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26 HAZİRAN COŞKUSU
Çumra Belediyesi 26 Haziran programı ile ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı

Çumra'nın ilçe oluşun 96. yılı münasebetiyle düzenlenen 26 Haziran etkinliği yoğun bir katılım ile gerçekleşti
Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen Çumra'nın 26 Haziran 1926 tarihinde ilçe oluşunun 96. yılı için düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Çumra
Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumunda düzenlenen etkinliğe ilçe halkından binlerce kişi katıldı. Şöhretler karması futbol ve ayak tenisi final müsabakaları
ile başlayan etkinlikler çocuklara yönelik; bubble show, kukla ve ilizyon gösterileri, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri ile devam etti.
2’de

Erkoyuncu: TORKU Doğal ve
Güvenilir Bir Gıda Markası
K Onya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Mali Genel

Kurulu, binlerce üreticinin yanı sıra, Cihanbeyli Belediye
Başkanı Mehmet Kale, Çumra Belediye Başkanı Recep
Candan, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, çok sayıda
muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile Konya
Şeker fabrikasında yapıldı.Genel Kurulda, PANKOBİRLİK
Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bir konuşma
3’te
yaptı.

İlçe Emniyet
Müdürlüğünden
Bilgilendirme
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PANKOBİRLİK BASIN
4’te
AÇIKLAMASI

Yaz Kur'an Kursları Başladı

H

er sene yaz mevsiminde
Milyonlarca çocuğun
Kur'an-ı Kerim ve dini
bilgileri öğrendiği Yaz
Kur'an Kursları 27 Haziran
2022 Pazartesi Günü
başladı.
4’te

BAYIR TURPU
GİBİ OLMAK MI?

SOHBET
Ahmet YILDIZ
Yiğit Can, ÇÇBS'ye
4’te
Sponsor oldu
Sayfa 4’te

5’te
Bisiklet Takımı
Ömer Zengin'e Teslim

ÇÇBS'den Halk Oyunları
5’te
Kursu

Önemli Meseleler
61
ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

ÇKS başvurularında son gün Konyaspor'dan Sayfa 6’da

30 Haziran

eçtiğimiz Eylül itibariyle başlayan
G
2022 yılı ÇKS kaydı başvuruları, 30

Haziran 2022 günü mesai bitiminde
sona erecek.
3’te

forvet ve
stoper
hamlesi!

YAKIŞANI GİYMEK

TARAFLI BÖLGE
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26 HAZİRAN COŞKUSU
Akabinde mehteran, halk
oyunları ve tekvando
gösterileri sergilendi.
Etkinlikte içerisinde
Çumra'nın yerel
sanatçıları tarafından
sergilenen canlı
performans ile
katılımcılar şarkılar
eşliğinde eğlendi.
Programın son kısmında
ise ve Eser Ezgi
Eyüboğlu konseri sahne
aldı. Konser halk
tarafından beğeni ve
yoğun ilgi ile karşılandı.
Çumra'nın ilçe oluşunun
96. yıl etkinlikleri havai
fişek gösterile ile sona
erdi.
“MİRASIMIZI
DEVAM
ETTİRMENİN
MUTLULUĞUNU
YAŞIYORUZ”
Programda konuşan

Çumra Belediye Başkanı
Av. Recep Candan,
Çumra'nın tarihte özel bir
yerinin olduğuna vurgu
yaptı. Candan yaptığı
konuşmada; “Çumra,
Osmanlının dev
projelerine ev sahipliği
yapmış bir ilçedir. Sultan
Abdülhamid Han
döneminde tasarlanan,
sulama projeleri ve Hicaz
demiryolu bunun en
büyük örneğidir.
Konya'nın sulu tarım
yapılan ve en çok üretim
yapılan ilçesi açık ara ile
Çumra'dır. 10 Bin yıl önce
Çatalhöyük'te insanlar
barış içerisinde
yaşamışlar. Bu mirası
bugün Çumra olarak
devam ettirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Çumra'mızın kuruluşu
Gazi Mustafa Kemal

Atatürk'ün talimatı ile 26
Haziran 1926 tarihinde
gerçekleşmiştir.
Çumra'mız bir muhacir
şehridir. Balkanlardan
gelen göçmenlerimize
Çumra mesken olmuştur.
Daha sonrasında
Hadim'den, Bozkır'dan,
Güneysınır'dan,
Akören'den, Kırım'dan ve
ülkemizin her bir
coğrafyasından, ova,

“ÇUMRA'MIZIN
HUZURU VE
MUTLULUĞU İÇİN
VAR GÜCÜMÜZLE
ÇALIŞIYORUZ”
Çumra'da geçmişte ve
geleceğe yönelik yapılan
yatırımlar hakkında bilgi
veren Başkan Candan;
“Candan Bugüne kadar
Çumra'mıza hizmet eden
belediye başkanları,
kaymakamlar, vekiller,

önemli bir dönüm noktası
yaşadı. Yaklaşık 3 bin kişi
bu tesislerde istihdam
ediliyor. Bugünde Çumra
Organize Sanayimizin
yeni genişleme alanı ile
İnşallah önümüzdeki 5
sene içerisinde
Çumra'mıza 300 yeni
sanayi tesisi
kazandırmanın
arifesindeyiz ve bunun
için çalışıyoruz. Bu

çalışıyoruz. Ayrıca
Çumra'mız, Konya ilçeleri
içerisinde merkez ilçe
olmadan hızlı tren
seferlerini tek olduğu ilçe
olma özelliğine sahiptir.
Toros dağlarının suları
Akdeniz'e akarken 20 yıl
öncesinde başlayan Mavi
Tünel projeleri ile şimdi o
sular ovamıza akıyor.
Yine Konya merkez
ilçelerinin dışında sadece

Türkmen ve dağ
köylerimizden gelen
insanlarımız ile biz
Çumra'yı oluşturmuşuz.
Huzur içerisinde bir 96 yıl
yaşamışız. Rabbim nice
96 yıllara huzur ve
mutlulukla hepimizi
kavuştursun.” İfadelerini
kullandı.

bürokratlar, sanayiciler, iş
adamları ve
çiftçilerimizden taş taş taş
üstüne koyan kim varsa
hepsinden Allah razı
olsun. Bugünde var
gücümüzle halkımızın
duasıyla çalışmaya devam
ediyoruz. Çumra Şeker'in
kurulması ile ilçemiz

tesislerde 10 bin gencimiz
Allah'ın izni ile istihdam
edilecek. Çumra'mızın
imar sorununu çözerek
toplu konut alanları ile
ilçemizi daha mutlu ve
yaşanabilir hale getirmek
düşüncesiyle Konya'nın 4.
merkez ilçe yapmak için
var gücümüzle

Çumra'mız, Toroslardan
gelen memba suyundan
yararlanıyor. Bu duygu ve
düşüncelerle birlik ve
beraberliğimizin daim
olmasını diliyor, tüm ilçe
halkımızı sevgi, saygı ve
muhabbetle
selamlıyorum” dedi.
SERDAR YAVUZ

BAYIR TURPU
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SOHBET

R

Ahmet YILDIZ

ahmetli Yakup Eniştem Avrupa'da
çalışırken Çiçekli Köylüsü Hacı
Mustafa Çiçek'e bahçede bulunan
ahır samanlık yıktırılıp yerine
mutfak depo benzeri yer yaptırmıştık.
Enişte Avrupa'da olduğu için inşaatın
başında ben bulunmuştum. Hacı Mustafa
Ağabey sabah işe geldiğinde;
--- Hacı Mustafa Ağabeyim hayırlı sabahlar
bugün nasılsın? Diye sorduğumda;
---- Hacı Ahmet elhamdülillah bayır turpu
gibiyim. Haydi, bismillah deyip işe
başlayalım. Derdi. Şimdi aradan yaklaşık
kırk yıl geçti ne zaman Hacı Mustafa Çiçek
Ağabeyi görsem hal hatır sorsam verdiği
cevap aynıdır. Geçen Pazar günü Himmet
Tömtöm, İbrahim Çiçek ile Cicek
Köyümüzde Hacı Mustafa Ağabeyi ziyaret
ettik. Hacı Mustafa Ağabeyi nasılsın
sorusunun cevabı hiç değişmedi;
---- Hamdolsun bayır turpu gibiyim!
---Saygıdeğer Hacı Mustafa Ağabeyim ben
bayır turpu gibi falan değilim!
Yıllar yılları kovaladı dünden bugüne bize
acısıyla tatlısıyla tecrübe yüklü birikim
kaldı.. Liseden fizik dersimize giren Nazım
Çimen Hocam; Tecrübe, yenen kazıkların
bileşkesidir. Derdi ki, biz de epey böylesi
tecrübe edindik.
Zaman oldu tavanda hizmet ederken
görüşümüzden dolayı onlara göre
makamımızdan yoksun bırakıldık. Biz her
şartta çalışmaya ve hizmet etmeye devam
ettik. Kendi ikballeri için bize zulüm
edenlere görmezden gelen ve göz
yumanları da en yüce makama Allah'a
havale ettik…..
Sonrasında kenara çekilip yaptıklarımız ve

yapamadıklarımızı muhasebe ediyoruz.
Öyle veya böyle gücümüzün yettiğince
yapabildiklerimizi sadece Allah rızasına nail
olmak için yaptık. Yapamadıklarımız ise
gücümüz ve zamanımız yetmedi art
niyetliliğimizden değildir.
Muhakkak bu saatten sonra bizde 30 yıl
öncesindeki ne gençlik ne dirilik ne de
heves kaldı. Dolayısıyla posasını
çıkardığınız birinden aynı koşuşturma
bekleyemezsiniz. Yapacağımızı yaptık.
Yaptıklarımızdan pişmanlığımız yoktur.
Bugün geriye dönüş olsa aynı şeyleri yine
yaparım.
Bırakın artık kendi demimizde olalım. Son
demimde hala nal mıh mı arıyorsunuz? Çok
ötelenip çok ütülendik. Dahası nasıl olsa
bizdensin deyip hep ihmal edildik. Acaba
göremediler mi, sesimizi duyamadılar mı
nedendir bilmem görülmedik ve
duyulmadık. Bir kenarda unutulduk. Yıllar
sonra;
--- Yahu sen nerelerdesin? Diye sordular.
Yanıtımız kanıtlı oldu;
--- Yıllar önce bıraktığınız yerde!
Sonrası mı bir yüze beyaz muhabbet ettik.
Ta eskilere gidip kahramanlıklarımızdan
dem vurduk. O kadar..
Ha bu arada verdikleri birkaç zeytin tanesi
sonrasında koskoca yağ tenekesi kapımıza
gelenlerin de kulağı çınlasın!
Rahmetli Cemil Meriç; Yapılan iyiliğin
karşılığını beklemek manevi tefeciliktir.
Derken bir başkası da“Yapılan iyiliği başa
kakmak da manevi hacizciliktir. Diyor.
O zaman rahmetli Süleyman Demirel'i
“Dünün güneşi ile bugün yıkadığın çamaşır
kurumaz. Sözü ile analım mı?
Dünlerde süflü, kıytırık, işi gücü mavra
atmak olanlardan yani “Boş kafalarla içi
dolu hayaller kuramazsınız.(Charles
Bukowskı)” Demiş ya doğrudur deyip.
Onlardan uzak hizmet aşkı ile koştuk değil
mi?
Aşkla yürüyenler dünyayı omuzunda taşır.
Böylesi aşkı, sevdayı bilmeyenler ise

sırtında bedavadan ceset taşır.
Dünün küllük müftüleri, dinozorları bugün
tez elden kanatlanıp uçuşa geçmeleri
boşuna değildir. Zaman ve zemin tam
dişlerine göre meydanı onlara bırakanlara
yazıklar olsun!
Benden uzak olup hep biz demeye
koyulduk. Böylesi bir duruş, tavırda eskilerin
ifadesi enaniyeti yani bencilliği ruhumuza
bastırmadık. Ki, güruh olmadık. Gücümüz
yetmediğini en büyük makama havale ettik.
“La havle ve la kuvvete illa billahil' Aliyyil
Azim”
Çok yüce ve çok büyük Allah'ın himayesine
sığınmaktan ve O'nun kudretinden yardım
dilemekten başka amacımız yoktur. O'ndan
başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. O'na
dayandım, O'na güvendim!
Bize reva görülen yapılanlara ve
emeklerimize enayi babından görenlere ve
timsah gözyaşı dökenlere üzüldük. Hani bir
şarkı vardı; “Al aşkını çal başına!” sözleri
Mehmet Erbulan, bestesi Necdet
Tokatlıoğlu'na ait;
Şu dünyada neler gelir
Yaratılan kul başına
Mevla'm kerim sabır verir
Al aşkını çal başına
*
Bize bizi bilen gerek
Bizi candan seven gerek
Çağırmadan gelen gerek
Al aşkını çal başına
*
Nasıl sevdim bilmedin ki
Göz yaşımı silmedin ki
Zamanında gelmedin ki
Al aşkını çal başına
*
Arıdan bal alınmaz mı
Sevene kul olunmaz mı
Senden güzel bulunmaz mı
Al aşkını çal başına!
Saygıdeğer Hacı Mustafa Ağam, ben bayır
turpu gibi olmak mı?
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TORKU Doğal ve Güvenilir Bir Gıda Markası
Konuşmasına “ Konya
Pancar Ekicileri
Kooperatifinin 70. Olağan
Genel Kurulu hepimize hayırlı
olsun. Türk çiftçisine, tarım
sektörüne, şeker sektörüne,
ülkemiz ekonomisine hayırlı
olsun.Üretimden
vazgeçmeyenlere hayırlı
olsun.Çiftçiliği bir meslek
olarak görenlere hayırlı
olsun.Kadın çiftçilerimize,
genç çiftçilerimize hayırlı
olsun.Büyük Konya Şeker

bir seviyeye gelmesinin ve
sizlerin de Konya şekere
dolayısıyla bizlere olan
güveninizin sonucunda
şirketimiz, 435 bin 500 tonluk
A kotası taahhüdünün ekimini
fiili olarak
gerçekleştirdi.”sözleriyle
konuşmasını sürdüren
Başkan Ramazan Erkoyuncu,
“Pancar üreticilerimize
önümüzdeki hafta içinde
mazot avanslarını dağıtıp
inşallah hemen ardından

gücüne destek vermek
amacıyla tahmini 50 bin tona
kadar ilave A kotası tahsis
edeceğini belirtmiştir.
İnşallah Konya şekerin bu
ilave kotasıyla ve merkez
fabrikamızın taşınmasıyla
beraber üretim kapasitemizi
de arttırarak sizden aldığımız
pancarı daha kısa bir sürede
işlemeyi planlamaktayız.
Böylece pancarın stokta uzun
süre beklemesi ve
bozulmasından kaynaklanan

bordro dönemindeki
fiyatından değil gübrenin
size ulaştığı dönemdeki
fiyatından
faturalandırılacağına dair
söz vermiştik. Geçtiğimiz
bordro döneminde piyasada
Üre gübresi 8.600 Lira iken
biz 3.351 Liradan
faturalandırdık. Çiftçimize
verdiğimiz sözümüzü tuttuk”
şeklinde konuşmasını
sürdüren Başkan
Erkoyuncu, “Üretici

nezdinde doğal ve güvenilir
bir gıda markası olarak haklı
bir yere sahip olduğunu
ifade eden Başkan
Ramazan Erkoyuncu,
konuşmasını şöyle sürdürdü;
“TORKU'muzun öncelikle iç
piyasada pazar payının ve
bulunur olmasının
hedeflenen seviyeye
gelmesi için gerekli tedbir ve
önlemleri ivedilikle alıyoruz.
Bu kapsamda profesyonel
bir ekip kurarak markanın

ülkemizin en modern tesisi
olan PANAGRO Üretim
Kompleksimizin üretim ve
satış hacmini de bulunduğu
noktadan daha ileriye
götürecek çalışmaları da
aynı profesyonel anlayışla
yürütüyoruz.”
Konuşmasını Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün“Köylü
milletin efendisidir” sözüyle
bitirmek istediğini belirten
PANKOBİRLİK Genel
Başkanı Ramazan

ailesine hayırlı olsun”
sözleriyle başlayan Başkan
Erkoyuncu, “İlk üç ayımızı
kurumumuzun bankalara olan
borçlarının yapılandırmasına
ayırdık. Bu doğrultuda
Ankara'da, İstanbul'da ve
bankalar nezdinde yoğun bir
şekilde girişimlerde bulunduk.
Sayın Cumhurbaşkanımızla
yaptığımız olumlu ve verimli
görüşmenin neticesinde bu
alanda hızlı bir ivme
yakaladık.
Cumhurbaşkanımızın tensip
ve talimatları doğrultusunda
devletimizin bütün irtibat
kanalları bize açıldı. Bu
konuda Sayın
Cumhurbaşkanımıza
hassaten şükran ve minnet
duygularımı iletiyorum” dedi.
“Pancar bedelinin tatmin edici

üreticimizin bayram ihtiyaçları
için ton başına 15 TL bayram
avansını vermiş olacağız ve
Temmuz ayı sonu gibi ikinci
pancar avansımızı devreye
alacağız. Bu ödemenin de
planlarını yaptık. Allah'ın
izniyle temmuz ayı sonunda
bu avansınızda hesaplarınıza
geçmiş olacak.
Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanımız Sayın
Murat Kurum ile sürekli
iletişim halindeyiz ve her
zaman desteğini bizlere
vermektedir.Tarım ve Orman
Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi
Beyle yaptığımız görüşmeler
neticesinde bakanlık olarak
tüm imkânlarıyla pancar
üreticilerinin yanlarında
olduklarını ifade ettiler. Konya
pancar çiftçisinin üretim

kayıpların önüne geçerek
ilave 20-25 bin ton şeker
üretmiş olacağız. Bir başka
deyişle her yıl alınan
pancardan daha fazla şeker
elde etmiş olacağız” şeklinde
konuştu.
Çiftçilere istihkakları olan
küspe bedelini eksiksiz olarak
ödediklerini de belirten Genel
Başkan Erkoyuncu, patates
tedariki konusunda üreticilerin
endişelerini giderecek
kapsamlı bir çalışma
yürüttüklerini, bu doğrultuda
çiftçilerin patates fiyatları ne
olacak kaygısından
kurtulması için hasat
döneminde açıklanan fiyatı
daha ekim başlamadan
açıkladıklarını belirtti.
“Göreve gelmeden önce,
çiftçimize verilen gübrelerin,

ortaklarımıza 2022-2023
döneminde de
PANKOBİRLİK'in toplu alım
gücüyle tedarik edip
ulaştırdığımız 40 bin ton
gübrede piyasa şartlarına
göre yaklaşık olarak ton
başına 1500 -2000 liralık bir
avantaj sağlamış olduk. ”
dedi.
Gerekli değerlendirmeyi
yaparak üreticileri mağdur
etmeyecek arpa alımına da
başlayacaklarını sözlerine
ekleyen Konya Pancar
Ekicileri Kooperatifi Başkanı
Erkoyuncu, buğday, ayçiçeği
ve mısır gibi ürünleri hasat
döneminde piyasa
şartlarında alarak
desteklerine devam
edeceklerini belirtti.
TORKU Markasının tüketici

üretim, lojistik ve satış
ayağını daha da
güçlendirme çalışmalarını
başlattık. Bunun sonuçlarını
yakın bir zamanda somut bir
şekilde alacağımıza olan
inancım tamdır. Sahada
satış noktalarında sizlerin de
zaman zaman şahit olduğu
ürünlerimizin bulunamaması
şikâyetinin giderilmesini
sağlamış olacağız.Bu
çalışma nihayetinde, mevcut
durumda belli bir üretim
ivmesi yakalamış olan aylık
bazda 9 bin ton civarı üretim
yapan atıştırmalık
grubumuzun üretim
kapasitesinin ilave
yatırımlarla daha da
artırılmasını sağlayacağız.
TORKU Markamızın et ve
süt ürünleri üretiminde

Erkoyuncu, “Mustafa Kemal
Atatürk bu sözü ilk kez 1
Mart 1922'de Büyük Millet
Meclisi'nde dile getiriyor ve
açıklamasını şöyle
tamamlıyor:
Türkiye'nin gerçek sahibi ve
efendisi, gerçek üretici
köylüsüdür. O halde
herkesten daha çok refah,
mutluluk ve servete
müstahak ve layık olan
köylüdür” ifadeleri ile
sözlerini tamamladı ve
katılımcılara katımları için
teşekkür etti.
Konya Pancar Ekicileri
Kooperatifinin 70. Olağan
Mali Genel Kurulunda alınan
bütün kararlar oy birliği ile
alındı.
SERDAR YAVUZ

ÇKS başvurularında son gün 30 Haziran
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, “Çiftçi
Kayıt Sistemi (ÇKS)
başvuruları, 30 Haziran
2022 tarihinde sona erecek.
ÇKS kaydı yaptırmayan
üreticilerimiz, desteklerden
yararlanamıyor, tarım
sigortası yaptıramıyor ve
düşük faizli kredi
kullanamıyor” uyarısında
bulundu. Bayraktar,
çiftçilerimizin mağduriyet
yaşamamaları için ÇKS
başvurularını son güne
bırakmaması gerektiğini de
söyledi.ÇKS kayıt süresinin
bitmesine son 1 hafta
kaldığını hatırlatan
Bayraktar'ın açıklaması
şöyle:
“Çiftçilerimizin tarımsal

faaliyetini sürdürmesinde
katkısı olan destekleri
alabilmesi ve diğer
avantajlardan
faydalanabilmesi için,
tarımsal faaliyetin yapıldığı
tüm tarım alanlarının ÇKS
kaydının yapılması oldukça
önemlidir.
ÇKS'ye kayıtlı alan ve çiftçi
sayısı yıldan yıla değişmekte
ancak son yıllarda
azalmaktadır. 2003 yılında 2
milyon 765 bin çiftçi ÇKS
kaydı yaptırırken, 2020
yılında 2 milyon 127 bin çiftçi
ÇKS kaydı yaptırmıştır.
2003-2020 yılları arasında
ÇKS kayıt yaptıran çiftçi
sayısında yüzde 23
oranında azalma oldu.
Benzer şekilde 2003 yılında
16,73 milyon hektar iken,

2020 yılında ise 15,18
milyon hektar alan ÇKS
kaydına alındı. 2003-2020
yılları arasında ÇKS'ye
kayıtlı çiftçi sayısında yüzde
9,3 oranında azalma
yaşandı.
2021 yılında ise ÇKS'ye
kayıt yaptıran çiftçi sayısı bir
önceki yıla göre yüzde 2,1
oranında artış ile 2 milyon
173 bine ulaştı. Buna
rağmen ÇKS'ye kayıtlı alan
yüzde 0,1 oranında azalarak
15,16 milyon hektara
geriledi.
Çiftçilerimiz tarımsal üretim
faaliyetine devam ettikleri
halde çeşitli nedenlerle ÇKS
kaydı yaptıramıyor.
Çiftçilerimizin tarım yaptıkları
alana yönelik başvurularını
zamanında yapmalarının

önemiyanında, tarım
yapıldığı halde çeşitli
gerekçelerle ÇKS kaydına
engel teşkil eden sorunların
da çözümlenmesi ve ÇKS
kaydı yaptıramayan
çiftçilerimizin kayıtlarının
yapılması da oldukça
önemlidir.
Ülkemizde 2021 yılı itibariyle
23,44 milyon hektar alanın
15,16 milyon hektarı ÇKS'ye
kayıtlıdır.
ÇKS başvurusunu
yapmayan üreticilerimiz yıl
içerisinde mazot, kimyevi
gübre, yem bitkileri ve prim
uygulamaları gibi
desteklemelerden
yararlanamıyor.
Ayrıca düşük faizli kredi
kullanamıyor, TMO gibi
kurumlara ürün veremiyor,

devlet destekli tarım
sigortasına başvuramıyor.
Bu durumda ülkemizde 8,3
milyon hektar tarım arazisi
kayıt altına alınamıyor. Bu
alanların bir kısmında üretim
devam etse de üretici
destekten faydalanamıyor.
Bütün bunların yanında yıl
içerisinde yaşanan herhangi
bir doğal afet sonucu
meydana gelen zarar
doğrultusunda kredi
borçlarının ertelenmesi
uygulamasında veya afet
sonrası yapılacak her türlü
tarımsal desteklemelerde
çiftçilerimizin mağdur
olmamaları için ÇKS
başvurularını ertelemeden
mutlaka yaptırmaları
gerekiyor.
2022 yılı ÇKS kaydı

başvurusu geçtiğimiz Eylül
itibariyle başlamış olup, 30
Haziran 2022 günü mesai
bitiminde son bulacaktır. 27
Mayıs 2022 tarihi
itibariyle 1 milyon 702 bin
çiftçinin 12,83 milyon hektar
alan için ÇKS kaydını
yaptırdığı görülmektedir.
Başvuru süresinin bitmesine
bir ay kala gerçekleşen bu
rakamlar oldukça yetersizdir.
Çiftçilerimiz son başvuru
gününü
beklememeli,yaşanabilecek
yoğunluğu göz önünde
bulundurarak Odalarımızdan
alacakları çiftçi belgesi ve
diğer belgeler ile Tarım ve
Orman bakanlığı il ve ilçe
müdürlüklerine bir an önce
başvurusunu yapmalıdır.”
SERDAR YAVUZ
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TARİH ECZANE TELEFON
29.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
02.07.2022
03.07.2022
04.07.2022
05.07.2022

Y. MERKEZ
HAYAT
DEVA
BAĞCI
EKER
Y.ÖZKAN
EMRE

447 44 88
447 76 01
447 19 11
447 22 66
447 20 03
407 00 10
447 10 68

Sarraf

AVDANLI HACI
Dolar
Euro
22 ayar
Çeyrek
Yarım
Tam

Alış
Satış
16,584 16,724
17,528 17,713
891,180 980,000
1.560,880 1.676,000
3.121,770 3.352,000
6.242,910 6.704,000

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

Yaz Kur'an Kursları
Başladı
Her sene yaz
mevsiminde
milyonlarca çocuğun
Kur'an-ı Kerim ve
dini bilgileri
öğrendiği Yaz Kur'an
Kursları başladı.
Diyanet İşleri
Başkanlığınca
yürütülen ve
milyonlarca çocuğun
öğrenim gördüğü
Yaz Kur'an Kursları
bu yıl 90 bini aşkın
cami ve Kur'an
Kursunda
düzenlenecek.
Çocuklarını Yaz
Kur'an Kurslarına
göndermek isteyen anne
babalar için başvurular,
cami, kurs veya il/ilçe
müftülüklerinde 4 Temmuz'a
kadar yapılabilecek.Yaz
Kur'an Kurslarına 4-22 yaş
grubu arasındaki çocuk ve
gençler kayıt olabilecek.
Bu kapsamda, 4-9 yaş
grubundaki öğrencilerin
velileri, bölgesindeki en
yakın Kur'an kursuna bizzat
giderek başvurabilecek.
Yurt genelinde 27 Haziran
Pazartesi başlayacak Kur'an
kursları 26 Ağustos Cuma
günü sona erecek.Diğer
yandan Konya Büyükşehir
Belediyesinin İl müftülüğü
ve 31 İlçe Müftülüğü ile
birlikte yürüteceği "Güle
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“HALAG ALLAH-ÜSSEMAVATİ VEL ARZ. “
H” harfi Arapçadaki “HI” harfi ile yazılıdır.
Hırlatarak okunur ve anlamı:
yeri ve göğü yarattı “ demektir.
Önemli Meseleler “Allah
“Hı” harfi ile değil de “ha” harfi ile onursa yani
61
hırlatmadan okunursa anlamı; “Allah yeri ve göğü
traş etti” olur.
Arapçadaki “HE “harfi ile “HELAG ALLAHÜSSEMAVATİ VEL ARZ. “ şeklinde okunursa da
ÇUMRA SEVDALISI
Mustafa EROL
anlamı: “ Allah yeri ve göğü mahvetti” olur.
Birinci okunuş dışındaki diğer iki şekilde okumak
kasıtlı olursa şayet dinden çıkarır.
KUR'AN OKUMAK
Kur'anı tecvitle okunursa güzel ve estetik olur.
Kur'an ruhuna uygun olur. Ama mahreçle
Çocuklarına Kur'an okumayı ve Kur'anı yaşamayı okunmazsa Kur'an, Kur'an olmaktan çıkar. Zira
öğreten anne babalara ne mutlu. Kur'an okumayı
başka manalar ihtiva eder. Onun için bundan
bilen çocuklar yetiştirmek, meyve ağaçları
kaçınılmalıdır.
yetiştirip insanların ve kuşların hizmetine sunmak İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy üstadım
gibi amel defterlerini açık tutar ve hep hasene (
Kur'an okunması hakkında ne güzel der:
sevap) yazdırtır.
“Lafzı muhkem, yalnız anlaşılan, Kur"an"ın;
Kur'an okumayı bilenler nerede Kur'an okurlarsa
Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mânânın;
okusunlar, hem kendileri için bir hasenedir ve hem Ya açar Nazm-ı Celîl"in, bakarız yaprağına;
de ebeveynleri ve onlara Kur'an okumayı öğreten
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
hocaları için bir hasenedir. Mezarlıklarda Kur'an
İnmemiştir hele Kur"an, bunu hakkıyla bilin;
okunma ile gitmez sevaplar. Her nerede okunursa Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!”
okunsun sevaplar gider hasene olarak amel
Kur'anı ölü kitabı olarak bilenler ve cenaze olmasa
defterine yazılır.
Kur'anı eline bile almayanları anlatıyor üstad bu
Ama Kur'anı doğru okumak esastır. İşin tekniğini şiirde. Mezarlarda okunan Kur'anın evde okunan
bilmeden okunan Kur'an yanlış anlamları
Kur'andan daha çok sevabı falan da olmaz. Elbette
taşıyabilir. Onun için doğru okunmalıdır. Yani
Arapça olarak orijinal halini okuyacağız
Kur'an okumak ciddi bir iştir. İşin ciddiyetinin
amaaaaaa, ANLAMINI BİLMEDEN, ANLAMINI
anlaşılması için bu konuyu bir örnekle açıklamak
OKUMADAN OKUDUĞUNUZ KUR'ANIN
istiyorum.
sizin hayatınıza katacağı bir şey olmaz vesselam..

PANKOBİRLİK BASIN AÇIKLAMASI
PANKOBİRLİK şeker fiyatında yapılan zorunlu düzenleme ile ilgili bir
basın açıklaması yayınladı.

Güle Oynaya Camiye Gel"
projesi kapsamında 9-10 yaş
grubundaki öğrencilerden
ailesi ile birlikte 40 gün
sabah namazına gelenlerin
bisikletle ödüllendirileceği
organizasyon için müracaatlar sona erdi.Konu ile ilgili
sosyal medya hesabından
halkımıza çağrıda bulunan
Çumra Belediye Başkanı Av.
Recep Candan ve İlçe Müftü
sü Ali Abay, herkesi duyarlı
olmaya davet ederek, bisik letin bahane olduğunu, önem
li olanın çocukların namaza
ve camiye alışkanlıklarının
kazandırılması olduğunu,
ailelerin 9-10 yaş grubunda
ki çocuklarını camilere
gelmeye teşvik etmelerini
istediler.SERDAR YAVUZ

Açıklamada;
"Uzun süredir
baskılanan şeker
fiyatında, Türk şeker
tarafından fabrika çıkış
fiyatlarında yapılan
düzenlemenin, zaruri bir
ihtiyacı karşılamakla
birlikte şeker üretiminin
de devam edebilmesi
için üreticilere fırsat
verilmesini sağlayacağı
kanaatindeyiz.
Maliyetinin altında
fiyatla tüketicinin

Şube Müdürü Mümin Bulut

İlçemizden Ayrıldı
Selçuklu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne Şube Müdürü
olarak atanan Çumra İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü Mümin
Bulut ilçemizden ayrıldı.
Bulut, İlçemizden ayrılması
nedeniyle adına düzenlenen veda
yemeğinde çalışma arkadaşlarıyla

bir araya geldi.
Veda yemeğine İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet AltunyaldızŞube
Müdürleri, Halk Eğitim Müdürü
Ahmet Bülbül, Okul İdareci ve
öğretmenleri ile mesai arkadaşları
katıldı.
SERDAR YAVUZ

ihtiyacına cevap
verilmeye çalışılan
şekeri, fiyat
düzenlemesi ile Türk
şeker maliyetine yakın
bir duruma getirmiştir.
Bu düzenlemenin
mevcut market satış
fiyatlarına yansıyacağını
düşünmemekteyiz.
Maliyet altı satış
fiyatlaması devam etmiş
olsaydı, pancar
üreticisinin de ilerde
büyük sıkıntılar ile

karşılaşacağı gerçeğinin
karşımıza çıkması
muhtemeldir.
Böylelikle pancar
üreticisinin karşılığını
alamayacağı kanaatini
benimseyeceği ve
pancar üretiminin
beklenenin altında
olabilmesi ile arz-talep
dikkate alındığında
şeker fiyatının daha da
yüksek rakamlara
ulaşması beklenebilirdi.
Bu yüzden şekere zaruri

bir düzenleme yapılması
hem üreticinin hem de
sektörün tüm
paydaşlarının geniş
anlamda
düşünüldüğünde ülke
ekonomisine ve halkın
talebiyle arzına daha
fazla fayda sağlaması
beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine
saygılarımızla arz
ederiz." Dendi.
SERDAR YAVUZ

Yiğit Can, ÇÇBS'ye Sponsor oldu
İlçemizi
Bölgesel Amatör
Ligde temsil
eden Çatalhüyük
Çumra
Belediyespor
yönetimi,
sponsorluk
konusunda
ilçemizin önde

gelen esnaflarından Yiğit Can
ile anlaştı. Desteklerinden
dolayı Yiğit Can'a teşekkür
eden kulüp yönetimi, ÇÇBS
Kulübü futbol takımının
2022-2023 BAL sezonunda
Yiğit Can Çatalhüyük Çumra
Belediyespor kulübü olarak
mücadele edeceğini duyurdu.
SERDAR YAVUZ
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Konyaspor'dan forvet ve stoper hamlesi!
Teknik Direktör İlhan Palut
gözetiminde, birinci kamp
etap çalışmalarını
tamamlayan ve ardından
Erzurum'a hareket eden
temsilcimiz Konyaspor,
stoper ve forvet transferi
için çalışmalarına tam gaz
devam ediyor. Transferlerin
en kısa sürede bitirilmesi
hedefleniyor
Bu yıl üç kulvarda
mücadele edecek olan
temsilcimiz Konyaspor,
yeni sezon hazırlıklarına
bugün Erzurum'da devam
edecek. Dün akşam
saatlerinde Erzurum'a varan
Konyaspor, bugün ise
Teknik Direktör İlhan Palut,

yönetiminde tekrardan
top başı yapacak.
Transfer çalışmalarını
sürdüren Konyaspor'da
takıma bir stoper bir de
forvet oyuncusu almayı
planlıyor. Abdülkerim
Bardakcı'nın takımdan
ayrılmasından sonra
yerli olarak, Kahraman
Demirtaş ile anlaşan
Konyaspor, acil olarak
kampa birde yabancı
stoper kazandırmayı
planlıyor. İleri uçta ise
yırtıcı bir forvet almayı
planlayan Konyaspor
Avrupa takımlarıyla
temaslarını sürdürüyor.
'STOPER İÇİN

YABANCI ARAYIŞISI
SÜRÜYOR'
Stoperde ise kulislerde
çıkan iddialara göre
Konyaspor'da listenin

Bisiklet Takımı
Ömer Zengin'e Teslim

Adı şampiyonluklarla
anılan ve ilçemizin
tanıtımına büyük katkı
sağlayan Çatalhüyük
Çumra Belediyespor
Bisiklet takımı
antrenörlüğüne Ömer
Zengin getirildi.
Kulüp tarafından yapılan
açıklamada , "Bisiklet
branşında hemşehrimiz,
kulübümüz altyapısından

yetişen ve Milli
Bisikletçimiz Antrenör
Ömer Zengin ile anlaşmış
bulunmaktayız.
Bisiklet branşında 20092010-2011 doğumlu
çocuklarımızla ilgili sporcu
kayıtlarımız İlçe
Stadyumunuzda
yapılmaktadır." ifadeleri
kullanıldı.
SERDAR YAVUZ

ÇÇBS'den Halk
Oyunları Kursu
Çatalhüyük Çumra
Belediyespor
Kulübü
çocuklarımızın
geleceğine ışık
tutmaya devam
ediyor. Bir çok
branşta
çocuklarımıza ve
gençlerimize yönelik
spor faaliyetleri ile
halkımızın takdirini
kazanan kulüp bu kez de
Yaz Okulları kapsamında
Halk Oyunları kurs açıyor.
8-15 yaşa arası çocuklar
için, minik, yıldız ve genç
olmak üzere 3 kategoride

gerçekleştirilecek olan kursa
başvurular başladı. Durmuş
Ali Çalık Çumra Şehir
Stadyumunda yapılacak
başvurular 10 gün sürecek
ve 5 Temmuz 2022
tarihinde 17.00'de sona
erecek.SERDAR YAVUZ

başında Bröndby
takımında forma giyen 28
yaşındaki 1.90 boyundaki
stoper Andreas Maxsö ile
Paris FC takımında
oynayan 22 yaşındaki
1.85'lik stoper Axel
Bamba geliyor. Daha önce
Danimarka milli takım
forması da diyen Andreas
Maxsö, kariyerinde 282
maçta forma giydi. Maxsö
hava hakimiyetindeki
toplarda ön plana
çıkarken, 11 gol atıp 6
asist üretme başarısı
gösterdi. Maxsö'nün
uluslararası değeri 2,5
milyon avro olarak
gösteriliyor. Listenin diğer

ismi ise Alex Bamba
geliyor. Bamba ise
kariyerinde 88 maça
çıkarken 4 gol atma başarısı
gösterdi. Bamba'nın daha
genç olması daha avantaj
sunarken, oyuncunun
uluslararası piyasa değeri
ise 1,2 milyon avro olarak
ifade ediliyor.
'FORVET İÇİN ARAYIŞ
GENİŞ KAPSAMLI
ÇALIŞMA'
Daha önceki açıklamasında
takıma forvet alacaklarını
belirten Konyaspor Teknik
Direktörü İlhan Palut,
özellikle savunma arkasına
koşu yapabilen ve ikili
mücadelelerde yıkılmayan

agresif bir forvet
alacaklarını bildirmişti. Bu
doğrultuda çalışmalarını
sürdüren Konyaspor
yönetimi kampa acil bir
forvet yetiştirmeyi
planlıyor. Yine kulislerde
çıkan iddialara göre
bonservisi elinde olan 26
yaşındaki Ganalı 1,75'lik
forvet Emmanuel Boateng,
24 yaşındaki 1.87 boyunda
olan İspanyol forvet Toni
Martinez ve 29 yaşındaki
1,75'lik Norveçli forvet
Fredrik Gulbrandsen
geliyor. Yeşil beyazlılar ise
bu oyuncularla temaslarını
sürdürdüğü ifade ediliyor.
Konya Yenigün

T.C.
ÇUMRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Konya İli, Çumra İlçesi, OKÇU Mahallesi, Bahçeyeri mevki, 463 Ada, 9 Parsel sayılı
taşınmaz. Parsel %0-2 meyilli, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, sulu tarım arazisi niteliğindedir.
Parselin doğu ve batı cephelerinde yol, diğer cephelerinde komşu parsel bulunmaktadır. Etrafındaki
parsellerde yapılaşmalar bulunmamakta olup, parsel tarım alanı içindedir. İçerisinde herhangi bir yapı
ve müştemilat bulunmaktadır. Okçu merkezine 2 Km uzaklıktadır.
Yüzölçümü
: 16.961,00 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında
Kıymeti
: 339.220,00 TL
KDV Oranı
: %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/09/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/10/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: İzzetbey Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:31/A Belediye Yanı Çumra/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2022/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
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Abdullah SUCU

u elbise bizim üstümüzde iyi durmuyor.
Eğreti bir duruşu var. Hatta sırıtıyor. Çünkü
bizi ne tam örtüyor, ne de tam gösteriyor.
Renkleri karışık bazı elbiselerin. Bazılarının
renkleri soluk. Bazılarınınsa ya çizgileri belirsiz,
ya da uyumsuz. Hele takım olarak duruşu tam bir
facia. Zorla giydirilmiş sanısı veriyor. İçindeki
yüzün yapay gülümsemesini, gözlerinin içi
yalanlıyor. Üstüne gittiğiniz bakış, ürkekliği ve acı
bir aldanışı haykırıyor. Kalabalıklarda karambol
bulup kayıyor ama boş alanlarda yakaladığınız ve
süzdüğünüz zaman hiçbir şey kaçamıyor.
Bakmazsanız hiçbir şeyi göremezsiniz.
Görünenler suç ve ayıp olmaktan çıkmış, görmek ve
yakışmadığını söylemek suç olmuşsa, bakmak ve
görmek cesaretlilerin ve yüreklilerin yakasına
yapışmıştır. Sonunda ne rütbenin ne de malın
olmadığı hamallık bu olsa gerek. Bu anlamda ne
eski hanlar, hamamlar ne de hamallar kaldı.
Kalemi kendi haline bırakıversin başka koylara
kayacak. Bırakmamak lazım. O acı, ayrı bir konu.
Biz çıplak değildik. Bizi örten ve bize yakışan bir
elbisemiz zaten vardı. Üstümüzde de iyi
duruyordu. Birileri bunun bize yakışmadığını mı
söylemişti? Aynaya bakmayı mı unutmuştuk!
Kendi ellerimizle söktüğümüz, bir yerlere
sürtünerek yırttığımız; yamamayı ve onarmayı hiç
düşünmediğimiz elbisenin üzerimizden düşmesi
mukadderdi. Belki biz o eski elbiseyi kendimize
yakıştırmaz olmuştuk.
Aslında, elbise bizden utanır olmuştu.
En azından yeni yenidir diyerek üstümüze
geçiriverdiğimiz elbiseden daha iyi duruyordu,
eski elbisemiz. Çünkü çıkardığımız elbise bizimdi.
Giydiğimiz ise başkasının.
Herkes bir biri üzerinde gördüğü takımın
yakıştığını söyleyerek bir birini kandırıyor. “Her
birimiz diğerimizin yalanlarından biriyiz.” Aynı
çıkmazda birbirimizin avuntularıyız. Biliyoruz ki
karşımızdakiler hakkında düşünüp de söylemek
istemediklerimiz, eksiksiz, onların da bize
söyleyemedikleri…
Herkes bakıyor, görüyor fakat söyleyemiyor.
Beyaz atlara binip de dört nala gidenler
gelmeyecekse, biz ne yapacağız?
Nal izlerine coşkulu marşlar söylemekten mi
ibaret kalacak ömrümüz?
Yeni destanlar yazacak ordu ve kumandanlarımız
olmayacak mı artık?
Üzerimizdeki elbisenin bize oturduğunu
söyleyenler olacak. Ve biz aynaya bakmaya ihtiyaç
duymayacak mıyız, yakıştığına inanarak?
Yakışmadığını söyleyenleri el bilip, onları kötü mü
bileceğiz; , kötü olanın kendimiz olduğunu
bilmeden...
Halbuki bakınca görecek kadar yakın her şey!
Çünkü bir elbise, içindeki gözle ancak bu kadar
ters düşebilir.
Sizce ???
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İLAN
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çumra Yenidoğan Çok Amaçlı Salon Yapımı yapım işi 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:2022/630501
1-İdarenin
a) Adı
: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
b) Adresi
: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 42020
Selçuklu/KONYA
c) Telefon ve faks numarası
: 444 55 42 - 0332 249 15 51
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet
sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı:Çumra Yenidoğan Çok Amaçlı Salon Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
: Yaklaşık 800 m2 inşaat alanına sahip betonarme ve çelik çatı
sistemli çok amaçlı salon yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenidoğan Mahallesi, Çumra / KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.07.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Konya Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesi Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Horozluhan Mah.
Yeni İstanbul Cad. No:64) Selçuklu / KONYA
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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan
belge;
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kaydının aktif durumda olduğunu gösterir
belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt
edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde
yer alan B/III Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği Bölümü
veya Mimarlık Bölümü Mezuniyet Belgeleri
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
Basın - 1650977
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Çumra'da ilk dönmelerde
Belediye Başkanlığı
yapmış isimlerden biriside
Rüstem Başkaner 'dir.
Rüstem Başkaner de
diğer Belediye Başkanları
gibi dönemin imkânları
içinde Çumra'ya ve
Çumralılara hizmet
etmeye çalışmış ve görev
yapmıştır. Yokluklar ve
imkânsızlıklar içinden
gelen ve Belediye Başkanı
olan bir insan.
Aslen Çumralı olmayan
Rüstem Başkaner
Başkanın ilginç bir hayat
hikâyesi vardır.
Çumra'nın ilk Belediye
Başkanı olan Rakım
Çumralının anne
tarafından akrabası ve
aynı zamanda damadı olan
Rüstem Başkaner 1907
yılında Van'da dünyaya

gelmiş ve ilkokulunu
Van'da okumuştur.
Rüstem Başkaner 'in
abisi Çumra7da Askerlik
Şubesi Başkanlığı
yapmaktadır. Çocukluk
yıllarında Çumra'da
görev yapan abisinin
yanına gelir ve buraya
yerleşir. Abisinin tayini
çıkıp gidince de Rüstem
Başkanere Çumra
Belediye Başkanı ve
yakın akrabası olan
Rakım Çumralı sahip
çıkar ve onu himayesine
alır. Ona bazı işler
vererek çalışmasını ve
hayatı kazanmasını
öğretir.
Rüstem Başkaner Rakım
Çumralının ikinci
hanımından kızı olan
Melahat hanımla evlenir
ve o zamanın şartlarında
Çumra'da bir yuva kurar.
Bu evlilikten üç çocuğu
olmuştur. Çocuklarından
Atila küçük yaşlarda
vefat ettiği için pek
bilinmez.Diğer çocukları

RÜSTEM BAŞKANER

Tevfik Başkaner ve
kızı Ayla Başkaner
'dir. Tevfik Başkaner
Çumra'da yaşamış
dürüst ve çalışkan bir
esnaf olarak tanınmış
ve Ankara'da vefat
etmiştir. Kızı Ayla'da
bankacı idi ve
Akbank'ta genel
müdür olarak çalışmış
ve Ankara'da vefat
etmiştir.

ahalinin de sevgisini ve
saygısını kazanır.
Rüstem Başkaner bu
dönemlerde boş durmaz
ve Çumra'ya bir petrol
malzemeleri satan dükkân
açar. Bu dükkândan küçük
teneke kutularda gres
yağı, gazyağı, büyük
varillerde mazot ve benzin
satmaya başlar. İşini
büyüterek Çumra'nın ilk
petrol istasyonunu kurar.
Petrol Ofisi ilk defa
O zamank ihalk
Çumra'da onun tarafından
evinde bir müddet
kurulmuş ve
kahvehane çalıştıran çalıştırılmıştır.
Rüstem Başkaner aynı Rüstem Başkaner Rakım
zamanda Çumra'da
Çumralı 'nın desteğini
Kulüp çalıştırmakta
alarak 1945 seçimlerinde
ve CHP ilçe
Çumra Belediye Meclisi
teşkilatıyla samimi
tarafından Belediye
ilişkiler kurmaktadır. Başkanı olarak seçilmiş ve
Zeki ve aydın kişiliği bir dönem Belediye
ile öne çıkan Rüstem Başkanlığı yapmıştır.
Başkaner CHP ilçe
1976 yılında rahatsızlanan
Teşkilatında ve diğer Rüstem Başkaner vefat
faaliyetlerde başarılı etmiş ve Çumra
bir şekildehizmet
mezarlığına
ettiği için Rakım
defnedilmiştir.
Çumralının ve diğer

İlçe Emniyet Müdürlüğünden

İslami Dayanışma Oyunları'na

Bilgilendirme 42 Gün Kaldı

İlçe Emniyet
Müdürlüğü, Yivsiz
Av Tüfeklerinin
Ruhsatının
Yenilenmesi ile ilgili
bir bilgilendirme
yayınladı
İçişleri
Bakanlığının
10.02.2021 tarih ve
395-896-23933
sayılı Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamelerinin
Yenilenmesi konulu
yazıları ile yeni nesil
yivsiz av tüfek
ruhsatnamesi
kurtlarının basım ve
dağıtımına ilgi
yönerge kapsamında
05.10.2020 tarihinde
başlandığının
hatırlatıldığı
bilgilendirme metninde
vatandaşların yapması
gerekenler kamuoyuna
duyuruldu.

Duyuru yazısında;
"Bu doğrultuda
vatandaşlarımızın
geçerlilik süresi sona
eren ve bulundurmaya
dönüşen, ayrıca beş
yıllık geçerliliği devam
eden yivsiz av tüfeği

ruhsatnamelerini
yeni nesil yivsiz av
tüfeği ruhsatnamesi
kartlarına 01.03,2023
tarihine kadar
yeniletmesi
zorunluluğu
gerektiği, belirtilen
süre içinde
yeniletmedikleri
takdirde mevzuatta
yapılacak
değişiklikle ruhsat
sahiplerine idari para
ceza hükümleri
uygulanacağının
bilinmesini, mernis
adreslerinin
bulunduğu ilgili
emniyet veya
jandarma birimlerine
başvuru yaparak
ruhsatlarını
yeniletmeleri gerektiği
vatandaşlarımıza
saygıyla duyurulur. "
denildi.

Konya'nın ev sahipliği
yapacağı 5. İslami
Dayanışma Oyunları 9-18
Ağustos tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Büyük
heyecanla beklenen
oyunlara 42 gün kaldı.
İSLAM DÜNYASININ
EN KAPSAMLI
ORGANİZASYONU
Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, 5. İslami
Dayanışma Oyunları'nın
şehirde bu zamana kadar
düzenlenmiş en büyük
organizasyon olacağına
işaret ederek, gerekli tüm
hazırlıkların yapıldığını
vurguladı. Başkan Altay,
“Konya; hoşgörünün,
kardeşliğin, barışın
sembolü olan bir şehir. 56
ülkeden şehrimize
gelecek sporcuları
ağırlamak için hazırız.
İnşallah 42 gün sonra
Türkiye'deki en büyük
organizasyonlardan birini

yapmış olacağız. 3 bine
yakın sporcunun katılımı
ile 10 gün sürecek
oyunlar, İslam dünyasının
en kapsamlı ve en büyük
organizasyonu olacak.
İslam ülkeleri arasında
kardeşliği, birliği ve
beraberliği tesis etme
adına bu organizasyonun
önemi çok büyük.” diye
konuştu. Konya'nın
uluslararası çapta büyük
organizasyonlara ev
sahipliği yapmaya alışık
bir şehir olduğunun da
altını çizen Başkan
Altay, “Dünya
Belediyeler Birliği, Türk
Dünyası Belediyeler
Birliği gibi uluslararası
kuruluşlarla önemli
organizasyonlar
yapıyoruz. Şimdi de
inşallah tüm İslam
dünyasının gözü kulağı
Konya'da olacak.
Uluslararası organizasyon
tecrübemizle, spor

altyapımızla bu önemli
organizasyonu en güzel
şekilde tamamlayacağız.
Şehrimize kazandırılan
bu organizasyon ve
tesisler sebebiyle
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'a
ve Gençlik ve Spor
Bakanımız Sayın
Mehmet Kasapoğlu'na bir
kez daha teşekkür
ediyorum.” ifadelerini
kullandı. 5. İslami
Dayanışma Oyunları'nda
sporcular; atıcılık,
atletizm, basketbol,
bisiklet, bocce,
cimnastik, eskrim, futbol,
güreş, halter, hentbol,
judo, karate, kick boks,
masa tenisi, okçuluk,
taekwondo, voleybol,
yüzme, geleneksel
okçuluk, para-atletizm,
para-masa tenisi, paraokçuluk para-yüzme gibi
dallarda yarışacak.
SERDAR YAVUZ
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