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Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu /"Dokuz Bin Yıllık Delikanlı Çumra" 1. Yaşını Kutladı

İnşaat: Ahmet GÜNDÜZ
İzzetbey Mah. Sedef Sk.
No:10 Tel: 447 67 44
Sarrafiye: Ömer GÜNDÜZ
BAĞKUR Çarşısı No:27/35
Beyaz Eşya:
Ramazan GÜNDÜZ
Konya Cad. Kümbetli C. Yanı
Tel: 0 543 347 7977 ÇUMRA

Sayfa 2’de

ÖMRÜN UZUN OLSUN
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Çumralı Kültür ve Sanat insanları
tarafından oluşturulan "Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu",
kuruluşunu ve topluluk tarafından yayınlanan "Dokuz Bin Yıllık
Delikanlı Çumra" ekinin 1. yaşını doldurmasını düzenlediği bir
proğramla kutladı.

Haziran 2021 yılında kurulan
topluluğun, 26 Haziran 2021 tarihinde
ilk sayısını yayınlamaya başladığı, her
ayın son Cumartesi günü Konya
Yenigün Gazetesi ekinde okuyucusuyla
buluşan derginin kutlama proğramı
geçtiğimiz Cuma akşamı Çumra
Belediyesi Çatalhöyük Kültür ve Sanat
Merkezinde gerçekleştirildi.
Proğrama Çumra Belediye Başkanı Av.
Recep Candan, önceki dönem Çumra
Belediye Başkanlarından M. Zeki
Türker, Çatalhöyük Neolitik Kenti kazı
Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, ve
Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu
Başkanı Sadık Gökçe, topluluk üyeleri
ile davetliler katıldı.
7’de

Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya
U luslararası
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,

ÇUMRA SANAT
TOPLULUĞU
VE 29 TEMMUZ
ETKİNLİĞİ!
SOHBET

Ahmet YILDIZ

Sayfa 4’te
Önemli Meseleler
66
ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

Sayfa 5’te
HATAY'DA
HAYAT VAR
-4Anuş GÖKCE

Çumra'da buğday hasadına katıldı. Türkiye'deki buğdayın
yüzde 10'unu Konya'nın ürettiğini belirten Başkan Altay,
“Özellikle bu yıl Ukrayna-Rusya savaşından sonra oluşan
durumda Konya'nın üretiyor olması Türkiye'nin gıda güvenliği
açısından çok önemli.” diye konuştu.
Tüm dünyada şu anda en önemli problemin gıda güvenliğinin
ve gıda arzının sürekliği olduğuna değinen Başkan Altay,
“Konya bu manada ürettikçe inşallah Türkiye'de gıda ile ilgili
herhangi bir sorun olmayacak. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı
ve bereketli bir dönem diliyorum.” Dedi.
2’de

Sayfa 6’da
KÜLTÜR SANAT
GECESİNE DAİR

TAVIR

Sadık GÖKCE

Sayfa 8’de

Arıkören - Ortaoba Yolunda

Sona Gelindi Çumra Ovası Nihayet!

Su Bekliyor

İnli Sulama Kooperatifi Başkanı Veli
Kılalı, “Herkes sorunu biliyor ama kimse
üstüne gitmiyor. Yeraltı suları ve verimlilik için havzaya su getirilmeli” dedi.
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ÇUMRA SANAT
TOPLULUĞU
VE 29 TEMMUZ
ETKİNLİĞİ!
SOHBET

Ahmet YILDIZ

E

vet, İnsan yaşadığı yere benzer.
Demiş ya Edip Cansever ki,
doğru söylemiş. Öyle değil mi?
Çumra mümbit devasa toprağı, sabah
namazı ile kalkan çalışamaya başlayan
yatsı namazı ile evine dönen göçüp
geldikleri yerlerin imkânsızlıklarından
sonrasında geldikleri Çumra Ovasında
gecesini gündüzüne katarak çalışan
yiğit insanların şehridir.
Çumra Tarımda, Sanayide, Ticarette,
Turizmde, Kültür ve Sanatta hep ön
planda olmuş Konya ve Türkiye
nezdinde insanların yetiştiği şehrin
adıdır Çumra!

Recep Konuk Başkanın ifadesi ile
“TÜRKİYE'NİN ÜRETEN
GÜCÜDÜR!
Böylesi bir şehirde doğup büyümek
şanslılığını yaşıyoruz.
Çumra'da bir yıl öncesinde benimde
âcizane içinde bulunduğum bu
memleket için kaygısı düşüncesi,
önerisi, fikri olan ve eli kalem tutan
Çumra sever daha doğru ifade ile
memleket severin başlattığı Çumra
Sanat Topluluğu faaliyeti bir yılı
tamamlamasıyla Çumra Belediyesi
Çatalhöyük Kültür ve Sanat

Merkezinde düzenlenen etkinliğe
rahatsızlığımdan dolayı katılamadım.
Burada öncelikle Yenigün Gazetesi
sahibi Fedakâr ve kıymettar
hemşerimiz Mustafa Arslan Bey'e ve
Çumra Belediye Başkanımız Av.
Recep Candan Başkana çok
müteşekkiriz.
Özellikle Mustafa Arslan Beyin vermiş
olağanüstü destek ve imkânlarla
kaynayan tencerenin kapağını da
Çumra Belediye Başkanı Av. Recep
Candan tamamlamıştır.
Bunun yanında eli kalem tutan
Çumralı yazar, çizer, fikir, düşünce
adamları ile de böylesi bir güzellik
ortaya çıkmış oldu.
Her ne kadar çokbilmişlik yahut fildişi
kulede kendilerini saklama eğilimi
olanlar olsa da olmayanı yapmak,
olmazı olur kılmak ayrı bir değer
taşımaktadır. Bütün emeği geçenlerden
Sadık Gökçe, Abdullah Sucu, Sedat
Ulupınarlı olmak üzere Allah razı
olsun!
Yukarıda ifade ettiğim üzere 29
Temmuz 2022 Cuma gecesi Çumra
Belediyesi Çatalhöyük Kültür ve Sanat
Merkezinde yapılan etkinliğe çok
istememe rağmen rahatsızlığımdan
dolayı katılamadım. Sosyal paylaşım
sitelerinden canlı yayın yapanların
katkısıyla takip ettim.
Böylesi etkinliklerin devam etmesini
temenni ediyorum.
Ortak payda Çumra öncelik
Çumralılara sanat alanında yararlı bir
şeyler üretmek ve Çumralılara gururla
Çumralıyım dedirtmektir.

Muhakkak insanımıza güç kuvvet
veren çokbilmişlik değil, işinde
çalışmak, ilerlemek gücünü veren
sorumluluk duygusudur.
Sorumluluk duygusu ile yediden
yetmişe bütün Çumralı
hemşerilerimize hoşgörü ile
bakabilmektir.
İmamı Âzam Ebu Hanife'ye;
--- Nasıl bu kadar bilgi sahibi
olduğunu sordular?
--- Bilmediğim bir şeyi sormaktan
utanmamak suretiyle. Diye cevap
vermiş.
O zaman ortak payda ortak değer
Çumra ise herkese aynı gözle
bakmanın güzelliğini yaşamalıyız.
“Göz bazı beyinlerin penceresi,
bazılarının dürbünü ve bazılarının
aynasıdır.” Cenap Şahabettin
Daha nice böylesi güzel etkinlerde
buluşmak dileğiyle!

KİLİM!
Kilim dokur dudağında türkü,
Çumra'da gerçekleştirdik ilki,
Yeniden şahlandı Anadolu Türkü,
Çatalhöyük'ten binlerce yıl
öncesinden,
Yürek ilmek ilmek kilimde desen!
*
Mor koyunun yünü eğiçmeçle
bükülür,
İp olur renkleri ot kökünden çekilir.
El emeği göz nuru ıstarlara
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dökülür.
Çatalhöyük'ten binlerce öncesinden,
Yürek ilmek ilmek kilimde desen!
*
Ümit sevdadır, emekle gözyaşı,
Her gün taze başlangıç muştu ocak
başı,
Motif olur, ay, yıldız, koç, kurt
başı,
Çatalhöyük'ten binlerce öncesinden,
Yürek ilmek ilmek kilimde desen!
*
Mavi yolculuk; Beyşehir, Bozkır,
Çumra'dır.
Kilimler ıslanır şimşek şimşek
yağmurdadır.
Dokusun gelinlik kızlar Ayşe, çakır
gözlü Fatma'dır.
Çatalhöyük'ten binlerce öncesinden,
Yürek ilmek ilmek kilimde desen!
*
Uzun kış geceleri destanlaşır
kilimde.
Anlatamam bu sevdayı düğüm
düğüm dilimde.
Ağlama kömür gözlüm ne var
benim elimde?
Çatalhöyük'ten binlerce öncesinden,
Yürek ilmek ilmek kilimde desen!
Ahmet Yıldız 26 Haziran2001
Çumra

Başkan Altay: “Konya Ürettikçe Türkiye'de
Haftalık Yerel Siyasi Süreli Gazete

Kuruluş Tarihi: 1996
03 Ağustos 2022 Çarşamba

Yıl: 27 Sayı: 4208

Sahibi
Atila TAŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Abdulkerim ŞEN
Yayın Türü
Yerel Süreli
Baskı
TAŞ OFSET MATBAACILIK
ÇUMRA
İdare Yeri
TAŞ OFSET MATBAACILIK
Hükümet Cd. No:26
Tel & Fax: 447 18 14
ÇUMRA

Öğrenci Zayi İlanı
: 25 TL (+ KDV)
Diğer Zayi İlanlar
: 50 TL (+ KDV)
Vefat Başsağlığı (1/2 Sayfa : 125 TL (+ KDV)
Özel İlanlar Pazarlığa tabidir.

Gazetemizde Yayınlanan Köşe Yazılarının Hukuki Sorumluluğu Yazarlarına Aittir
Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine
Uymaya Söz Vermiştir.

Gıda Sorunu Olmayacak”
Uluslararası Tarım
Şehirleri Birliği Başkanı
ve Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Çumra'da
buğday hasadında
çiftçilerle bir araya geldi.
Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan ile birlikte
buğday hasadına katılan
Başkan Altay, ülke ve
dünya tarımıyla ilgili
değerlendirmelerde
bulundu. Konya'nın
bereketli topraklarında
vatandaşların yoğun bir
çalışma sonunda harman
yaptığını kaydeden Başkan
Altay, “Konya üreten bir
şehir. Konya Ovası
Türkiye'deki birçok gıda
ürününün yetiştiği yer. Şu
anda Çumra'da buğday
hasadındayız.

Elhamdülillah bu yıl
yağışların iyi olması
nedeniyle bereketli bir yıl
geçiyor. Ama en önemlisi de
fiyatlar çok iyi.” diye
konuştu. Başkan Altay şöyle
devam etti: “Türkiye'deki
buğdayın yüzde 10'unu
Konya üretiyor. Özellikle bu
yıl Ukrayna-Rusya
savaşından sonra oluşan
durumda Konya'nın üretiyor

olması Türkiye'nin gıda
güvenliği açısından çok
önemli. Bir taraftan
Türkiye ciddi bir üretim
yapıyor, Konya üretim
yapıyor; bir taraftan da
uluslararası manada
özellikle savaşla ortaya
çıkan durumda Türkiye
tüm dünyanın hayranlıkla
izlediği bir rol üstlenerek
Ukrayna'daki tahılın tüm
dünyaya ulaştırılmasıyla
ilgili bölgesel bir güç olarak
İstanbul merkezli bir çözüm
üretiyor.”
Bu yılki hububat fiyatları
dolayısıyla Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a tüm
çiftçiler adına teşekkür eden
Başkan Altay, “Büyükşehir
olarak özellikle
Konya'mızda tarımın
geliştirilmesi için ciddi çaba

sarf ediyoruz. En önemli
amacımız kırsalda yaşayan
vatandaşlarımızın gelirini
artırmak. Onun için fidan ve
fide desteğinde
bulunuyoruz. Ekipman
desteğinde bulunuyoruz.
Sulama projeleri yapıyoruz.
Bunun da neticesini alıyoruz
elhamdülillah. Üreten tüm
çiftçilerimize ülkemiz adına
dünya adına teşekkür
ediyoruz. Tüm dünyanın şu
anda en önemli problemi
gıda güvenliği ve gıda
arzının sürekliliği. Konya bu
manada ürettikçe inşallah
Türkiye'de gıda ile ilgili
herhangi bir sorun
olmayacak. Tüm
çiftçilerimize bol kazançlı
ve bereketli bir dönem
diliyorum.” ifadelerini
kullandı.SERDAR YAVUZ

Beren Bayan Kuaför Salonu Açılıyor
Beren Bayan Kuaför ve
Gelinlik Mağazası
yenilenen yüzüyle
Çumralıların hizmetine
giriyor. Yıllardır bu
sektörde hizmet Meryem ve
Merve kardeşler tarafından

işletilen mağazanın açılışı
05 Ağustos 2022 Cuma
günü saat 13.30'da
gerçekleştirilecek. Adem
Yavuz Caddesi Türk
Telekom karşısında hizmete
girecek olan salon bol

seçenekli gelinlik
çeşitlerinin yanı sıra lazer,
epilasyon, makyaj,saç ve
cilt bakımı hizmetleri
sunacak. Meryem ve Merve
kardeşler gazetemize
yaptıkları açıklamada,

yıllardır bu sektörün içinde
olduklarını, belli bir
birikim ve tecrübeye sahip
olduklarını dile getirerek,
tüm Çumralıları açılışa
davet ettiler.
SERDAR YAVUZ
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Arıkören - Ortaoba Yolunda

Sona Gelindi

Çumra Belediyesi asfalt
seferberliğini sürdürüyor.
Belediye ekipleri Arıkören ve
Ortaoba Mahalleleri arası
bağlantı yolunda devam eden
asfalt çalışmalarında sona
geldi.
Çumra'da ilçe merkezinde
yapılan çalışmaların yanı sıra
dış mahallelerde de
asfaltlama çalışmaları yoğun
bir tempo ile devam ediyor.
Çumra Belediyesi Fen
işlerine bağlı ekipler Arıkören
Ortaoba yolunda asfalt
çalışmalarında sona geliyor.
Ekiplerin çalışmalarını
yerinde inceleyen Çumra
Belediye Başkanı Av. Recep
Candan, yolun son durumu
hakkında bilgi aldı. Bu yaz
döneminde mahalle
yollarında ve ilçe merkezinde
yoğun bir asfalt sezonu
geçirdiklerini belirten Başkan
Candan; “Arıkören Ortaoba
Süleymanhacı - Taşağıl yol
ağı içerisinde sorumluluk
alanımız olan 4 km'lik yolda
asfalt çalışmalarımızı
tamamlıyoruz. Geçmiş
yıllarda ciddi sıkıntısı olan
bir yolumuzdu Allaha çok
şükür bu çalışmalarımızla

halkımızı ulaşım anlamında
rahatlatmış olmayı ümit
ediyoruz. AyrıcaBüyükşehir
Belediyemiz tarafından
sıcak asfalt yapılacak olan
Çumra Okçu ve Okçu
Mahallemizin merkezinde
sıcak asfalt çalışması öncesi
KOSKİ ekipleri ile altyapı
çalışmalarımızı tamamladık.
Sıcak asfalt konusunda
ilçemize vermiş olduğu
katkılarından dolayı Konya
Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Uğur
İbrahim Altay'a
hemşehrilerim ve şahsım
adına teşekkür ediyorum.
İlçe merkezinde
hemşehrilerimiz hangi
hizmeti alıyorsa diğer
mahallelerimiz de aynı
hizmeti alması noktasında
çalışmalarımız sürüyor.
Yollarımız bu anlamda
hizmeti götürme noktasında
kolaylık sağlayacaktır.
İnşallah önümüzdeki yıl da
bu çalışmaları sürdürerek
diğer mahallelerimizin
yollarını yenileyeceğiz.”
şeklinde konuştu.
SERDAR YAVUZ

Çumra Okçu Arası Yolda
Çalışmalar Devam Ediyor
Çumra'da ilçe merkezi ve
mahallelerde yapılan asfalt
çalışmaları ile ulaşım
kalitesi arttırılmaya devam
ediliyor. Altyapı çalışmaları
Çumra Belediyesi ve
KOSKİ ekipleri tarafından
tamamlanan Çumra Okçu
Mahallesi arası 2 bin 600
km'lik mesafedeki yolda
Konya Büyükşehri
Belediyesi ekipleri
tarafından sıcak asfalt
çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin yol çalışmalarını
inceleyen Çumra Belediye
Başkanı Av. Recep Candan
Çumra'ya hizmetlerinden
dolayı Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay'a teşekkür
etti.
Çumra'ya daha güzel
yatırımlar kazandırmak için
Konya Büyükşehri
Belediyesi ile birlikte
yoğun mesai yaptıklarını
kaydeden Başkan Candan
açıklamasında;“Okçu
Mahallemizin Çumra ile
bağlantısını ve aynı
zamanda mahallemizin ana
arterinde sıcak asfalt
çalışmasıyla ulaşım
kalitesini arttırmayı
hedefliyoruz. Yaklaşık 4 yıl
devam eden doğalgaz
çalışması ile Okçu
mahallemizde kazılmadık
cadde ve sokağımız

kalmadı ve yollarımızın bu
nedenle bozuldu. Bu
süreçte göstermiş oldukları
sabır ve anlayış nedeniyle
Okçu mahalleli
hemşehrilerimize teşekkür
ediyorum. Mahallemizde
sıcak asfalt çalışmamızı
Büyükşehir Belediyemiz ile
birlikte yürütüyoruz. Bu
anlamda tüm hemşehrilerim
ve şahsım adına Konya
Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Uğur
İbrahim Altay'a ilçemize
kazandırmış olduğu
yatırımlar nedeniyle
şükranlarımı sunuyorum.
Bu çalışmamızın ardından
diğer mahallelerimizde de
devam eden doğalgaz
çalışmalarından kaynaklı
yol bozulmalarını satih
kaplama çalışmalarımızla
rahatlatacağız. Yoğun
mesaimiz ile daha güzel bir
Çumra ve daha güzel bir
Okçu kazandırmayı
planlayarak
hemşehrilerimizin
hizmetinde olmaya devam
ediyoruz. Rabbim hayırlı
uğurlu eylesin” ifadelerini
kullandı.
Başkan Candan asfalt
çalışmalarını inceledikten
sonra mahalle halkı ile bir
raya gelerek yatırımlar
konusunda istişarelerde
bulundu. S.YAVUZ
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İLAN
ÇUMRA BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ
ÇATI ONARIM İŞİ
KONYA VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
Çumra Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Müdürlüğü Merkezi Çatı Onarım İşi 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
: 2022/754023
1-İdarenin
a) Adı
: KONYA VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi
: Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209
SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası
: 3322480111 - 3322490113
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 Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Müdürlüğü
Merkezi Çatı Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet Konya Çumra Rehabilitasyon Müdürlüğü Merkezi Çatı
Onarım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çumra/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) 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:10.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Konya Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı
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 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:19 Haziran 2018 tarih ve 303453-M sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III Grubu
işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi veya
Mimar
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
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TARİH ECZANE TELEFON
03.08.2022
04.08.2022
05.08.2022
06.08.2022
07.08.2022
08.08.2022
09.08.2022

ŞİFA
YENİ
Y.ÖZKAN
DEVA
ERSÖZ
EMRE
HAYAT

447 13 18
447 10 73
407 00 10
447 19 11
447 62 22
447 10 68
447 76 01

Sarraf

AVDANLI HACI
Dolar
Euro
22 ayar
Çeyrek
Yarım
Tam

Alış
Satış
17,885 17,972
18,296 18,424
931,220 992,000
1.647,240 1.700,000
3.285,970 3.400,000
6.548,330 6.800,000

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

Sezon Öncesi
Değerlendirme
Toplantısı Yapıldı

2022-2023 sezonunda 3.
lig hedefleyen Y. Can Ç.
Çumra Belediyespor sezon
öncesi hazırlıklarını
sürdürüyor. Transferi
büyük oranda tamamlayan
kulüp yönetimi yeni sezon
öncesi bir değerlendirme
toplantısı gerçekleştirdi.
Teknik ekiple bir araya
gelen yönetim, karşılıklı
bilgi alışverişi, istişare ve

değerlendirmelerde
bulundular.
2022-2023 sezonunda
Teknik sorumlu Dr Veysel
BÖGE, yardımcı
antrenörler Bekir ÇİFTÇİ
ve Mustafa ERÇOBAN ile
atletik performans uzmanı
Sercan YILMAZ Y.Can Ç.
Çumra Belediyesporun
başarısı için emek
verecekler.S. YAVUZ

Şahin'den Çam'a Ziyaret
Y.Can Ç.
Çumra
Belediyespor
Kulübü
başkanı
Gökhan
Şahin, AK
Parti İlçe
Başkanlığına
atanan
Ebubekir
Çam'a
hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Kulüp yönetim kurulu
üyelerinin de eşlik ettiği
ziyarette Şahin, Çam'a

Önemli Meseleler
66
ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

KUR'ANDA KABİR HAYATI veya AZABI
YOKTUR..
Ana rahminden doğan tüm insanlar için
doğumlarıyla beraber iki türlü bir hayat başlar.
Birinci hayatları bazı insanlar için çok kısa,
normal bir ömür veya çok uzun olur. Ama ikinci
hayat tüm insanlar için sonsuzdur. Bu iki hayatın
birisi dünya hayatı, ikincisi ise Ahret hayatıdır.
Kur'anda zikredilen hayat bu iki hayattır. Üçüncü
bir hayat, Kur'ana uymaz. Üçüncü bir hayat
denilen Kabir hayatı sonradan türetilmiş bir
hayattır ve Kur'ana uymadığı gibi akla ve mantığa
da zerre kadar uymaz.
Kabir hayatından bahsetmeyen Kur'anın kabir
azabından bahsetmesi de mümkün değil ve hiçbir
ayette kabir azabı diye bir azap şekli asla yoktur.
Hiçbir okulda okumamış yani okul hayatı
olmayan bir insanın okulda öğretmenden sıra
dayağı yemesi mümkün müdür?
Kabre konulan cenazenin ruhu yoktur. Ruhsuz
beden ise sadece cesettir. Ruhlarla bedenlerin
buluşması ise Mahşer Günü olacak ve tüm
yaratılan insanlar Mahşer yerinde toplanacaktır.
İsrafil Aleyhisselâm SUR üfürecek ve
toplanılacaktır. Bu konuyu Allah Yasin Suresi
51,52,53 ve 54. Ayetlerde izah eder.
“Sûra üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp
rablerine doğru koşmaktadırlar.” Yasin Suresi- 51
“Derler ki: “Vay başımıza gelenler! Bizi
yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahmânın
vaad ettiği işte bu! Peygamberler gerçekten doğru
söylemişler!” Yasin Suresi- 52
“ Olup biten yalnızca bir ses! Ama ardından
onların tamamı, birden toplanmış olarak işte
huzurumuzdalar.” Yasin Suresi- 53
“Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa
uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını
görürsünüz.” Yasin Suresi- 54
Kur'an inancına göre kabirdeki insanlar
kabirlerinden Sur Üfürülmesi ile uyanacaklardır
ve bu durum Yasin Suresi 51. Ayet ile sabittir.
Kabir hayatı var diyenler kabirdeki ölülerin nasıl
uyanacağını söylerler merak ediyorum. Kur'anda
isimleri olmayan Münker ve Nekir ismindeki
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melekler mi uyandıracaklar kabirlerden ve
hangi kaynağa göre. Münker ve Nekir
kelimeleri NE-KE-RA kelimesinden türetilen
İNKAR EDEN anlamında birer isimdir. İnkar
eden korkunç varlık manasını taşıyan bu melek
denilen bir kaynak da yoktur.
Toplu mezarlardaki insanlara Münker ve nekir
toplu azap mı yapacaklar yani…
Kabirleri olmayan denize atılmış cesetleri
kabirde sıkıştırmak için kabirlere mi
nakledecekler yani..
Organ bağışı yapanlara kabirde yeni organ nakli
mi yapacaklar yani..
Yıllar sonra kabri açılanların kemiklerinden
başka hiçbir şey yoktur. Onlara azap için reklam
arası mı veriliyor yani..
Üzerine yeni cenazeler defnedilen ölülerin
durumu ne olacak yani..
Bunların hiç birisi yoktur. Tüm ölüler nerede
olurlarsa olsunlar İsrafi Aleyhisselamın SUR
üfürmesiyle beraber bedenler ruhlarla birleşecek
ve Mahşer yerinde toplanacaklardır.
Kur'anda Münker ve Nekir diye bir melek yoktur
demem benim dinimi lekelemez. Ama Münker ve
Nekir Kur'anda vardır diyen Kur'ana yeni bir ayet
eklemiş olur ve DİNDEN ÇIKAR,
MÜSLÜMANIM DEMESİNE GEREK
YOKTUR. Bu işin şakası da yoktur. Zira Kur'an
eksik değildir. Allah En'am Suresinde : ““Yaş ve
kuru her şey Kitab-ı Mübin'de vardır.”
Buyuruyor. Allah yalan veya yanlış mı söylüyor
ki dine ekleme yaparlar.
Allah Nahl Suresi 89. Ayetinde : “Biz Kur'an'ı
sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.”
Buyurur.
Kur'anı tamamen yaşayan da Peygamberimizdir.
Peygamberimiz S.A.V Kur'ana muhalif olan bir
şey asla söylemez ve En'am Suresinde Allah :
““Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin'de vardır.”
Buyururken, her şey Kur'anda geçmez diyen
insanlar KÜFRE GİRERLER çünkü ayeti inkar
etmiş olurlar.
Geçmişte İslâm Âlimi denilen çok çok insan,
Müslümanları korkutarak daha iyi Müslüman
olmalarını sağlamak amacıyla korku
imparatorluğu oluşturmuşlar. Nasıl olsa her yerde
azap var diyerek de insanlar bilakis iyi insan değil
kötü insan olmaya devam etmişlerdir.
Kabir hayatı ve kabir azabına dair, Münker ve
Nekire dair Kur'ana muhalif olarak üretilen
sözlerin hadis olması mümkün değildir. Bunlar
hadistir ve Kur'ana dayanır diyen DİNDEN
ÇIKAR. Ama bunlar Kur'an ruhuna uymuyor ve
Kur'anda yoktur diyen görüş ise Sırat-ı Müstakim
yani Kur'an yoludur vesselam.

Nadire Yetiş Manavgat'ta Kitaplarını İmzaladı
Hemşehrimiz Yazar
Nadire Yetiş,
Manavgatta
okuyucularla
buluşarak kitaplarını
imzaladı.
Ülkemizde bazı il ve
ilçelerde düzenlenen
kitap günlerine ve
katılarak, kitaplarını
imzalayan, TV
proğramlarına katılarak

geniş bir okur kilesine
ulaşan Yetiş'in
geçtiğimiz günlerde
ilçemizde düzenlediği

söyleşi ve imza
günü büyük ilgi
görmüştü.
Yayınlanmış 2
kitabı bulunan
Nadire yetiş,
şimdi de
Manavgat
ilçesinde düzenlenen
söyleşi ve imza gününde
okurlarıyla buluştu.
Manavgat Konyalılar

Derneğinin davetlisi
olarak ilçeye giden Yetiş,
02 Ağustos 2022 Salı
günü 19.00-24.00
saatleri arasında Buzz
Kafe'de okuyucularıyla
buluştu. Manavgat
Konyalılar Derneğine
teşekkür eden Yetiş,
ilgiden memnun
olduğunu dile getirdi.
SERDAR YAVUZ

Altunyaldız İncelemelerde Bulundu
başarılar diledi. Ebubekin
Çam, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
SERDAR YAVUZ

İlçe Milli Eğitim
Müdürü yeni
eğitim-öğretime
hazırlıkları
yerinde görmek
amacıyla Sedat
Çumralı MTAL,
60. Yıl Mehmet

Yağmacı
ilkokulu ve
Mehmet Akif
Ersoy
ortaokulunda
incelemelerde
bulundu.
Altunyaldız,

önceki dönem
Okul öncesine
gidemeyen ve yaz
tatilinde yeni
açılan okul öncesi
kurslarınd ki öğrenciler
ile sohbet ettiler.
SERDAR YAVUZ
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Çumra Ovası Su Bekliyor
HATAY'DA
HAYAT VAR
-4-

Anuş GÖKCE
abib-i Neccar Camiinin karşısından otobüsümüze
H
binerek Altınözü belediyesine doğru hareket ettik.
Altınözü:
İkindi Namazına yakın Altınözü ilçesine vasıl olduk.
Belediye başkanı Rıfat Sarı'yı makamında ziyaret ettik.
Burada tepetaklak evi ziyaret ettik. Eşyalar, her şey
harika. İki katlı bir ev. Evde fotoğraf çekildiği zaman
eşyalar da insanlar da tepetaklak çıkıyor.
Parkta açılan yöresel ürünler ve el sanatları sergisini
hızlıca gezdikten sonra Kanal üzerine inşa edilmiş
asma köprüden geçerek yazarların imza gününe
katıldık. Birkaç yazarla kitaplar hakkında sohbet ettik.
Başkanın bize terfik ettiği görevlilerle beraber
Türkiye'nin en eski zeytinyağı fabrikasını gezdik.
Fabrika 1300 yıldır faal imiş. Son zamanlarda restore
edilerek müzeye dönüştürülmüş. Fabrika Hristiyan
köyü içerisinde yer alıyor. Koca koca taş tekerleri ve
zeytinin ezildiği, yağının sızdırıldığı ve suyla yıkanarak
akıtılan kuyuları gördük. Bahçede zeytinin tarihsel
yolculuğu hakkında hazırlanan panoları gezdik.
Bölgede bulunan Kilisesiyi gezemedik. Hıristiyanların
ibadet gününe hazırlık yapılıyormuş. Dışarıdan
seyrettik. Cumartesi günleri kandil yakıyorlarmış,
yakılan mumları gördük. Kısa bir moladan sonra
Altınözü'ne geri döndük. Camlı Terası gezdik. Aşağıya
bakmaktan korktuğum için pek fazla kalamadık.
Rehberimiz Türkiye'de zeytin ağaçlarının 17 milyonu
Hatay'da 7 milyonu da Altınözü'nde dikili olduğunu, en
kaliteli zeytinyağının da Altınözü'nde üretildiğini
söyledi. Zeytinler at düzeneğiyle büyük tekerler altında
eziliyor. Atın gözü bağlanarak çarka koşuluyor. Kendi
etrafında dönen at, çarkın taşlara bağlı olan mili
döndürdükçe zeytinler eziliyor ve hamur haline geliyor.
20 cg.lık suda su ile yağ ayrıştırılıyor. Sızma
zeytinyağında 9 kilodan bir kilo zeytinyağı, fabrika
imalatında ise 6 kilodan bir kilo zeytinyağı çıkıyor.
Burada bir üretici ile konuştuk. Üretici, 600 tane zeytin
ağacı olduğunu, 400 tane de genç fidan diktiğini
söyledi. Akşam yemeğini Altınözü'nde yedikten sonra
otobüslerimize binerek otelimize geri döndük.
Rehberimiz “yarın sabah 8.30 'da teker döner” diyerek
hareket saatimizi belirlemiş oldu. Ertesi gün
kahvaltımızı erkenden yaptık saat, 09.00'da
otobüsümüz hareket etti.
ÜÇÜNCÜ GÜN:
Rehberimiz üçüncü gün de bizimle beraberdi. Gezi
güzergahımızın Samandağı ilçesindeki Musa Ağacı ve
Ab-ı Hayat çeşmesi, Hz. Musa'nın Hızır As. buluştuğu
sahil, Titus Tüneli ve Payas İlçesindeki Sokullu
Mehmet Paşa Kervansarayı, çarşısı, medresesi,
imarethanesi ve Payas Kalesiydi. İlk önce Musa
Ağacını görmeye gittik.
Musa Ağacı:
İlk durağımız Hızırbey köyü oldu. Rehberimiz Hz.
Musa ile Hızır AS İskenderun sahilinde buluştuktan
sonra Samandağı'na doğru yürüyerek sohbet ettiklerini,
Hz. Musa'nın susayınca bir çeşme başına gelip eğilip su
içtiğini, asasını çeşmenin yan tarafına dayadığı yerden
bir ağaç yeşerdiğini anlattı. Halk bu dağa Musa dağı,
ağaca de Musa Ağacı diyor. Prof. Dr. Hasan Bahar'ın
tespitlerine göre Ağacın tarihi M.Ö. 2000 yıllarına
kadar iniyor. Hz. Musa'nın içtiği kaynak su ise ab-ı
Hayat adını alıyor ve üzerine bir çeşme inşa ediliyor.
Biz gittik kafile olarak ağacı gördük, yakından fotoğraf
çektik. Müslüman köyü. Esnafı cana yakın. Tuvalet
işleten Şengül Uyar isimli bir kadınla sohbet ettik.
Türkmen olduğunu söyledi. Eşimle bana hususi çay
demledi.
Köyünüzde hiç gayr-i Müslüm var mı? diye sordum.
Bir tane bir olmadığını söyledi. Bu köye ulaşmadan
önce içinden geçtiğiniz köy Ermeni köyüdür, dedi.
Komşuluk ilişkileriniz nasıl? Diye sordum..
(Sürecek)

İnli Sulama Kooperatifi
Başkanı Veli Kılalı,
gazetemize önemli
açıklamalarda bulundu.
Çiftçilerin desteklenmesi
gerektiğini kaydeden
Kılalı, “Girdi maliyetleri
arttı. Enerji maliyetleri
çok yüksek. Bu konuda
destek bekliyoruz.
Gerçekten bereketli bir
yıl geçiriyoruz. Güzel
yağışlar oldu. Rekolte de
artış bekliyoruz. Alım
fiyatları da çiftçileri
memnun edecek şekilde.
Girdiler pahalı ama,

sonuçların güzel
olacağını düşünüyoruz.
Şu an da arpalar
işleniyor. Tüccardan
ziyade zaten TMO
alıyor. Bu sene yüzde 70
civarında TMO alım
yaptı. Çiftçilerimiz bu
yıl önceki yıllara göre
daha yoğun şekilde daha
fazla çalışıyor.
Pandemiyle birlikte
gıdanın ehemmiyeti
arttı. Çiftçilerimizde
bundan para
kazanacakları ümidiyle
gerçekten çalışıyorlar ve

şu andaki arazide
gördüğümüz bütün
ürünlerin verimi oldukça
iyi. Çiftçi üretmeye
devam ediyor. Sadece
çiftçi sesinin
duyulmasını ve özellikle
elektrik maliyetinin
girdinin azalması
bekliyor. Çiftçi
beklentinin üzerinde
çalışıyor. Fakat elektrik
faturaları çiftçinin belini
büküyor.Yer altı
sularımız giderek
tükeniyor. Çumra
Ovası'nı taşıma suyuyla

tamamen aktif hale
getirmemiz gerekiyor.
Şu an yetkili mercilerin
en acil olarak çözmesi
gereken konulardan
birisi su ve enerjidir. Bir
çiftçi mazottan ya da
gübreden kısamaz ama,
sudan kısmak zorunda
kalıyor. Fizibilite
çalışması da yapıldı. Bir
türlü su getirilmedi.
Sıkıntı belli ama, kimse
elini taşın altına
koymuyor” diye
konuştu.
(Konya Yenigün)

T.C.
ÇUMRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Çumra ilçesi Büyükaşlama mahallesi 134 ada 14 parsel sayılı taşınmaz
23.273,52 m2 alanlı olup, tarla vasfındadır, taşınmazın keşif tarihi itibari ile sürülmüş olduğu,
taşınmaz yapı itibari ile yaklaşık meyilsiz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, sulu tarım arazisi
niteliğindedir, parselin doğu ve batı cephesinde yol, diğer cephelerinde ise komşu parsel
bulunmaktadır, etrafındaki parselllerde yapılaşmalar bulunmamakta olup, parsel tarım alanı
içerisindedir, parsel içerisinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamaktadır, keşfe konu parsel
imar planı dışındadır, parsel Büyükaşlama merkezine yaklaşık 3,8 km uzaklıktadır, arazinin tarımsal
getirisi ve yöresell değeri göz önüne alındığında taşınmazın birim m2 değeri 14,00 TL'dir, toplam
değeri 23.273,52*14,00 TL/m2=325.829,28 TL'dir.
Adresi : Büyükaşlama Mahallesi Çumra / KONYA
Yüzölçümü
: 23.273,52 m2
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: Yok
Kıymeti
: 325.829,28 TL
KDV Oranı
: %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 13/09/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 13/10/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: İzzetbey mah. Alparslan Türkeş cad. no:31/A 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 2021/28 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
Basın - 1666477
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KÜLTÜR SANAT
GECESİNE DAİR

TAVIR

Sadık GÖKCE

hayatlarını sürdürebilmek için çeşitli
İ nsanlar
Gıdalara ihtiyaç duyarlar. Bu gıdaların alınması
faaliyetine beslenme denir. Beslenme denilince de
aklımıza yemek ve içmek eylemleri gelir.
Vücudumuzun sağlıklı kalabilmesi sağlıklı besinler
almamızla doğru orantılıdır. İhtiyaç duyulan vitamin,
protein, yağ, sıvı ve benzeri besinler dikkatli ve
vücuda zarar verecek derecede yüksek veya düşük
miktarda alınırsa bünye zayıf düşer, hastalıklar
yakamızı bırakmaz.
İnsanda vücudun beslenmesi dışında bir de ruhun
beslenmesi vardır. Beslenmeyen ruh bir çöle veya
çorak bir araziye benzer. Bu tür arazilerde nasıl ki
farklı farklı bitkiler yetişmezse yeterince temiz
kaynaktan beslenmeyen insan da kaba ve hoyrat olur.
Ruhun besin kaynağı güzel sözdür.
Güzel söz deyince; şiir, hikâye, roman yani edebiyat
anlaşılır. Bunun yanında görsel sanatlar da önemlidir.
Güzele bakmaya alışan bir göz ilerleyen zamanda
güzel görmeye başlar. Güzeli okuyan ve güzeli gören
hatta güzeli duyan bir insan da güzel olur.
Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu olarak içinde
yaşadığımız topluma bu konuda bir nebze de olsa yol
açmak için aylık bir dergi çıkarıyoruz. 9 BİN
YILLIK DELİKANLI ÇUMRA adını taşıyan
dergimiz Çumra kültür hayatına katkı yapmayı
kendisine şiar edinmiş kişilerin desteği ile çıkıyor.
Bu insanlar 29 Temmuz Cuma akşamı Çumra
Belediyesi Çatalhöyük Kültür Merkezinde
çıkardıkları derginin yaş günü ve kendilerini
tanıtmak münasebeti ile bir faaliyet düzenlediler.
Düzenlenen bu faaliyete Çumra'nın şairleri yanında
saz ve söz sanatçıları da gönülden destek verdiler.
Hayatlarını sahneye çıkıp Türkü- şarkı söyleyerek
kazandıkları para ile idame ettiren Muammer Yapar,
Mustafa Ulusoy, Nurettin Yıldırım ve Osman Saçan
bilâücret sahneye çıkıp sanatlarını icra ettiler. Yine
Çumra'nın yetiştirdiği genç yetenekler Mehmet
Faysal Acar, Furkan Koçak ve Mehmet Ballı geceye
renk kattılar. Nadir Karabulut kaşıkla tuttuğu ritimle
geceye ayrı bir renk kattı. Özcan Bardakçı ve Adem
Eren, Sodur Köyüne has oyun ile geceye ayrı bir
renk kattılar.
Meral Eren Yakışan ve Furkan Koçak yaptıkları
resimlerden üçer adet getirip gecede sergileme
lütfunde bulundular. Çumralı sanatçılar aynı
zamanda unutulmaya yüz tutmuş güzel bir
hasletimizi de yaşattılar aynı zamanda.
Evet gece bir tür İMECE usulü ile hazırlanıp
sunuldu. Böylece güzel hasletlerin unutulmadan
devam ettirilmesi konusunda da kültür sanat ve gönül
adamlarına ihtiyaç olduğu anlaşıldı.
Geceye katılım istenen seviyede olmadı. Ancak bu
bir ilkti ve ilklerde bazı aksaklıklar yaşanırdı. Bir de
gecenin menüsü düğün pilavı değil kültür ve sanat
idi… Yani taliplisi az olan bir menü. Bu tür menü
sunulduğu zaman sadece ruh dinginliği ve zenginliği
olanlardan rağbet görür. Bu açıdan bakıldığında
katılımı yeterli görebiliriz hatta beklenenin üzerinde
dahi diyebiliriz.
Elife Yılmaz Mısral tarafından hazırlığı ve
sunuculuğu yapılan bu etkinlik Çumra'da bir ilk
olması dolayısı ile önemli. Çünkü bu tür program
yapmak isteyenler için bir örnek var artık ortada.
Geceyi hazırlayan, sunan, emeği geçen ve hazırlanan
bu etkinliği izlemeye gelerek destek veren bütün
ruhu zengin Çumralılara teşekkür ediyorum.
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İLAN
ÇUMRA GENÇLİK MERKEZİ ÇATISININ BAKIM ONARIMI
KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Çumra Gençlik Merkezi Çatısının Bakım Onarımı 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
: 2022/741180
1-İdarenin
a) Adı
: KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK
VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
: Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Şems-i Tebrizi Mah.
Sultan Veled Cd. No:43/A 42030 Karatay/Konya 42030 KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası
: 3323536690 - 3323536696
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 Gençlik Merkezi Çatısının Bakım Onarımıb) Niteliği, türü
ve miktarı:1 Adet Çumra Gençlik Merkezi Çatısının Bakım Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya İli Çumra İlçesiç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden
itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.08.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Konya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Toplantı Salonu - Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cad. No:43/A Karatay/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.
4.1.2. 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 % 80 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 : Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliği kapsamındaki B-III grubu bina işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi veya
Mimar
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
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ÖMRÜN UZUN OLSUN
çıkaracağımız derginin
adını Dokuz Bin Yıllık
Delikanlı Çumra adını
koyduk ve
topluluğumuzun ismini de
Çumra Kültür ve Sanat
Topluluğu olarak
belirledik. Dokuz Bin
Yıllık Delikanlı Çumra
ekinin ilk sayısını
SADIK GÖKCE:
Çumra'nın kuruluşu olan
'ÇUMRA' DA KÜLTÜR 26 Haziran tarihinde ilk
VE SANAT
sayısını çıkardık. İlk 12
İNSANLARINI BİR
sayımız Çumra Belediye
ÇATI ALTINDA
Başkanı Avukat Recep
BULUŞTURUYORUZ" Candan'ın isteği ile cilt
Düzenlenen programın
haline getirerek
açılış konuşmasını yapan meraklılara ulaştırıldı.
Çumra Kültür ve Sanat
Dileğimiz bundan sonra
Topluluğu Başkanı Sadık da 12 sayının cilt halinde
Gökce, “Konya ile Çumra oluşturulması” ifadelerini
arasında gidip gelirken
kullandı.
Abdullah Sucu ile
RECEP CANDAN:
görüşüyor ve kültür ve
"ÇUMRA KÜLTÜR VE
sanat üzerine sohbetler
SANATTA DA
gerçekleştiriyorduk. Bu
ZENGİN"
sohbetler sırasında
Çumra Belediye Başkanı
Çumra'da bulunan yazma Avukat Recep Candan da

tanıtılması adına
çalışmalar planlıyoruz ve
inşallah bu projelerimizi
de hayata geçireceğiz”
şeklinde konuştu. Çumra
Belediyesi eski Başkanı
Zeki Türker da
düzenlenen programda
Çumra'nın tarihi hakkında
bilgi verdi. Çatalhöyük
Neolitik Kenti kazı
başkanı Anadolu
Üniversitesi Edebiyat

bilgi verdi.

bir ışık teşkil ediyor.
Çumra su, gıda tedarik
MUSTAFA ARSLAN:
güvenliği ve güvenilir
ÇUMRA SİYASET
gıda tedariki açısından
ADAMI İLE KÜLTÜR sadece Konya'nın ve
SANAT ADAMI
Türkiye'nin değil yakın
YETİŞTİREN ÖNEMLİ coğrafyamızın da
BİR MERKEZ
teminatın ve göz bebeği
Konya Yenigün Gazetesi olarak korumamız
Yönetim Kurulu Başkanı gereken önemli bir
merkez. Çumra insan
Mustafa Arslan da
Çumra'nın Siyaset adamı kaynaklarıyla da yönetici,
ile sanat ve kültür adamı bilim adamı. Siyaset
adamı ile sanat ve kültür
adamı yetiştiren önemli
bir merkez” dedi.
ARSLAN'A PLAKET
TAKDİM EDİLDİ
Topluluk Başkanı Sadık
Gökce tarafından
desteklerinden dolayı
Konya Yenigün Gazetesi
Sahibi Mustafa Arslan'a
plaket takdim edildi.
Arslan, şimdiye kadar
olduğu gibi şimdiden
sonra da kültür ve sanat
çalışmalarına

meraklılarını bir çatı
altında toplayabilecek bir
topluluk kurma fikri
üzerine fikir alışverişi
yapıyorduk. Abdullah bey
ile bu fikri teoriye dökme
fikri zamanla ağır bastı ve

Çumra'nın ülke tarıma
katkısının yanında
Çumra'nın kültür ve sanat
isimleri ile de zengin
olduğuna dikkat çekti.
Çatalhöyük'teki kazıların
bir Türk kazı başkanı

Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali Umut ise
Çumra'nın hızlı bir
değişim süreci yaşadığına
dikkat çekti ve
Çatalhöyük'te yürütülen

yetiştiren önemli bir
merkez olduğunu ifade
ederek, “ Bizim
doğduğumuz kişilik ve
kimlik kazandığımız
sevdayla bağlı olduğumuz
topraklar Çumra'dır. Bu

desteklerinin devam
edeceğini dile getirdi.
ÇUMRALI
SANATÇILARDAN
ZİYAFET
Çumralı şair ve
müzisyenler kültür ve

vadetti.
Proğramda en son sahne
alan seyirlik
oyunlarımızın son
temsilcilerinden 'SodurArap Ekibi' üyeleri Özcan
Bardakcı ve Adem Eren

harekete geçtik. Abdullah
Sucu, Sedat Ulupınarlı ile
istişare sonucunda
ekibimizi oluşturduk. Bu
kapsamda yaptığımız
toplantının sonucunda ek

tarafından yeniden
başladığını ve kazının
devam ettiğini ifade
ederek, “Çatalhöyük
Neolitik Kenti kazı
başkanı Anadolu

çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Çumralı eğitimci
Prof. Dr. Mevlüt Mülayim
de Çumra'nın tarımı ve
tarihi hakkında
düzenlenen programda

topraklar
üretim kültürü ile aslında
sadece bu coğrafyanın
değil, dünyanın yeniden
kurulması icabet eden
medeniyetlerine önemli

sanat akşamında
katılımcılara keyifli ve
doyumsuz bir akşam
yaşattılar.
Genç sanatçı
Mehmet Ümayma

Çumra yöremize ait
'Bastım Kiraz Dalına'
türküsünün eşliğinde
oynadılar.
Ressam Meral Eren
Yakışan ve Ressam

çıkarma fikrimizi Konya
Yenigün Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Arslan'a ilettik ve
o da Çumra ile ilgili
üzerine düşeceğini
yapacağını söyledi ve

Üni
versitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali Umut
Türkcan ile birlikte
Çatalhöyük'ün daha iyi

Ballı'nın fon
müziği
Eşliğinde şiirlerini
okuyan Anuş
Gökce, Selahattin
Güzel, Ahmet
Gök, Uğur Köfe

ve Ahmet Yavuz
seyircilerden büyük alkış
aldı.
Çumra'da müzik
dünyasının
duayenlerinden Muammer
Yapar , Mustafa Ulusoy
ve Osman Saçan
seslendirdikleri ikişer
parçayla gönüllere
dokunurken, Nadi
Karabulut kaşık ritimleri
ile, yine Çumra'mızın
duayen sanatçılarından
Nurettin Yıldırım
darbukasıyla sanatçılara
eşlik etti.
GENÇLERE TAM NOT
İlçemizin genç ve başarılı
müzisyenlerinden
Mehmet Faysal Acar ve
müzisyen-ressam Furkan
Koçak, söyledikleri söz ve
müzikleri kendilerine ait
parçalarla gönülleri
fethettiler. İzleyenler
tarafından coşkuyla
alkışlanan gençler, umut

Muzisyen Furkan Koçak
'ın tabloları da sergilendiği
proğram hatıra
fotoğrafının çekilmesinin
ardından son buldu.
SERDAR YAVUZ

Sayfa

03 Ağustos 2022 Çarşamba

2. Eleme
Turunda
Mutlu Son
FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

26

HAZİRAN GAZETESİ Değerli
okuyucularımız bu haftaki yazımı
Anadolu Kartalı Avrupa'da ilk turda
mutlu sona ulaştı. Tribünleri tıklım
tıklım dolduran binlerce taraftar ayrı bir
güzellik görüntüsü verirken. Oynanan
oyun seyir zevki ayrı bir mutluluk
olmuştur.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu
ilk maçında BATE Borisov'u 3-0 yenen
Konyaspor, rövanş mücadelesini
binlerce taraftarı önünde 2-0 kazanarak
3. Eleme turuna yükseldi.
UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle ilk maçı
Konya'da seyircisiz oynamayı kabul
eden Belarus ekibi BATE Borisov, 10
kişi kalan Konyaspor'a 3-0 mağlup
olmaktan kurtulamamıştı. Yine Konya'da
oynanan ve binlerce taraftarın tribünleri
doldurduğu rövanş maçında temsilcimiz
yine üstün bir futbol sergiledi.
Maç boyunca sayısız gol fırsatı
yakalayan Konyaspor, 37'de Amar
Rahmanovic ve 43'te Francisco
Calvo'nun golleriyle BATE Borisov'u
yenmeyi başardı. Maçın 73. dakikasında
Sokol Cikalleshi'nin ikinci sarı karttan
kırmızı kart görerek oyun dışında
kalmasıyla Konyaspor maçı 10 kişi
tamamladı. Ancak BATE Borisov,
temsilcimize zorluk çıkartamadı.
Bu sonuçla 3. Eleme Turu'na yükselen
Konyaspor, Koper'i eleyen Liechtenstein
ekibi FC Vaduz ile eşleşti.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan
yaptığı orta-şut karışımı vuruşunda top
uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
19. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza
yayı önünde topa gelişine sert vuran
Hadziahmetovic'in şutunda kaleci
Kudravets meşin yuvarlağı kornere
çelmeyi başardı.
21. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan
arka direğe yaptığı ortaya Muric
bekletmeden vurdu fakat top kaleci
Kudravets'de kaldı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ
çaprazında topla buluşan Muric'in
şutunu kaleci Kudravets çıkardı.

Pozisyonun devamında top penaltı
noktası üzerinde Çekiçi'nin önünde
kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda
meşin yuvarlak üst direkten oyun
alanına döndü.
36. dakikada Muric sağ kanattan
arka direğe yaptığı ortaya gelişine
vuran Bytyqi'nin şutunda top uzak
direğin dibinden auta gitti.
37. dakikada sağ kanattan ceza
sahasına giren Muric'in yerden
penaltı noktasına doğru gönderdiği
topta Rahmanovic sırtı dönük
vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı. 1-0
41. dakikada Guilherme'nin sol
kanattan ceza sahasına yaptığı
ortaya iyi yükselen
Hadziahmetovic'in kafa vuruşunu
kaleci Kudravets son anda
42. dakikada Rahmanovic'in sol
kanattan penaltı noktasına
gönderdiği topu Cikalleshi'nin
kontrol edip vurduğu top üst
direkten oyun alanına geri döndü.
43. dakikada Hadziahmetovic'in
sol kanattan kullandığı kornerde ön
direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa
vuruşunda top filelere buluştu. 2-0
67. dakikada sağ kanattan Muric'in
ayak dışıyla ön direğe yaptığı
ortada Cebrail'in kafa vuruşunu
kaleci Kudravets son anda topu
kornere çeldi.
70. dakikada Amilton'un pasıyla
topla buluşan Muhammet'in ceza
yayı önü sol çaprazında yaptığı sert
şutunda kaleci Kudravets topu
köşeden çelmeyi başardı.
73. dakikada Konyaspor'da sarı
kartı bulunan Cikalleshi,
Gromyko'ya yaptığı faul sonrası
ikinci sarı kart ve ardından
gördüğü kırmızı kartla oyun
dışında kaldı.
90+2. dakikada ceza sahası önünde
topla buluşan Dostanic'in şutunu
kaleci Sehic kurtardı.
MAÇ SONU İlhan Palut
açıklamaları
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan
Palut, BATE Borisov maçının
ardından yaptığı açıklamada "İki
maçta da negatif yönümüz sarı
kartlardı. Daha dikkatli olmamız
gerekiyordu" dedi
Bir gazetecinin Konyasporlu
oyunculardan iki maçta, iki kırmızı
kart görmesiyle ilgili sorusu
üzerine Palut, daha dikkatli

sevgi gösterisinde bulundu.
UEFA Avrupa Konferans
Ligi'nde 2. eleme turunda
rakibini 3-0 ve 2-0
skorlarla eleyen
Konyaspor, 3. eleme turuna
yükseldi. Yeşil Beyazlı
taraftarlar bu karşılaşmada
takımlarını yalnız
bırakmadı
5 SEZON SONRA
TEKRAR AVRUPA
Tribünleri dolduran
2021-2022 sezonunda
Konyaspor 5 sezonluk
Konyasporlu taraftarlar
gösterdiği başarılara ,
aranın ardından Avrupa
kampanyalara ve çağrılara takımlarına verdikleri
arenasında seyircisinin
destekle başarıda pay sahibi
rağmen tribünleri
önüne çıktı. Konyaspor
oldu. Maçın son düdüğü ile
doldurmakta nazlanan
Avrupa arenasında son
birlikte futbolcular la
Konyaspor tarafı nihayet
maçını 23 Kasım 2017
BATE Borisovla oynanan galibiyet ve tur sevincini
tarihinde Marsilya ile
doyasıya yaşayan
Konferans Ligi rövanş
karşılaşmıştı. Mücadele 1-1
Konyaspor taraftarı Yeşil
karşılaşmasında yerini
beraber ile sona ermişti.
alarak, hasrete son verdi. Beyazlı futbolculara yoğun
İLHAN PALUT İLKİ

Nihayet!
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olunması gerektiğini belirterek, ”İki
maçta da negatif yönümüz sarı
kartlardı. Daha dikkatli olmamız
gerekiyordu. Rakibin 5 gole ihtiyacı
olduğu anda dikkatli olmamız
gerekiyordu. Böyle turu geçerken
negatif yönümüz bu oldu. Bunlardan
ders alıp daha dikkatli olacağız. Bir
kırmızı kart bir anda her şeyi
değiştirebiliyor” diye konuştu.
“GÜZEL İKİ MAÇ OLDU”
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan
Palut, güzel iki maç olduğunu
belirterek, şunları söyledi:
”İlk maçta haklı sayıda bir avantajımız
vardı. Ama bunun bizde herhangi bir
rehavete, tempo düşümüne, ciddiyetten
uzaklaşmaya yol açmaması gerektiğini
konuştuk. Çünkü yeni bir maç. Yine
sahaya iyi bir sonuç almak için çıktık.
Yine hem hücumda doğru işler
yapmak, hem de defansta 1 gol
yememe alışkanlığını kazanma adına
sahada yer aldık. Maçın başlangıç
düdüğüyle beraber de oyuncularım da
bu ciddiyeti gördüm. Gerçekten
tempolu başladılar. İstekli başladılar.
Çok fazla hücum girişiminde
bulunduk. Çok fazla pozisyon bulduk.
İlk yarı iki gol attık. Zaten avantajlı
olduğumuz bir durumu iyice hep bu
şekilde pekiştirmiş olduk. İlk yarının
sonuyla beraber siz de gördünüz zaten
hafif rotasyonlu bir başlangıçtan
değişiklikler de bu rotasyonu daha da
genişleten bir duruma ulaştık. ikinci
yarıda kontrollü bir oyundu. 11'e 11
iken pozisyonlarımız devam etti. Fakat
tabii 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha
kontrollü oyunla maçı bir şekilde gol
yemeden bitirdik. Güzel iki maç oldu.
Bugün de taraftarımızın önünde yine
dönem dönem iyi bir oyun sergiledik.
Onlara da destekleri için teşekkür
ediyorum. Artık Vaduz rakibimiz oldu.
Hayırlısı olsun. Onların analizine
başlayacağız. Mental ve fiziksel olarak
da bu maçın hazırlıklarına başlamış
olacağız.
Konya'da yaşanan bu maçtaki
güzellikleri her zaman yaşamak
dileğiyle. Başkanından Yönetimine,
teknik ekibinden, sporcularına ayrıca
muhteşem taraftarlarına bu güzel maçı
bizlere sundukları için teşekkürler
BAŞARILAR.
SAYGILARIMLA...

YAŞADI
Konyaspor'a geldiği günden
bu yana yeşil beyazlı
taraftarların takdirini
kazanan Teknik Direktör
İlhan Palut, Teknik
Direktörlük kariyerinde
çıktığı ilk Avrupa
macerasında tur atlayarak
kariyerinde önemli başarıya
imza attı. Yeşil Beyazlı
taraftarlar Belarus ekibi
BATE Borisov maçında da
teknik direktör İlhan Palut'a
sevgisini yaptıkları
tezahürat ile bir kez daha
gösterdi.
ÖZGÖKÇEN'DEN
TARAFTARA
TEŞEKKÜR ETTİ
Konyaspor Kulübü Başkanı

Fatih Özgökçen BATE
Borisov maçına yoğun ilgi
gösteren ve 90 dakika
boyunca takımı destekleyen
taraftarlara sosyal
medyadan teşekkür etti.
Başkan Özgökçen, “İyi ki
varsınız!” diyerek
taraftarlara teşekkür etti.
25 BİN YETMEZ
Avrupa yolundaki
Konyaspor'un taraftarıyla
olan hasreti 73 gün sonra
sona erdi. Konyaspor
taraftarları erken saatlerden
itibaren yerlerini aldı.
Kayıtlara göre maçı 25 bine
yakın taraftar izledi.
Maça7'den 70'e genci
yaşlısı katılarak,
Konyaspor'a destek oldu.
Tribünlerde Konyaspor

forması dışında diğer
takımlara destek veren
taraftarlarda stadyumda
yerlerini aldı. Maçın 6.
dakikasında Ahmet Çalık'ı
unutmayan Konyaspor
taraftarları, takımını da
yalnız bırakmadı.
Geleneksel 42. dakika
şovunda da Konya
Büyükşehir Stadyumu'nda
muhtemel bir görüntü
oluştu. Bu yönetim, bu
teknik ekip ve bu
futbolcular, daha fazlasını
hak ediyor. Başarının
devamı isteniyorsa
taraftarların sonraki
karşılaşmalarda tribünlerin
tamamını doldurması
gerekiyor.
SERDAR YAVUZ

