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MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
lçemizde etkili olan fırtınanın ardından
yağan yağmur ve ardından gelen yılın
ilk karı, yediden yetmişe halkımızı
sevince boğdu. Az ve geçici de olsa kar
yağışı ile birlikte oluşan beyaz örtü, ortaya
kartpostallık görseller çıkardı.
Kar yağışının sevincini yaşadıklarını belirten
vatandaşlar, “Sabırsızlıkla yolunu
gözlediğimiz yağışlar hem yağmur hem de
kar olarak geldi. Yağışlara, özellikle de kara
hasret kalmıştık. Rabbimize şükürler olsun,
bereketli olsun inşallah” dedi.
Yağış öncesi başlayan fırtına sebebiyle
küçük çaplı da olsa yer yer çatılar uçtu,
tabelalar devrildi, kısa süreli elektrik
kesintileri meydana geldi. Ardından yağan
sağanak yağış hem toprağı hem de çiftçinin
yüzünü güldürdü. Kuraklık korkusunun
konuşulmaya başlandığı günlerde gelen
yağmurla susuzluğunu gideren toprak
ardından gelen karla da bereketlendi.
Yağışların önümüzdeki günlerde aralıklı
olarak devam edeceği, vatandaşların don
olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiği
bildirildi.(S.YAVUZ)
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eçen günlerde bir yazımda
bahsettiğim Vahabi Suudi
Krallığının Peygamber (SAV)
Efendimizin kabri şerifini ortadan
kaldırmalarını önleyen Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmuştur. Notumun
mahiyetini soranlar için paylaşıyorum.
Prof. Nevzat Yalçıntaş “Suudiler 1926
yılında sınırları içinde tüm mezarlıkları
yıkıyorlardı. Atatürk sıranın Hazreti
Muhammed'in kabrine geldiğini
öğrenince bir telgraf çekerek, 'Eğer
bir tek taşına bile dokunursanız
ordumu aşağı gönderirim' demişti.
Bunun üzerine Suudiler Hazreti
Muhammed'in (sav)kabrine
dokunamamıştı. Ama bu telgraf yok
edildi” dedi.
Atatürk olmasa bugün Hazreti
Muhammed'in mezarı da olmayacaktı

O BELGE NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Yalçıntaş anlatıyor: “(Dışişlerinde
Bakanlık arşivini araştıran) Münir Bey
aradı. Çok ilginç bir belge bulduğunu,
bunu getirip göstermesi gerektiğini
söyledi. O sırada benim çalıştığım
başbakanlık binası ile dışişleri binası
aynı yerde. Hemen atlayıp geldi. Çok
heyecanlıydı.”
Prof. Yalçıntaş, Münir Bey'in
gösterdiği belgeye baktığında çok

şaşırdığını
aldıklarını
belirterek
söyledi.
Tek Taşına
şöyle devam
Dokunursanız
etti: “Belge
BELGEYİ
Ordumu
Gönderirim!
bir telgraf
AÇIKLAMAMIŞ
metniydi.
LAR
Henüz yeni
Şimdi
gelelim
SOHBET
Ahmet YILDIZ
kurulan Suudi
belgenin
devletinin
bulunmasından
kralına gönderilmişti. Telgrafta
sonraki gelişmelere, çünkü vahim ve
'Hazreti Muhammed'in mezarının
ilginç olan bu: Nevzat Yalçıntaş'ın
yıkılacağını derin üzüntü içinde
anlattığına göre Münir Bey belgeyi
öğrendim. Bu kutsal emanete asla önce bir üst amirine götürüyor.
dokunamazsınız. Bir tek taşının bile Belge oradan daha yukarı taşınıyor.
zarar gördüğünü duyarsam orduyu
Sonunda müsteşara oradan da
aşağıya gönderirim' anlamına gelen
Bakan İlter Türkmen'e geliyor.
cümleler vardı.”
Tabii Evren Başkanlığı'ndaki Milli
Güvenlik Konseyi'nin de haberi
ZAMANINDA FAHRETTİN PAŞA oluyor.
MEZARI TERK ETMEMİŞ
Sorun şu: Bu belge ne yapılacak?
Yalçıntaş, burada Hazreti
Dönemin Atatürkçü komutanları ve
Muhammed'in(sav) mezarı ile ilgili
onların emrindeki bürokrasi bu
kısa bir detay anlattı. İngiliz işgali
belgenin açıklanmasını istemiyor.
sırasında komutan olan Fahrettin
Ancak belge de ortaya çıkmış bir
Paşa'nın kabri terk etmemek için
kere. Sonunda o dönemde yazılan
uzun süre direndiğini, aç kaldıklarını ve şimdi kitapçılarda tek nüshası
bu nedenle çekirge yiyerek
bile kalmayan bir Atatürk kitabının
beslendiklerini, sonunda İngilizler'in içine, hiçbir anons yapılmadan
hiçbir şekilde dokunmamaları
konuyor.
kaydıyla Hazreti Muhammed'in
Kısacası konu adeta kapatılıyor,
mezarını terk ettiklerini ancak
sadece o tuğla gibi kalın kitabı
kutsal emanetleri de yanlarına
sonuna kadar okuyanların dikkatini
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çekecek biçimde “zevahiri
kurtarmak” adına konuyor.
Peki bu belge şimdi nerede? Kimin
koruması altında? Bu da bilinmiyor.
Bilinen tek şey, Atatürk'ün İslam
aleminin peygamberi Hazreti
Muhammed'in mezarının ortadan
kaldırılmasını önlemesi herkesten
saklanıyor.
Arabistan'da mezar adeti yoktur.
Ölüler herhangi bir yerde toprağa
verilir, üzerine belirleyici bir şey
konmaz. Bu nedenle sadece Hazreti
Muhammed'in mezar yeri ile ilgili
bilgi vardır. O'nun dışındaki İslam
büyüklerinin mezarlarının yeri
bilinmez. Bir süre önce Hazreti
Muhammed'in annesine ait olduğu
ileri sürülen bir mezar ortaya
çıkarılmıştı. Ancak Suudi yönetimi
bu mezarı da ortadan kaldırmış ve
yerine otopark yapmıştı.
Atatürk'ün müdahalesi olmasa
Suudiler, Mescidi Nebevi'nin
hemen dibindeki Hazreti
Muhammed'in mezarını da tamamen
ortadan kaldıracaktı. Nitekim
Hazreti Muhammed'le aynı yere
defnedildikleri bilinen Sahabe'nin
önde gelen isimlerinin mezar
yerleri bugün dümdüzdür.
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Öğrenci Zayi İlanı
: 15 TL (+ KDV)
Diğer Zayi İlanlar
: 15 TL (+ KDV)
Vefat Başsağlığı (1/2 Sayfa : 125 TL (+ KDV)
Özel İlanlar Pazarlığa tabidir.

Gazetemizde Yayınlanan Köşe Yazılarının Hukuki Sorumluluğu Yazarlarına Aittir
AYLIK : 7,5 TL YILLIK: 90 TL

Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine
Uymaya Söz Vermiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, koronavirüs salgını dolayısıyla yeni
dönemde uzaktan eğitimle hizmet verecek. Yeni dönem kayıtları 18-31 Ocak tarihleri arasında
www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılacak.
Konya Büyükşehir
Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslarının
(KOMEK) yeni dönem
kayıtları 18 Ocak'ta
başlıyor. Konya
Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
Altay, meslek
edindirme konusunda
Türkiye'de bir marka
olan KOMEK'in
koronavirüs salgını
döneminde de ara
vermeden hizmetlerini
sürdürdüğünü
belirterek, “Pandemi
sebebiyle
hemşehrilerimizin
evlerinden çıkamadığı
dönemde çeşitli
konularda kendilerini
geliştirmeleri ve kişisel
gelişim alanlarında yeni
yetkinlikler
kazanabilmeleri için
kurslarımızı çevrimiçi
olarak sürdüreceğiz.
Pandemiden dolayı bu
yıl karşılıklı etkileşimin
olduğu, interaktif
program ile yapılacak
kurslarımızda gerçek
sınıf ortamı gibi bir
ortam oluşturarak
kursiyerlerimize eğitim
vermiş olacağız.
Yapılan eğitimlerin
sonunda derslere devam
eden ve çevrimiçi
sınavda başarılı olan

kursiyerlerimize katılım
belgesi vereceğiz.”
dedi. KOMEK Bahar
Dönemi'nde yetişkinler
için 110 farklı branşta;
ilk kez açılacak 14-16
yaş grubu için ise 26
farklı branşta eğitim
verileceğini belirten
Başkan Altay, toplamda
10 bin kursiyerin bu
eğitimlerden
faydalanmasını
sağlamayı
amaçladıklarını söyledi.
“DÜNYA
GENELİNDE FAZLA
İNSANA ERİŞMEYİ
HEDEFLİYORUZ”
Güz döneminde
yaşanan yoğun talep
nedeniyle yeni
dönemde açılan grup
sayılarını artırarak daha

fazla katılımcıya
ulaşmayı
hedeflediklerini de
kaydeden Başkan Altay,
“Ülkemizdeki çeşitli
şehirlerin yanı sıra;
Fransa, Almanya, Irak
ve Çin'den KOMEK'e
kayıt olan
vatandaşlarımız var.
Bahar döneminde
dünya çapında daha
fazla insana erişmeyi
hedefliyoruz.” diye
konuştu. Konya
Büyükşehir Belediyesi
Meslek Edindirme
Kurslarında yeni
dönemde; Dış Ticaret,
E-Ticaret, Robot Kol
Tasarımı, Python ile
Görüntü İşleme ve
Yapay Zeka, Sosyal
Medya Görsel Tasarımı,
Fusion 360 Eğitimi ve

Karikatür Çizimi gibi
ilk defa açılacak
branşlarla uzaktan
eğitim verilecek. Robot
Kol Tasarımı Kursuna
kayıt yapan kursiyerler,
3D Yazıcı Operatörlüğü
Kursuna da devam
ederek bu kursta
tasarımını yapmış
olduğu robot kolu, 3D
yazıcı baskı
yöntemleriyle
üretebilecek. İlk defa
açılacak Dijital Resim
Kursu ile kursiyerler
resimde ışık, gölge ve
kompozisyon
konularını öğrenerek
resim çizmeye adım
atacak. Yeni dönemde
açılacak branşlardan
biri olan Çocuk Hikaye
Tasarımı Kursunda da
katılımcılar resim

yeteneklerini dijital
ortama taşıyacak ve
hikaye kitabı tasarımı
yaparken dizgi
kuralları konusunda
eğitim alıp çocuk
hikaye tasarımı
alanında uzmanlaşarak
bilgilerine yenilerini
ekleme imkanı
bulacak.
BAŞVURULAR 1831 OCAK ARASI
ALINACAK
KOMEK
eğitimlerinden
faydalanmak ve
kurslardan alınan
eğitimlerle geleceğine
yön vermek isteyen
kursiyerler; 18-31 Ocak
tarihleri arasında
www.konya.bel.tr ve
www.komek.org.tr
adreslerinden
kayıtlarını
yaptırabilecek.
TELAFİ
EĞİTİMLERİ
DEVAM EDECEK
Konya Büyükşehir
Belediyesi Meslek
Edindirme Kursları,
yeni tip koronavirüs
salgını nedeniyle ara
verilen telafi eğitimleri
de gerekli tedbirler
alınarak, yüz yüze
kaldığı yerden devam
edecek.
(S.YAVUZ)
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BELEDİYE KARLA
MÜCADELEYE HAZIR

Uzun süredir mevsim
normallerinin üzerinde
seyreden hava sıcaklıkları
nedeniyle beklenen kar
yağışı, Çumra'da etkili
olmaya başladı. Öte
yandan Çumra Belediyesi
meteorolojinin açıkladığı
veriler doğrultusunda olası
kar yağışı ve buzlanmaya
karşı tüm tedbirlerini
aldı.Belediye ekipleri
ulaşımda sıkıntı
yaşanmaması için tüm
hazırlıklarını tamamladı.
Olumsuz hava koşullarına
karşı önceden oluşturulan
ekipler 24 saat görev
başında olacak. İlçenin
yüksek kesimlerinde acil
müdahale ekipleri de hazır
bulundurulacak.
EKİPLER 7/24
ESASINA GÖRE
GÖREV YAPACAK
Çumra Belediyesi Başkanı
Recep Candan yaptığı
açıklamada, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü'nün
uyarıları doğrultusunda

Kar timleri'nin tüm
personel ve ekipmanlarıyla
ilçe genelinde görev
yapacağını belirtti. Başkan
Candan; “ Şükürler olsun
kar yağışını özlemle
bekliyorduk. Rabbim
bizleri Rahmetiyle
bereketlendirdi. Bu süreçte
hemşehrilerimizin mağdur
olmaması için ekiplerimiz
tüm hazırlıklarıyla sahada
olacak. Karla mücadele
çalışmalarımız kapsamında
kar kürüme, tuzlama ve
solüsyon aracı ile yine
onlarca
personelimizgörevinin
başında olacak. Şu an karla
mücadelede kullanılacak
tüm araçlarımız ve
personelimiz hazır. Kar
yağışıyla birlikte ekipler
halkın can ve mal
güvenliği için 7/24 esasına
göre görev
yapacak.(S.YAVUZ)

ÇTSO’dan ÇZO’ya Ziyaret
Çumra Ticaret ve
Sanayi Odası
Başkanı Metin
KURAL, Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı Halil
İbrahim KILINÇ
ve Yönetim Kurulu
Üyesi Gökhan
TUĞYAN ile
Çumra Ziraat
Odası'na Sivil Toplum
Kuruluşları Arası
Dayanışmaya vermiş
oldukları katkılardan dolayı
teşekkür ziyareti
gerçekleştirdiler.
Kendilerini Ziraat Odası
Meclis Başkanı Ali
CEBECİOĞLU, Yönetim
Kurulu BAŞKAN
Yardımcısı Yaşar DUR ve
Yönetim kurulu Üyeleri
karşıladı. Samimi bir
sohbet ortamında
gerçekleşen ziyaret de STK
lar arası dayanışma ve
çeşitli konularda
istişarelerde bulunuldu.
Ziraat Odasının samimi ve
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ir topumu, bir
“milli damar”
ülkeyi, hatta bir
kazandırsaydık. Ülkenin
Milli Damarı
partiyi ayakta
itibarı ve menfaati
Öncelikle
tutan, birlik ve beraberliği
noktasında, ülkenin iç ve
İhya Etmeliyiz
sağlayan, milleti diri ve iri
dış güvenliği noktasında,
kılan milli damardır. Milli
milletin bekası ve geleceği
damarı eksik bir toplumun
noktasında, dış politika
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
birliğini sağlaması, ileriye
noktasında bütün partiler
güvenle bakması mümkün
birlikte hareket
değildir. Bize Malazgirt'te zafer kazandıran ve
edebilseydi, her partide ve sivil toplum
bu toprağı vatan kılan, bize Çanakkale'de etten
örgütünde milli bir damar varlığını
duvar ördüren ve Çanakkale'yi geçilmez yapan,
hissettirseydi.
son olarak bize 15 Temmuz'da destan yazdıran
Gel gör ki, legal olarak kurulan ve seçimlere
“milli damar”dır.
katılıp oy isteyen, hatta belli oranlarda oy da
Milli damar, insanın kendisini bir topluma, bir
alan partilerin bir kısmında bu milli damarı ve
toprağa ait hissetmesidir, üyesi olduğu toplumun
şuuru bulamıyoruz. Bunlar gidip Avrupa
değerlerine inanması ve saygı duymasıdır. Milli
sokaklarında ülkesinin yargısını, polisini,
damar, insanın kendi milletini tanıması, milleti,
yönetici kadrosunu şikayet edebiliyor, “ bu
vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri için her
ülkede hukuk yok, bu ülkeye gelmeyin, yatırım
fedakarlığa katlanmasıdır. Milli damar, insanın
yapmayın” diyebiliyor. Bu milli damardan
vatanı, toprağı, milleti ve bayrağı, bütün bunların
mahrum bir kısım muhalefet partileri iktidar
üstünde inanç değerleri için şehadeti göze
partisini devirebilmek için dış ve iç vesayet
alması, 15 Temmuz'da olduğu gibi korkusuzca
odaklarından yardım isteyebiliyor, ülkede kaos
tankların önüne atlayabilmesidir. Hayatı
çıkarmak için her türlü illegal faaliyetin içinde
yemeden, içmeden, eğlenmeden, kasadan ve
olabiliyor.
keseden ibaret gören, hiçbir kutsalı olmayan,
Evet, milli damarı olmayan bir kısım
siyasette gelen ağam giden paşam diyen,
muhalefet patilerinin kışkırtmasıyla dış ve iç
küçücük çıkarları için her değerinden
vesayet odakları 6-7 Ekim olaylarını
vazgeçebilen, ülkesinin düşmanlarıyla işbirliğine
çıkarttılar, 15 Temmuz 2016 darbe
gidebilen uşak zihniyetlilerin milli damarı
teşebbüsüyle iktidarı yıkmayı denediler.
eksiktir. İşte burada ihya ve inşaya ihtiyaç
Şükür başaramadılar, bu ülke insanının
vardır. Gençliğin karnını doyurmak, sırtını pek
ekserisinde diri duran milli damar galip geldi.
tutmak yetmez, gönlü ve gözü de doyurulmalı,
Bu milli damar yoksunlarının bu kaos ve darbe
beyin göçü önlenmelidir.
planları bitecek gibi değil. Eğitim sistemde
Milli damarın bir adı da “milli şuur”dur. Bu
yapılacak revizyonla orta ve uzun vadede bu
damarın, bu şuurun oluşması için eğitim
terör sevicilerin önünü kesebiliriz.
sisteminde revizyon şarttır. Sadece belli
Boğaziçi Üniversitesine rektör atanması
teorilerin, kavramların ezberletildiği, tarihin
vesilesiyle bu terör ve darbe seviciler, bu
belli dönemlerinin öne çıkarılıp belli
kaos ve fitne peşinde koşanlar, bu dış ve iç
dönemlerinin karalandığı, hatta yok sayıldığı,
vesayet odakları, bu milli damardan yoksun
ahlakın, adaletin, merhametin, diğergamlığın,
tipler, bir kez daha ortaya çıktı. Geçmişteki
yardımlaşmanın, açları doyurmanın, canlılara ve
kurtarılmış bölgelerin, sol ideolojinin kalesi
çevreye sahip çıkmanın öğretilmediği bir eğitim
hüviyetindeki okul ve kurumların özlemi içinde
sistemi insana milli damar kazandıramaz, var
olanlar, buraların bir bir ellerinden kaydığını
olan milli damar da zaman için de yok olur gider.
görünce çılgına döndüler ve patlamaya hazır
Gönül isterdi ki, bunca yolları, köprüleri,
bir bomba gibi fırsat kolluyorlar. Uyanık
hastaneleri inşa etmeden önce veya bunlara
olmalı, cesur olmalı, bu güne kadar ihmal
paralel olarak milli şuuru da inşa etseydik, bu
ettiğimiz milli şuur kazandıran eğitim
milletin çocuklarının gönlünü doyursak ve bunlara
sistemini kurmakta acele etmeli.

YOL TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
sıcak karşılamasından
duyduğu memnuniyeti dile
getiren ÇTSO Yönetim
Kurulu Başkan Metin
KURAL ziyaret sırasında
rahatsızlığından dolayı
bulunamayan Ziraat Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman AKBAŞ'a
geçmiş olsun dileklerini
sunarak Ziraat Odası
Meclis Başkanı Ali
CEBECİOĞLU, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Yaşar DUR ve Yönetim
kurulu Üyelerine
hediyelerini sundular.
Ziyaret hatıra fotoğrafı ile
son buldu.(S.YAVUZ)

Çumra'da ilçe genelinde
etkisini gösteren yoğun
kar yağışı nedeniyle
vatandaşların güvenliği
için tüm önlemleri alan
Çumra Belediyesi, ana
arterlerin tuzlama
çalışmasını gerçekleştirdi.
Yoğun kar yaşı ile
Çumra'da hava
sıcaklılarının düşmesiyle
birlikte olası don ve
buzlanmalara karşı Çumra
Belediyesi tarafından
başlatılan çalışmalar
yoğun mesai ile aralıksız
devam ediyor. Belediye
ekipleri sıfırın altında
seyir eden hava sıcaklıkları
nedeniyle ilçede ana
arterler başta olmak üzere
cadde ve sokaklarda olası
don ve buzlanmaya karşı
tuzlama çalışmaları
gerçekleştiriyor.
Konuya ilişkin

açıklamalarda bulunan
Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan; İlçede kar
yağışının etkili olduğu
günden itibaren çalışmalara
gece gündüz demeden
yoğun bir mesai ile devam
ettiğini kaydetti. Başkan
Candan;“Yağış öncesinde

vatandaşlarımızın herhangi
bir sıkıntı yaşamaması için
tüm önlemlerimizi
almıştık.Amacımız seyahat
eden halkımızın güvenliği
açısından rahat etmesini
sağlamak.Vatandaşlarımızı
n günlük yaşamlarını
sürdürebilmesi, trafik

akışının düzenli bir şekilde
sağlanması için kar
temizleme, küreme ve
tuzlama çalışmalarına
devam eden ekiplerimiz,
sabahın ilk saatlerinden
başlayarak gece geç
saatlere kadar
çalışmalarına devam
ediyorlar. 53 Mahallemiz
içerisinde merkeze mesafe
olarak uzak olan dağ
köylerimiz var ve kar
yağışı buralarda etkisini
daha şiddetli gösteriyor.
Biz bu noktalarda da
insanımızın mağduriyet
yaşamaması ve mahalle
yollarımızın kapanmama sı
için çalışıyoruz. Özel
araçlarıy la trafiğeçıkacak
vatandaşlarımızdan da
buzlanmaya karşı tedbir
almalarını önemle rica
ediyorum.” Dedi.
(S.YAVUZ)

Sayfa

20 Ocak 2021 Çarşamba

TARİH ECZANE TELEFON
20.01.2021
21.01.2021
22.01.2021
23.01.2021
27.01.2021
25.01.2021
26.01.2021

ŞİFA
EMRE
HAYAT
Y.MERKEZ
NEVİN
EKER
KUZEY

447 13 18
447 10 68
447 76 01
447 44 88
447 51 15
447 20 03
447 10 73
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Pandemi Süreci Değerlendirildi
Çumra Belediye
Başkanı Recep
Candan, İlçe
Sağlım Müdürü Dr.
Tevhid Aydın'ı
ziyaret etti.AK
Parti İlçe
Koordinatörü
Mustafa GÜRBÜZ,
AK Parti Çumra
İlçe Başkanı

Osman ŞAHİN ve
parti yönetiminin
de eşlik ettiği
ziyarette,
Çumra'da
pandemi sürecini
değerlendirildi.
Vakalara karşı
mücadelede alınan
önlem ve tedbirler
üzerine

istişarelerde
bulunduklarını söyleyen
Başkan Candan,
"Çumramızda alınan
tedbirler sayesinde vaka
sayımızın düşüşte olduğu
bilgisini aldık. Bu süreçte
canla başla çalışan tüm
sağlık çalışanlarımıza
Rabbim güç kuvvet
versin. "Dedi.(S.YAVUZ)

Sarraf

AVDANLI HACI
Alış
Satış
Dolar
7,455 7,485
Euro
9,010 9,050
22 ayar
402,500 432,000
Çeyrek
716,400 759,000
Yarım 1.428,800 1.518,000
Tam
2.857,500 3.036,000

Tel. : 0.332.447 83 95 - Yılmazlar Çarşısı No.22-ÇUMRA

Miniklerde Heyecan!

Çumra Belediyesi ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlüğünün ortaklaşa
düzenlediği "Çocuk
Gözüyle Pandemide
Resim" yarışmasının
heyecanı sürüyor.
Çumra Belediyesine gelerek, Belediye Başkanı Recep
Candan'dan resim malzemelerini alan miniklerin çok
heyecanlı oldukları gözlendi.Candan miniklerden, bir
dahaki ziyaretlerinde pandemiyi anlatan güzel resimlerle
geleceklerinin sözünü aldı. (S.YAVUZ)

Müdürler 1. Dönemi
Değerlendirdi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1. dönem
değerlendime toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız'ın başkanlık
ettiği toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri okul
müdürleri katıldı.
Toplantıda 1. dönemde eğitim-öğretimde yaşanan
aksaklıklar ve işleyiş ve başarı durumları
değerlendirildi.(S.YAVUZ)

DÖKME ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR
ÇUMRA BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Dökme Çimento (CEM II/A-M (P-L) 42,5 R) Mal Alımı ve Nakli mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İKN
: 2021/18753
1-İdarenin
a) Adı
: ÇUMRA BELEDİYESİ ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
: İZZETBEY MAH. A.TÜRKEŞ CAD. 41 42500 ÇUMRA/KONYA
c) Telefon ve faks numarası
: 3324471230 - 3324473993
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
: Dökme Çimento (CEM II/A-M (P-L) 42,5 R) Mal Alımı ve Nakli
b) Niteliği, türü ve miktarı
: 800 Ton Dökme Çimento (CEM II/A-M (P-L) 42,5 R) Mal Alımı ve
Nakli Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
: Dökme Çimento Beton Santrali Silolarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ve gerekli ihale ve
sözleşme işlemlerinin tamamlanmasından sonra işe başlanacak ve işin süresi 300 (Üçyüz) takvim
gündür
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandıktan sonra 300 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)tarih ve saati : 10.02.2021-11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
Çumra Belediye Başkanlığı/Encümen Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de

Basın - 1294572
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Milli Takıma 6 Sporcu
İlimizin ve İlçemizin
gururu Çatalhüyük
Çumra Belediyespor
Bisiklet Takımından 6
sporcu Milli takım
kampına çağrıldı.
Kampa 6 sporcusunu
gönderen kulübümüz,
milli takıma en çok
sporcu veren takım
unvanını sürdürdü.
08 Ocak'ta Alanya'da
başlayan ve 22 Ocak'a
kadar sürecek olan

kampa katılan
Çatalhüyük Çumra
Belediye Spor 'lu
Sporcularımız:
Muhammed ÇEVİK
Ramazan YILMAZ
Seyit GÜVEN
Tunahan ÇETİN
Melih YILDIZI
Emine ADANALI
Sporcularımızı tebrik
eder, başarılar dileriz.
(S.YAVUZ)

ZAYİ: Seri-B, 701701-701750 Sıra No’lu 1 Cilt Faturamı Kaybettim. Hükümsüzdür.
Ali Rıza Bostancı-T.C. Kimlik No: 52054332262
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Çumra
kökleÇumralı Şairler
rinden
Şiir Şöleni
filizlenen bir
şehir,
MEMLEKET
Uğur KÖFE
şehrimiz
insanı
yeniliğe açık tabi. Konya vilayetine yakınlığı bu
kültüre hız kazandırmıştır. Bu da başta TARIMZİRAAT VE SANAYİİ öte yandan EĞİTİMBİLİM KÜLTÜR ve ilim konularını da beraber
birlikte sürüklemiş ve bugün KONYA'NIN en
çabuk gelişen ilçesi ÇUMRA olmuştur. Bu altmış
bin (60.000) nüfuslu ilçede geçmiş TARİHİMİZ
kültüründe eğitimci öğretici hoca ve ŞAİR ler
gelmiş geçmiştir. Halen mevcut eserleri ve ŞİİR
KİTAPLARI mevcuttur. Bir çoğu da şehrimiz
Çumra dışında sanat-edebiyat-kültür hizmetine
devam etmektedir. Adeta seni oku diyen ŞİİRLER
kervanı Çumra'nın sesi olmuştur. Sanatın- TarımınEkonominin-Eğitimin-İlim ve Edebiyatın iç içe
yoğrulduğu insanlarda bir kültür birikimi ve
seviyesi gün geçtikçe yıllar uzadıkça gelişmiştir.
Bugün Çumra'da hayatını sürdüren onlarca ŞAİR
mevcut. Biz de diyoruz ki, ÇUMRA ŞAİRLER
ŞÖLENİ DÜZENLENSİN, bir BAYRAM
HAVASINDA GECE TÖRENLERİYLE her yıl belirli
günlerde tertiplensin ve insanlar içindeki ve
içlerindeki İNSANLARDAN ŞİİRLER DİNLESİN.
Bu DİNLETİ VE SESLE ÇUMRANIN TEK SES
olmasında eminim çok tesirli olacak.
Biz hep buradayız. MEMLEKET/KÖŞE YAZILARI
Gazeteci, Araştırmacı/ŞAİR-YAZAR Uğur KÖFE
taşı gediğine koymak adına Memleket
Yazıları'mızla renk katıyoruz, Çumra'mız şanı
adına...
Türkiye'mizde, bir çok yerleşim yerinde bu gibi
sanatsal, ilim ve debi törenler ve dinletiler mevcut.
Bunun ne köyü, ne kasabası, ne ilçesi olur. Gayet
doğal, samimi, kendi kanındaki duyguları
dinliyorsun. Söylemediklerin söyleniyor, şölen
sahnesinde, ne mutlu ve ne mutluluk. Amaa gel gör
ki, ne YOK evet kooocaman bir yoook?
Gazetemiz Çumra 26 Haziran yazı kadrosunda
birikmiş az sayıda olmayan ŞAİR arkadaşlar var.
Sokağa çıksan şair oysa, o köye gitsen şair, bu
köye gitsen şair RAHMETLİ o kim ŞİİR YAZARDI
ne ŞAİR var oğlu var ŞAİR buyurun işte. Bir araya
mı geliyoruz, yoksa bir araya mı getirilmiyoruz.
ŞİİR'e ikinci bir yazı, edebiyat-ilim türü gözüyle
bakanlara bir şerbet, bir bal ikram edelim mısra
mısra, dize dize onlara bu şölende bugüne kadar
ağlamadıkları kadar acıyı, ızdırabı, gülemedikleri
kadar kelimeleri ve uzayıp giden hüznün açık
penceresi harflerle ulaşalım. Mutlaka ve mutlaka
bu ŞİİR ŞÖLENİ ÇUMRAMIZDA olmalı. Sanata
ilgi duyan minik yavrulan-r için de bir damla olsun
hizmet olacaktır da bu.
Bu toprağın insanı bu coğrafyanın yeşilin, filizin
çiçeğinin zarifliğini ve bey gibi beyliğini şiir diliyle
anlatabilen ŞAİR'e helal olsun tüm dualarımız.
Belki bu yazımız da olmazın olurunda kalmaz ve
eksiklik tabiki yerine yerleştirilir ve konursa surda
bir gedik kapanır dış dünyaya bizim bir şölenimiz
bile yok hiç de demeyiz.
Biz ÇUMRALILAR HEP VARIN İNSANLARIYIZ.
Hakkınızı helal ediniz.
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MASKE-MESAFE-TEMİZLİK
T.C.
ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZ NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

42120103216
42120100863
42120105935
42120105933
42120105920
42120105913
42120105912
42120105911
42120105910
42120105909
42120105908
42120105907
42120105901
42120105897
42120105896
42120105898
42120108636
42120108612
42120108619
42120108620
42120108632
42120108633
42120108634
42120108676
42120108936
42120109002
42120109011
42120109012
42120109022
42120109023
42120108693
42120108695
42120108696
42120108703
42120108712
42120108713
42120107005
42120107006
42120107007
42120107008
42120107021
42120107052
42120107054
42120109820
42120107061
42120107062
42120103594
42120103595
42120103604
42120103632
42120103653
42120103685
42120103689
42120103693
42120103694
42120103695
42120103700
42120103701
42120103702
42120103705

İLÇESİ

MAHALLE

ÇUMRA GÜVERCİNLİK
ÇUMRA GÖKHÜYÜK
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
ÇUMRA ARIKÖREN
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra UZUNKUYU
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
ÜÇHÜYÜK
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN
Çumra
KARKIN

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA

Köycivarı
Obruk
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
Köyiçi
-

ARSA
TARLA
M29A05B
ARSA
N29B04D3C
ARSA
M29B04D3C
ARSA
M29B04C4D
ARSA
M29B04D3C
ARSA
M29B04D3C
ARSA
M29B04D3C
ARSA
M29B04D3C
ARSA
M29B04D3C
ARSA
M29B04D3C
ARSA
M29B04C4D
ARSA
M29B04C4D
ARSA
M29B04D3C
M29B04D3C
ARSA
ARSA
N29B04C4D
ARSA M30-D-23-B-2-A
ARSA M30-D-23-B-2-A
ARSA M30-D-23-B-2-A
ARSA M30-D-23-B-2-A
ARSA M30-D-23-B-2-A
ARSA M30-D-23-B-2-A
ARSA M30-D-23-B-2-A
ARSA M30-D-23-B-2-C
ARSA M30-D-23-B-2-D
ARSA M30-D-23-B-1-C
ARSA M30-D-23-B-1-C
ARSA M30-D-23-B-1-C
ARSA M30-D-23-B-1-C
ARSA M30-D-23-B-1-C
ARSA M30-D-23-B-1-A
ARSA M30-D-23-B-1-B
ARSA M30-D-23-B-1-B
ARSA M30-D-23-B-1-A
ARSA M30-D-23-B-1-B
ARSA M30-D-23-B-1-B
ARSA M29-C-19-a-2-c
ARSA M29-C-19-a-2-c
ARSA M29-C-19-a-2-c
ARSA M29-C-19-a-2-c
ARSA M29-C-19-a-2-c
ARSA
M29C-19b-1d
ARSA
M29C-19b-1d
ARSA M29-c-19-b-1-b
ARSA M29C-19-B-1-D
ARSA
M29C-19b-1d
ARSA
M29-C2-4A
ARSA
M29-C2-4A
ARSA M29-C-08-C-2-C
ARSA M29-C-08-C-2-C
ARSA
M29C2-4A
ARSA
M29C21-5A
ARSA
M29C21-5A
ARSA
M29C2-4A
ARSA
M29C2-4A
ARSA
M29C2-4A
ARSA
M29C2-4A
ARSA
M29C2-4A
ARSA
M29C2-4A
ARSA
M29C2-4A

İHALENİN

ADA PARSEL

YÜZÖLÇÜ
MÜ (M2)

HAZİNE
HİSSESİ
(M2)

349
0
165
163
150
143
142
141
140
139
138
137
131
127
126
128
193
188
188
188
193
193
193
210
228
243
245
245
245
245
260
260
260
260
262
262
183
183
183
183
185
190
190
241
191
191
114
114
117
144
149
166
167
168
168
168
169
169
169
169

8.715,00
980,00
5.695,48
5.994,01
12.304,00
6.629,44
5.164,93
4.128,79
4.128,85
5.177,85
5.246,41
5.836,30
6.784,87
5.528,00
5.149,00
6.727,27
1.342,95
1.404,05
1.653,56
1.565,68
1.351,24
1.354,23
1.323,98
1.250,75
1.917,56
1.064,36
1.222,01
1.238,64
1.283,49
1.298,94
1.549,65
1.343,69
1.234,13
1.141,15
1.185,32
1.323,75
1.128,70
1.142,38
1.120,40
1.081,38
843,68
1.185,97
1.117,90
592.01
1.129,17
1.115,46
1.300,00
1.300,00
1.288,75
1.311,48
1.281,00
1.153,00
1.706,00
1.502,00
1.389,00
1.156,00
1.119,00
1.119,00
1.199,00
1.040,00

8715.00
980,00
5.695,48
5994.01
12.304,00
6.629,44
5.164,93
4.128,79
4.128,85
5.177,85
5.246,41
5.836,30
6.784,87
5.528,00
5.149,00
6.727,27
1.342,95
1.404,05
1.653,56
1.565,68
1.351,24
1.354,23
1.323,98
1.250,75
1.917,56
1.064,36
1.222,01
1.238,64
1.283,49
1.298,94
1.549,65
1.343,69
1.234,13
1.141,15
1.185,32
1.323,75
1128,7
1142,38
1120,4
1081,38
843,68
1185,97
1117,9
592.01
1129,17
1115,46
1.300,00
1.300,00
1.288,75
1.311,48
1.281,00
1.153,00
1.706,00
1502,00
1.389,00
1.156,00
1.119,00
1.119,00
1.199,00
1.040,00

1
664
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
9
10
1
2
3
1
10
9
1
2
13
14
1
2
3
10
1
3
2
3
4
5
3
4
6
1
5
6
2
3
4
1
3
1
2
3
4
5
3
4
5
8

İMAR DURUMU
KISMEN YOL -KISMEN KONUT
İMARSIZ
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
AYRIK-KONUT ALANI
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT
KISMENYOL -KISMENKONUT

TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)

TARİH

SAATİ

348.600,00
29.450,00
171.000,00
179.850,00
369.120,00
198.900,00
155.000,00
123.900,00
123.900,00
155.500,00
157.500,00
175.100,00
203.550,00
166.000,00
155.000,00
201.900,00
10.750,00
11.400,00
13.250,00
12.550,00
11.000,00
11.000,00
10.600,00
10.200,00
15.500,00
8.800,00
9.950,00
9.950,00
10.300,00
10.550,00
12.800,00
11.100,00
9.900,00
9.150,00
9.550,00
10.600,00
25.550,00
25.250,00
24.750,00
24.500,00
18.650,00
26.850,00
24.700,00
13.400,00
25.600,00
24.650,00
65.100,00
65.100,00
64.650,00
67.200,00
65.650,00
59.100,00
87.400,00
76.850,00
71.100,00
58.000,00
56.100,00
56.100,00
61.500,00
52.200,00

104.580,00
8.835,00
51.300,00
53.955,00
110.736,00
59.670,00
46.500,00
37.170,00
37.170,00
46.650,00
47.250,00
52.530,00
61.065,00
49.800,00
46.500,00
60.570,00
3.225,00
3.420,00
3.975,00
3.765,00
3.300,00
3.300,00
3.180,00
3.060,00
4.650,00
2.640,00
2.985,00
2.985,00
3.090,00
3.165,00
3.840,00
3.330,00
2.970,00
2.745,00
2.865,00
3.180,00
7.665,00
7.575,00
7.425,00
7.350,00
5.595,00
8.055,00
7.410,00
4.020,00
7.680,00
7.395,00
19.530,00
19.530,00
19.395,00
20.160,00
19.695,00
17.730,00
26.220,00
23.055,00
21.330,00
17.400,00
16.830,00
16.830,00
18.450,00
15.660,00

01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
02.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
04.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021

10:00
10:20
11:00
11:20
11:40
12:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00

1296155 Nolu İlanın Devamı Sayfa 7 de

Sayfa

20 Ocak 2021 Çarşamba

Bir Türkü ve
Kahramanları-2

DEVRAN

Anuş GÖKÇE

ücahitlerden kurtulma yollarını
arayan hükümet, Ağustos
1910'da bir emir yayınlayarak
mücahitlerin silahlarını teslim
etmelerini istedi. Settar Han ve
Bağer Han'a bağlı mücahitler bu
kararı kabul etmedi ve meydana
gelen çatışmada pek çok mücahit
öldü. Settar Han bacağından
sakatlandı. Bu olaydan sonra Settar
Han Tebriz'e geri dönmek istediyse
de hükümet izin vermedi. 16 Kasım
1914'te Tahran'da vefat etti. Settar
Han'ın sadece oğulları değil
akrabalarından çoğu, Rusların Güney
Azerbaycan'ı işgali esnasında
öldürülmüştür. Bağer Han ise 1915'şe

M

kadar Tahran'da kaldıktan sonra
Ruslara karşı savaşan Millilerin
mücadelesine katıldı. Kasım 1916'da
Muhammed Emin Talabani
tarafından Türkiye sınırlarına yakın
Şirin köyünde öldürülmüştür. (Bolat,
Gokhan Yar. Doç. Dr.,İran
Meşrutiyet hareketinin Türk
Liderleri: Settar ve Bağer
hanlar,ZFWTvol 5, No:1,- Sayfa 48
v.d)
Onun yolundan giden 1906 Tebriz
doğumlu Şehriyar, 1929 yılında ilk
Türkçe şiir kitabını neşreder.
“Heyder Babaya Selam” adlı şiiriyle
Türkiye ve Sovyetler birliğindeki
Türk Cumhuriyetlerinde büyük üne
kavuştu. Haydar Baba, köylerinin
üstündeki dağın adıdır.

“Heyder baba'ya Selam”
Heyder Baba, ıldırımlar şakanda,
Seller, sular şakkıldayıb akanda,
Kızlar ona saf bağlayıb bakanda,
Selâm olsun şevkatize, elize,
Menim de bir adım gelsin dilize.
Heyder Baba, kehliklerin uçanda,
Göl dibinden dovşan kalkıb, kaçanda,
Bahçaların çiçeklenib açanda,
Bizden de bir mümkün olsa, yâd ele,
Açılmayan ürekleri şâd ele.
Bayram yeli çardakları yıkanda,

Novruz gülü, kar çiçeği çıkanda,
Ağ bulutlar köyneklerin sıkanda,
Bizden de bir yâd eyleyen sağ olsun,
Derdlerimiz koy dikkelsin dağ olsun
…”
Türk'ün Dili
Şiir: Şehriyar

7

şeytan
Çok da uzun olma ki, uzunda akıl olmaz
Menden de ne zalim çıkar oğlum, ne
kisascı
Bir defa buna kan ki, ipekten gazil olmaz

Türkün dili tek sevgili, istekli dil olmaz
Özge dile katsan, bu asil dil, asil olmaz

Azat koy oğul aşkı tabiatta beğensin
Dağ daşta doğulmuş deli ceyran hamil
olmaz

Öz şiirini Farsa Arab'e gatmazsa şair
Şiiri okuyanlar, eşidenler kesil olmaz

İnsan o'dur tutsun bu zelil halkın elinden
Allah'ı seversen, bele insan zelil olmaz

Fars şairi çox sözleri bizden aparmış
(Sabir) kimi bir süfreli şair, pahil olmaz

Çok daki serabın suyu, var yağ-balı
vardır
Baş erşe de çakdırsa, serap erdebil olmaz

Türkün meseli, folkloru dünyada tekdir
Han yorğanı kend içre meseldir, mitil
olmaz

Bir zerre musavat ola, şair çöpe dönmez
Erbaplarımızdan da karınlar tebil olmaz

Azer kuşunu Kayser Rumu esir etmiş
Kisra sözüdür bir bile tarih nağil olmaz

Düz vakıtta dolar tahta-tabak edviya ile
Onda ki nenem sancılanır zencefil olmaz

Pişmiş kimi, şiirin de gerek tad-tuzu olsun
Kend ehli bilerler ki, doşapsız haşil olmaz

Bu şehriyar'ın tabi kimi çimmeli çeşme
Kevser olabilse demirem, selsebil olmaz.

Sözlerde cevahir kimidir, asli bedel'den
Teşhis veren olsa bu kadar zir- zebil olmaz

“El kimin
… Gurt gurtnan dolaşır itler it inen
Gurt şikarnan doyar, itler küt inen
Yanaşmanın goynu dolar bit inen
Heç elden özgeye gardaş olar mı
Fars, Çin,Urus'ran yoldaş olar mı?..”

Şair ola bilmesen, anan doğmasa şair
Mis sen, a balam, her sarı köynek gızıl
olmaz
Çok kıssa boy olsan, olusan cin kimi

(Sürecek)

Halı Saha Yeniden...
İlçemiz spor kompleksi içinde yer alan halı saha
Çumra Belediyesi tarafından yenileniyor. Brandası
yenilenen halı sahanın iç ve dış tarafında da
çalıymalar tüm hızıyla devam ediyor.
Yenileme çalışmaları kapsamında Halı Sahanın
yanında bulunan alana Basketbol ve Voleybol
oynanacak ekipmanlar eklenerek halkımızın
kullanımına sunulacağı öğrenildi.(S.YAVUZ)

1296155 Nolu İlanın Baştarafı Sayfa 6 da
1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı, hizalarında
gösterilen gün ve saatte, Çumra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
(İzzetbey Mahallesi Hallit Oflaz Caddesi Hükümet Konağı Kat :3 Çumra
Milli Emlak Şefliği 42500 Çumra/Konya)
2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile
gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon
Başkanlığına ulaşması şarttır.
3-Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den, satış ve devir işlemleri ile bu
işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan
müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden
muaftır.
5-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi,
ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü
peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda,
taksitler halinde ödenmek üzere
taksitlendirme yapılabilecektir.
6-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik
Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat
mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit
içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek
odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli
yetki belgesi ve imza sirküsü,
e)Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli
ve kaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları
gerekir.
8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına
ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
9-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi
yapmama kararı kesindir.
10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr
adresinden öğrenilebilir.
11-Gecici Teminatlar Çumra Ziraat Bankası Çumra Malmüdürlüğü IBAN
:TR 5200 0100 0265 0000 1000 5604 numaralı hesaba yatırılacaktır.
12-İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 17.09.2020 tarihli 102 nolu Konya İl
Umumi Hıfzısssıhha Kurul Kararı gereğince Hayat Eve Sığar (HES) kodu
ile ihaleye katılabilecektir.. İLAN OLUNUR.
Basın - 1296155
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ÇUMRA BELEDİYESİNDE
TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI
Çumra Belediyesinde çalışanların 2021 yılında alacakları maaş
konusunda yetkili
sendika ile anlaşmaya
Çumra Belediyesi'nde
işçilerin alacağı ücretler
konusunda yetkili
sendika ile yapılan
görüşmeler neticelendi
vetoplu sözleşme
imzalandı. Çumra
Belediye Başkanı
Recep Candan,
tüm belediye
çalışanları ile
beraber Çumra'yı
hep birlikte daha
güzel yarınlara
hazırlamak için
çalıştıklarını
belirterek, en
önemli güçlerinin
birlik ve
beraberlik olduğunu kaydetti.
“İŞÇİLERİMİZİ
ENFLASYONA
EZDİRMEDEN
HAKLARINI
VEREBİLMENİN
MUTLULUĞUNU
YAŞIYORUZ”
Çumra Belediyesi
çalışanlarının 2021 maaşları
konusunda yetkili sendika ile
görüşmelerin tamamlandığını
belirten Başkan Candan,
“Biz Çumra Belediyesi
olarak Çumra'nın hizmet
anlamında daha iyi noktalara

yapılan toplu iş görüşmeleri
neticesinde, 2021 itibarıyla
eklerle birlikte 3500 TL'ye
yakın bir ücret almaya
başlayacak. Her personelin
çalıştığı unvana
göre ücreti
belirlenirken
ayrıca yakacak,
eğitim, çocuk
parası, doğum
yardımı, bayram
harçlıkları,
evlenme yardımı
ve benzeri birçok
isim altında sosyal
yardımlarla
birlikte kısacası
3500 TL ile 6000
gelebilmesi için gecesini
TL'yi bulan maaş aralığında
gündüzüne katan büyük bir
ücretler alacaklar. Yine 2021
aileyiz. Mesai
öncesi 6 aylık ücretlerini ise
arkadaşlarımızın bütün
haklarıyla birlikte
haklarını en iyi şekilde
personelimize ödenecek.Biz
vermek için ücretlerde
her zaman işçilerimizin alın
önemli oranda artışlar yaptık. terini ziyadesiyle
Yetkili sendika ile bu
verebilmenin gayreti
anlaşmayı yaparken
içerisinde olduk. Bu
işçilerimizi enflasyona
sözleşme ile de işçilerimize
ezdirmeden haklarını
elimizden gelenin fazlasını
verebilmenin mutluluğunu
sunmak için imkanlarımızı
yaşıyoruz. İmzaladığımız bu zorladık. Hayırlı ve bereketli
sözleşme ile birlikte, Daha
olsun inşallah.” Dedi.
önce 2500 TL civarında ücret (S.YAVUZ)
alan bekar çalışanımız,

“Bu Ziyareti Kıymetli Buluyoruz”
düzeyde bir ziyaret olması
hasebi ile basında günlerce
konuşuldu ve halen
konuşulmaya da devam
ediyor. Saadet Partisi ilçe
başkanı olarak insanımızla
bir araya geldiğimiz de sayın
başkanım hayırlı olsun ittifak
mı var gibi sorularla
karşılaşıyoruz. Türkiye bir
seçim sathı mahalline
girmediği için bu tarz
konular üzerine konuşarak
asıl gündemi perdelemenin
"Sayın Cumhurbaşkanının
gereksiz olduğu
yaptığı ziyaret daha önce
kanaatindeyiz. Belki bundan
beraber çalıştıkları Oğuzhan
sonra da ziyaretler
Asiltürk beye hem sivil hem
gerçekleşecek tüm partiler
de kendilerinin de ifade ettiği
arasında ama önemli olan bu
gibi nezaket
ziyaretlerin ülke menfaatine
ziyaretiydi."diyen Baş;
yarayacak şekilde
"Tabi biz bu ziyareti önemli
sonuçlanabilmesi.Bu
ve kıymetli buluyoruz. Biz
ziyaretlerin gerginleşen ve
Saadet Partisi olarak
kutuplaşan siyasi arenayı
Türkiye'de insanlar, kurumlar
yumuşatması. Bu ziyaretler
ve siyasi partiler arasında
böyle olduğu takdirde
diyalog olmasını ülke
anlamlı olur.
menfaati adına uygun bir
Saadet Partisi yarım asırlık
adım olarak görüyoruz. Üst

Barış Yardımcı
İmzayı Attı

tecrübe,bilgi ve birikime
sahip kendi geleneği
içerisinde ilkelerine göre
hareket eden milletinin ve
ülkesinin menfaatlerini
önceleyen bir siyasi
harekettir. Saadet Partisinin
kararlarını ilkeleri
doğrultusunda verdiği
herkesçe malumdur. Bu
geleneği içerisinde şahıslara,
ziyaretlere, partilerin
isimlerine göre değil ilkelere
göre hareket
etmiştir.Ülkemizin ve
Milletimizin menfaatine
olacak her şey Saadet
partimizin ilgili kurullarında
görüşülür ilçe,il
teşkilatlarının görüşleri alınır
ve çıkan sonuç kamuoyu ile
paylaşılır.Gerek
Cumhurbaşkanının gerekse
Saadet Partisi Genel sekreteri
Mesut Doğan beyinde ifade
ettiği gibi ziyaret sivil ve
nezaket ziyaretidir."şeklinde
konuştu.(S.YAVUZ)
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yaşanmışlık gerektirir.
Yüksek paralarla, yüksek
FUTBOL *
kontratlarla en iyi imkanlarla,
COVİD-19 *
çalışan oyuncuların oynadığı
MADDİYAT *
oyun heyecansız ve duygusuz
MANEVİYAT
bir hal almaya başladı. Yüksek
kontratlar oyuncunun
FUTBOLA DAİR
Abdullah KOÇAK
yaptıklarının bedeli olarak
veriliyor, yapacaklarının değil.
izlerde güzel bir yazı olmuş
Oysa futbolda tek itici güç para
deyip tekrar, tekrar
değildir. Maddiyat çok şeydir ama
okuyacağınızı biliyorum, Farklı
her şey değildir. Maneviyatın da
düşünce ve ifadelerimi sizler için
güçlü olması gerekir. Maneviyat
zorladım,
sadece gol atınca secde etmek de
Güzel kelime ve cümlelere yer
değildir. Takım kültürü, takım
verirken en önemlisi de hepimizin
ruhu, aidiyet duygusu ve gelişmiş
dünyasını yazdığımı düşünüyorum.
bir spor ahlakı gerektirir. Bunlar
Futbolda Covit-19, maddiyat ve
eksikse çok para harcasanız
maneviyat olarak önemli bir
istediğiniz her oyuncuyu alsanız
konuya değindim, şimdiden
bile o eski tutkuyu coşkuyu
zihninizde kalması dileğiyle,
yakalayamıyorsunuz. Virüsü
Ülkemizde çoğalan yabancı sayısı
atlatsak bile ne yazıkki hiçbir şey
ve transferlerin yüksek meblaları
eskisi gibi olmayacak. Virüs
dikkate alınarak yapılması,
bittiğinde herşeyin bir bedeli
günümüz futbolunun büyüsünü
olacak hayatımızda, parası olan
giderek bozuyor. Seyirci de
için evde kalmak kolay olabilir ,
olmayınca oynanan oyunlar artık
dar gelirlinin işi çok zor bu iş
tat vermiyor. Hatta çoğu futbol
bittiğinde.
sever veya diğer sporseverler
Son olarak manevi açıdan,
takip bile etmiyor artık.
müslüman oturken, kalkarken,
Eski tadı yakalamak için başta
yerken, içerken, spor yaparken,
pandemi sürecinin yok olması
dinlenirken, eğlenirken yani her
gerekiyor. Yeni bir düzen, yeni
durumda ölçüyü kaçırmayan kişi
emekler, yeni heyecanlar, yeni
olmalıdır.
birlik ve beraberlikler gerektiğini
Spor yapmak sünnetir ama doğru
düşünüyorum. Hiç bir şeyin eskisi
yapıldığında, oyüzden bizimde
gibi olmayacağına da inanıyorum.
spor yaparken dikkat etmemiz
Zaman çok çabuk geçiyor, virüs
gereken hususlar var. Spor
illeti tüm insanlığa ders veriyor
yaparken ve futbol oynarken ve
adeta. Sanki futbolu tatile
seyrederken kendimizi
göndermişte bir daha gelme
kaybetmemeli asaletimizi
dermiş gibi. Şimdilerde hepimiz
korumalıyız. Saygı çerçevesini
gelişine yaşıyoruz umutsuz
aşmamalı öfkelenmemeli sabırlı ve
yaşantılarımız, kırgın
hoşgörülü davranmalıyız.
yüreklerimiz, yorgun
Gençlerimizi de böyle
bedenlerimiz, kaybedilmiş
yetiştirmeliyiz. Gençliğe milli ve
heveslerimizle çok zor
manevi değerlerimizi aşılamalıyız
toparlanacağız gibi görünüyor.
ve buna kendimiz de örnek
Zor şartlar da zor dönemlerde
olmalıyız.
değerlerimize sahip çıkmak
Bu erdemli tutum ve davranışları
kenardan seyredip sadece
spora ve futbola da yansıtmalarını
eleştirmek değildir. Sahip çıkmak,
istemeliyiz işte o zaman hayatlar
destek olmak, fikirde birlik
ve sporumuz güzelleşir ve bize
harekette birlik gerektirir. Birlik
mutluluk ve huzur verir.
ve beraberliği sağlayamadığımız
Ve son, son çok güzel bitmeli,
zaman değerler, uğraşlar,
Gerekirse futboldan vazgeçerim
emekler, tüm güzellikler heba
ama orucumu ihmal etmem; para
olur, Maddiyat ve maneviyat da
bu dünyada geçerli. Bir müslüman
bununla birlikte beraber yok olur
olarak ahiretim
gider.
önceliğimdir...MOUSSA SOW.
Böyle zor durumlarda değersel ve
Sözlerini maddiyat tan maneviyata
toplumsal anlam taşıyan yerleri
ne kadar da güzel taşıyarak
yönetmek için, hizmet anlayışı
anlatmış. SAYGILARIMLA
,fedakarlık bilgi ,tecrübe ve

S

ZAYİ: 100701-100750 ve 100601-100650 No’lu 2 Cilt Taşıma İrsaliyesi ile 44201-44210
Sıra No’lu Faturalarımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Azime Canverenli

İttifak Holding Konyaspor,
savunmanın sağı ve orta
sahada görev yapan 28
yaşındaki Barış Yardımcı ile
1.5 yıllık sözleşme
imzaladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir

Stadyumu Basın Toplantı
Salonu'nda gerçekleşen
imza törenine, Genel
Menajer Seçkin Özdil ve
yeni transfez Barış Yardımcı
katıldı.
Daha önce Menemenspor,

Hatayspor, Gaziantep,
Bursaspor, Sivasspor gibi
takımlarda oynayan Barış
Yardımcı, kulübümüzde 26
numaralı formayı giyecek.
(S.YAVUZ)

