Mesleki ve teknik eğitim
alan öğrencilerin staj ve
işbaşı eğitimlerini yapabilecekleri birçok kurumun bir arada olması,
bu öğrencilerin uygulamaya dönük becerilerini
geliştirmeleri için öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuluyor.
Mezunlarının istihdam oranlarının oldukça yüksek (%88) olduğu mesleki eğitim
merkezlerinde öğrenciler yoğun işbaşı eğitimi
alıyor. OSB'lerdeki mesleki eğitim merkezlerinin
yaygınlaştırılmasının,
mezunların
istihdam
olanaklarını zenginleştireceği ve işbaşı eğitimi
yaptığı işletmede istihdam edilen mezun oranını %75 artıracağı ön
görülüyor.
Böylece
OSB'lerde uygulamalı
eğitimle yetişen mesleki
eğitim merkezi mezunları ile özel sektörün usta
ve kalfa ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.
D.DOĞAN

KONYA BÜYÜKŞEHİR AĞIR KIŞ ŞARTLARINDA
SAHİPSİZ HAYVANLARIN DA YANINDA
Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun
kar yağışı ile birlikte
ağırlaşan mevsim şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak
hayvanlarına şefkat elini
uzatıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, son
yılların en yoğun kar bereketinin yaşandığı Konya merkezde ve ilçelerde bir taraftan yolların
açık kalması için mesai
yaparken bir taraftan da
sokak hayvanlarının aç
kalmaması için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Altay,
“Bu zor kış şartlarında
can dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Büyükşehir
Belediyesi
ekiplerimiz, ilçe belediyelerimizle birlikte olum-

suz hava şartlarında başıboş kedi ve köpekler
ile kuşların aç kalmaması için şehrin farklı noktalarındaki
beslenme
alanlarında düzenli olarak yemleme çalışması
gerçekleştiriyor.
Tüm

hemşehrilerimiz de evlerinde artan yiyecekleri
sahipsiz dostlarımız için
uygun yerlere bırakırlarsa el birliğiyle dostlarımıza sahip çıkmış oluruz.” diye konuştu.
D.DOĞAN

