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Kapu Camii’nde 
tadilat zamanı

Okullarda sağlık
personeli çalışsın

‘Konya çevre sorunları
ile karşı karşıya’

Konya’nın kalbi olarak adlan-
dırılan Tarihi Bedesten Çarşısı 
içindeki Kapu Camii’nde tadilat 
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 
Kapu Camii’nin taban tahtala-
rında onarım gerçekleştirildi. 
Caminin halıları da tadilat 
kapsamında yenilenecek.
n HABERİ SAYFA 7’DE

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, MEB’e bağlı resmi ve 
özel ilk ve ortaöğretim kurum-
larında ilkyardım ile önleyici, 
koruyucu sağlık hizmetleri 
vermek üzere sağlık personeli 
çalıştırılması için kanun teklifi 
verdi. n HABERİ SAYFA 13’TE

İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Konya basının-
da görev yapan gazetecilerle 
biraraya geldi. Fahrettin Yokuş 
Konya’nın çevre sorunları ile 
karşı karşıya olduğuna dikkat 
çekti. n HABERİ SAYFA 7’DE

Hedefe yürüyoruz!
2019 yılının Konya açısından değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Hem devam eden 

projelerimizle hem de yeni ve daha büyük projelerimizle hedeflerimize adım adım ilerliyoruz” dedi

SEÇİMLERDEN SONRA ÇOK
ÖNEMLİ MÜJDELER ALDIK

Konya’nın milletvekilleri ve bakanların da destekleriyle önemli 
kazanımlar elde ettiğini dile getiren Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya seçimlerden sonra çok 
önemli müjdeler aldı. Konya Metrosunun ihalesi gerçekleşti-
rildi. 2021 yılında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunlarının 
Konya’da düzenlenmesi ile ilgili protokol imzalandı. Banliyö 
hattı ile ilgili imzalar atıldı” dedi. 

‘KONYA’NIN SORUNLARI İLE 
YAKINDAN İLGİLENİYORUZ’

Son dönemde yapılan üst düzey ziyaretlerin Konya’ya verilen 
önemin bir göstergesi olduğunu söyleyen AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, “Kon-
ya’nın sorunları ile bizler de yakından ilgileniyor ve çözüme 
giden sürecin takipçisi oluyoruz. 7. Olağan Kongre ile önemli 
bir sürece daha giriyoruz. Hedefimizden sapmadan çalışmaya 
devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘MUTLU BİR KONYA
ARZUSU TAŞIYORUZ’

Tüm ilçelerin belediye başkanları ile istişare top-
lantıları yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 2020 yılında ilçelere yapılacak 
olan yatırımların planlamalarını görüştü. Altay, in-
sanların yaşadıkları yerde mutlu oldukları bir Konya 
arzuladıklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

03 Otizm gönüllülerine
teşekkür belgesi 06 Cinayet zanlısı kadın

Konya’ya getirildi 10 Yeni yıla kardeşinin 
böbreği ile girdi

11 MEVKA, 38 projeye
mali destek verecek 13 ‘Kırmızılı kadın’ 

hikayesini anlattı 05 Takografla ilgili karar
hazirana ertelendi

Formkampüs’te
sınava yoğun ilgi

Sarıkamış’ta
şehitleri anacaklar

Her çocuğa yaşamının tüm alanla-
rında tam potansiyeline ulaşması 
için yardımcı olmak felsefesiyle 

hareket eden gücünü ve enerjisini 
eğitime olan inancandan alan 

Formkampüs Koleji’nde bursluluk 
sınavı gerçekleştirildi. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

Karatay’da eğitim gören bin 
lise öğrencisine “Sarıkamış; 

Beyaz Hüzün” adlı kitap dağıtıldı. 
Kitabı okuyan öğrenciler arasında 
yapılan yarışmada dereceye giren 
40 öğrenci ise, Kars-Sarıkamış’a 

gönderildi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Balık Gürcistan’a kaçtı!
Hava sıcaklıklarının özellikle Türkiye’nin kıyı şeridinde 
mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının 
gecikmesine bağlı olarak balık sezonunda istenen oranda balık 
avlanamadığını belirten balıkçılar, buna bağlı olarak balık 
fiyatlarının yükseldiğini belirtiyor. Soğuğu seven hamsinin 
Karadeniz’in daha kuzeyindeki Gürcistan ve Rusya’ya doğru 
göç ettiğini, daha büyük balıkların da hamsinin yolunda 
gittiğini söyleyen balıkçılar, hava sıcaklığı mevsim normalleri 
üzerinde seyrettikçe balık kıtlığının süreceğini söylüyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘YILDIZOĞLU’NUN YILDIZI
DAHA ÇOK PARLAYACAK’

OSMANLI’NIN GÖRSEL 
HAFIZASI SERGİLENİYOR

1987 yılından bu yana ürettiği baklava çeşitleri ile 
Konya halkının damağında tatlı bir iz bırakan Yıldı-
zoğlu Baklava, müşteri memnuniyetini önceleyen 
bir yaklaşım sergiliyor. Bugün Konya’da 4 şubesiyle 
hizmet veren Yıldızoğlu, büyümesini kararlılıkla sür-
dürüyor. 

Konyalı fotoğraf sanatçısı ve 30’dan fazla ülkeyi 
kadrajına sığdırmayı başaran Ahmet Kuş, Osmanlı 
şehirlerinin yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışını 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
program ile gerçekleştirildi.

n HABERİ SAYFA 2’DE
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