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Akaryakıtta
kalitenin adresi

A

karyakıtta kalitenin önemli olduğuna değinen Demirciler
Petrol Sahiplerinden Turgut Demirci, Opet Bayisi olarak
Çumra'da yıllardır vatandaşlara en iyi kaliteyi sunma
gayretinde olduklarını söyledi.
7’de

Gündüzler
Ahmet GÜNDÜZ ve Oğulları
İnşaat: Ahmet GÜNDÜZ
İzzetbey Mah. Sedef Sk.
No:10
Tel: 447 67 44
Sarrafiye: Ömer GÜNDÜZ
BAĞKUR Çarşısı No:27/35
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75 Krş (KDV Dahil)

HAFTALIK YEREL SİYASİ SÜRELİ GAZETE

SINIRLARI AŞARAK
REKOR KIRDI

Konya Caddesi, Kümbetli C.
Yanı Tel: 0 543 347 7977
ÇUMRA

Amatör
Küme
Kuraları
Çekildi

Sayfa 2’de

K

onya Büyükşehir Belediyesi tarafından
bu yıl sekizincisi düzenlenen Konya
Bilim Festivali tamamlandı. Açılışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
tarafından yapılan, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum'un da ziyaret ettiği festival,
Konya'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden on
binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Konya Bilim Festivali'nin katılan
firma sayısı ve ziyaretçisiyle rekor kırdığını
belirterek, “Çocuklarımızın gözündeki ışık bizi
gelecek için yıl çok daha heveslendirdi. İnşallah
gelecek yıllarda çok daha büyüyerek Konya
Bilim Festivali yoluna devam edecek.” Dedi.

Geçti Dost
Kervanı!

SOHBET

Ahmet YILDIZ

Sayfa 3’te
Toprak Deyip
Geçmeyelim

3’te

2021-2022 Sezonu Halit Güler
BAL grupları açıklandı Hakk'a
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021-2022
Sezonu Bölgesel
Amatör Lig grupları
belirlendi. Bu sezon
BAL 261 takımın
katılımı ile her
bölgede 3'er grup
olmak üzere 9 ayrı
bölgede 27 grupta
oynanacak.
4’te

Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi
temsil eden TORKU Şekerspor takımından Konya
lı sporcu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu.
Slovenya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek ve
Türkiye'den takımların katıldığı ve zorlu etapların
yer aldığı Balkan Şampiyonasında TORKU Şeker
sporlu sporcuların ortaya koyduğu mücadele bütün
kesimler tarafından takdir edildi.
8’de

Sırçalı Büyümeye Devam Ediyor

5’te

ARGE OKULUNUN AÇILIŞI YAPILDI

6’da

KOMEK'te Yeni Dönem Eğitimleri Başladı

6’da

Recep ÖĞÜTÇÜ

Sayfa 4’te

yürüdü

Önemli Meseleler
-26-

İlçemizin yetiştirdiği
bürokratlardan,
Emekli Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı
Halit Güler
koronavirüse yenik
düştü.
2’de

BALKAN Heyecan Başlıyor!
ŞAMPİYONU OLDU
Alİ İHSAN EĞİN

diYORUMki

ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

Sayfa 5’te
5’te
Kumdan Kaleler

Altunyaldız Pansiyonlarda
İncelemelerde bulundu 5’te

M.Metin EREN

Hızlı Tren Deneme Seferleri
5’te
Devam Ediyor

Çumra Müftülüğü
"Mevlid-i Nebi
Haftası"na Hazır 2’de

Sayfa 8’de
Ah Bir Çocuk
Kalsaydık
(Sokaktaki
çocuk oyunları)

FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK
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Geçti Dost
Kervanı!

SOHBET

Ahmet YILDIZ

D

ilime dolandı mırıldanıyorum; Pir Sultan
Abdal'a ait olan “Geçti dost kervanı,
eyleme beni!” beş asır önce pırıl pırıl duru
yalın öz Türkçe ile yazılmış bu şiir bugün bile
sözlüksüz anlayabildiğimiz şiir birçok sanatçımız
tarafından türkü olarak okunmaktadır.

Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı, eyleme beni,
Şu benim sevdiğim başa oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bana zulüm getirir
Geçti dost kervanı, eyleme beni,
Ben gidersem sunam bana ağlama
Ciğerimi aşk oduna dağlama
Benden başkasına meyil bağlama
Geçti dost kervanı, eyleme beni,
Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım
Aşalım da dost iline düşelim
Çok nimetin yedim helallaşalım

Geçti dost kervanı, eyleme beni,
Bunca yıllık gayretimiz, emeğimiz boşa çıkarılmaz kardeşlik
hukukumuz daim olur, inşallah!
Amerika Temsilciler Meclisi şimdi de, Ülkü Ocakları'nın bir terör
örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD
Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etti.
Böyle yasayı kabul ederken Türkiye'de, cinayet işleyen, yargı
komploları kuran, darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör
Örgütü elebaşı Gülen ve örgüt elemanlarını Pensilvanya'da
himaye eden Amerika, Türkiye'nin iade taleplerine sessiz kalıyor.
Evet, Amerika Türkiye üzerinde hain planlarını gerçekleştirmede
engel olarak ÜLKÜCÜLERİ görmektedir. HAMDOLSUN, BİZ HALA
ÜLKÜCÜYÜZ!
MHP Genel Başkanı Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli; “Ülkücü dava
adamı ve iman adamıdır. Dava adamı ilke ve ülkü abidesidir. Dava
adamı samimiyet ve dürüstlük anıtıdır. Hep Ülkücü yaşadık, hep
Ülkücü kaldık. Allah nasip ve kısmet ederse de ÜLKÜCÜ olarak
hayata gözlerimizi yumacağız!”
“ALLAH'IM, BİZİ DOSTLARINLA DOST, DÜŞMANLARINLA
DÜŞMAN OLANLARDAN EYLE!*(Tirmizi)
Dostluk, kardeşlik ama nasıl kardeşlik? Sorusunu kendimize
soruyor muyuz?
Enes (ra)'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber(sav) şöyle
buyurdu;
“SİZDEN BİRİNİZ, KENDİSİ İÇİN ARZU EDİP İSTEDİĞİ ŞEYİ,
DİN KARDEŞİ İÇİN DE ARZU EDİP İSTEMEDİKÇE, GERÇEK
MANADA İMAN ETMİŞ OLAMAZ!
Bu hadisi şerif düsturumuz mudur?
* Yunus Emre ise bir dörtlüğünde;
Sen sana ne sanırsan,
Ayruğa*da onu san!
Dört kitabın manası,
Budur eğer var ise!
*(Ayruğa: Başkasına)
Burada Yunus Emre;
Sen kendini ne sanırsan görürsen başkalarını da öyle gör.
Diyor. Başka deyişle başkalarını ne daha küçük gör ne de

gözünde büyüt!
Nasıl kardeşlik?
Bunu iyi tespit ve teşhis etmek gerekir.
Teşhis deyince akla doktorların;
“Erken teşhis hayat kurtarır.” Uyarısı akla gelir.
Erken teşhis sadece tıpta mı önemlidir?
Her alanda erken teşhis çok önem arz eder.
Taban tavana, tavan tabana zıt olur mu?
Maalesef oluyor.
Hem de kuru inatla ısrarla oluyor.
Başka tabirle bal gibi oluyor.
Sonra da vatandaşa kabahat buluyor.
Olmaz efendi böyle kural ve kurallar içinde başarı olamaz.
Onu bunu bırakalım gerçekten biz samimiyiz ona bakalım.
40 yıldır aynı şarkıyı söyleyip dinliyoruz.
Bal yiyen baldan usanır. Derler öyle değil mi?
Hz. Mevlana'nın; Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler
söylemek lazım. Sözüne kulak verelim.
İşin içine ben girdiği zaman kardeşlik bitiveriyor.
İşin içine menfaat girdiği zaman kardeşliğin yerini kalleşlik alıveriyor.
Tamam, yaratılana yaratandan ötürü sonsuz değer ver. Ancak,
kendine de değer vermeyi unutma!
Hem karşındakini incitmemeye çalışırken kendin de incinmemeyi
bileceksin yani öğreneceksin.
Burada dengeyi bulacaksın.
Hem karşındaki adına hem de kendin adına düşünecek tartacak
sonunda da muhakkak hakkaniyetten ayrılmayacaksın.
Ben merkezcilikten kurtulacaksın.
İşte o zaman kimseyi ötekileştirmeyeceksin.
Ki, o zaman sağlam kardeşlik binasına hiçbir zaman kalleşlik tohumu
ekemeyeceklerdir.
İnandığımız, savunduğumuz gibi yaşar her iki dünyamızı mamur
etmiş oluruz.
Peygamberimizin duasıyla;
“Allah'ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve ahrette afiyet
ver!(Taberani)
“ALLAH'IM, BİZİ DOSTLARINLA DOST, DÜŞMANLARINLA DÜŞMAN
OLANLARDAN EYLE!(Tirmizi)

Halit Güler Hakk'a yürüdü
Haftalık Yerel Siyasi Süreli Gazete

Kuruluş Tarihi: 1996
13 Ekim2021 Çarşamba

Yıl: 26 Sayı: 4167

İlçemizin yetiştirdiği
bürokratlardan, Emekli Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı Halit
Güler koronavirüse yenik düştü.
Güler'in cenazesi pazartesi
günü ikindi namazından sonra
ilçemize bağlı Alibeyhüyüğü
Mahallesinde toprağa verildi.
Sevenleri ve yakınları Güler
ailesini acı günlerinde yalnız

19.10.1966'da Yüksek İslam
Enstitüsü'nü bitirdi.Daha sonra
29.08.1968/10.06.1980
tarihlerinde Beyoğlu
Müftülüğü'nde vaizlik,
10.06.1980/02. 02.1981
tarihlerinde Kadıköy İlçe
Müftülüğü
02.02.1981/25.08.1982
tarihlerinde Fatih İlçe Müftülüğü

bırakmadı. Çumra 26 Haziran
Gazetesi olarak merhuma
Allah'tan rahmet yakınlarına
başsağlığı dileriz.
Halit Güler kimdir?
1934'te Çumra'nın
Alibeyhüyüğü Kasabasında
doğdu.
İlkokula köyünde başladı ve
Konya Uluırmak İlkokulu'nda
bitirdi.
Konya İmam Hatip Lisesi'nden
mezun oldu.
01.01.1959/30.06.1960 tarihleri
arasında yedek subay olarak
askerliğini yaptı.
29.11.1960'da Konya
Müftülüğü'nde İmam Hatip
olarak görev aldı ve 06.10.1966
tarihine kadar bu görevde
bulundu.

görevinde bulundu.
31.08.1982 tarihinde Başkanlık
Merkez Teşkilatı'nda Din
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
görevine başladı ve bu görevde
iken 26.10.1984 tarihinde
Diyanet İşleri Başkan
Yardımcılığı'na
atandı.20.04.1987/17.06.1987
tarihleri arasında da Diyanet
İşleri Başkanlığı'na vekalet etti.
"Ortaokullar İçin Dil Bilgisi",
"İmam Hatip Liseleri İçin Din
Dersleri" adlı yayınlamış
eserleri ile mesleki araştırma
yazıları ve seyahat notları
vardır.
Daha sonra bu seyahat notları
"Sovyetler Birliği'ndeki Türkler"
adıyla kitap olarak
yayınlanmıştır.S.YAVUZ

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

Gazetemizde Yayınlanan Köşe Yazılarının Hukuki Sorumluluğu Yazarlarına Aittir
Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine
Uymaya Söz Vermiştir.
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Çumra Müftülüğü
"Mevlid-i Nebi
Haftası"na Hazır
"Mevlid-i Nebi Haftası" hazırlıklarını tamamlayan Çumra
Müftülüğü, hafta münasebetiyle bir dizi etkinlik
gerçekleştirecek.
“PEYGAMBERİMİZ VE VEFA TOPLUMU” temasıyla
kutlanacak olan hafta öncesi gazetemize açıklamalarda
bulunan Çumra Müftüsü Ekrem AKMANŞEN, Vefa'nın, her
şeyden önce Yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaat
olduğuna vurgu yaptı. Akmanşen şu ifadeleri kullandı: Vefa
hiçbir şeyi ortak koşmadan muhabbet ve marifetle O'na
yönelmek, ibadet ve salih amellerle O'na yaklaşmaya gayret
etmektir. Öte yandan vefa, sözüyle özü bir olmaktır; sözünün
ağırlığını bilmek ve sözüne sadık kalmaktır. Dostlukta ve
bağlılıkta sebatkar olmak, ailesini, akrabasını, kendini
sevenleri, kendisine iyiliği dokunanları minnet ve şükranla
anmak, onlarla iletişimi sürdürmek; onlara sevgi,saygı ve
samimiyetle muamele etmektir. "Mevlid-i Nebi Haftası
Münasebetiyle Çumra Müftülüğünün Yapacağı Faaliyetler:
1- 17 Ekim 2021 Pazar günü tüm camilerimizde Mevlid Kandili
programı icra edilecektir.
2- Başta Peygamberimiz (s.a.s) olmak üzere bütün
peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır
sahiplerinden vefat edenlerin, salgın ve afetler sebebiyle
ahirete göç edenlerin ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına ithafen
tüm görevlilerimiz tarafından hatim okunacaktır.
3- 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 20.30'da İlçemizde
bulunan KYK yurdunda İlçe Müftüsü Ekrem AKMANŞEN
tarafından “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu sohbet
icra edilecektir.
4- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÜNAL tarafından müftülüğümüz
personeline 20 Ekim 2021 tarihinde saat 21.00'de online olarak
program icra edilecektir.
5- 17 Ekim 2021 Pazar günü müftülüğümüz tarafından
İlçemiz Dedemoğlu Mahallesinde Hacıveyiszade Camii
Baş İmam-Hatibi Mehmet ÇABA, Uluırmak Nuraniye
Kur'an Kursundan Emekli Kur'an Kursu Öğreticileri
Yavuz Selim CEYLAN ile Halil ŞAHİN'in katılımıyla
İlçe Müftülüğü koordinesinde program icra edilecektir,
6- İlçemiz Müftülüğü Vaizleri tarafından orta öğrenim
öğrencilerine yönelik sohbet yapılacaktır.
7- Mevlid-i Nebi Haftası Komisyonu tarafından daire
amirleri, okul müdürleri, STK temsilcileri, esnaf ve
sanatkarlar ziyaret edilecektir.SERDAR YAVUZ
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ekilir dikilirse, üzerinde üretim yapılırsa
bir anlam taşır. Toprağa sahip olmak
yetmez, onu ihya etmeli. Osmanlı güzel
Toprak Deyip
bir sistem kurmuş, üç yıl üst üste
Geçmeyelim
toprağını ekmeyen çiftçinin elinden
toprağı almıştır. Toprağı kazarsan sana
kucak açar, ekersen sana güler, sen
tohumu ile örtersen o da seni sarar,
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
sana verir ve seni sonunda gülerek
bağına basar. Aşık Veysel'imiz ne güzel
azreti Adem'den beri yapılan
ifade
etmiş: “Karnın yardım kazma ilen,
Savaşların, kavgaların temelinde
bel ilen/ Yüzün yırttım tırnak ilen, el
toprak vardır, toprağı paylaşamamak
ilen/ Gene beni karşıladı gül ilen/ Benim
vardır. Rabbimiz insanı topraktan ve
toprağa bağlı olarak yaratmıştır.
sadık yarim kara topraktır”. Hazreti
Mayamız, özümüz, gıdamız toprak
Mevlana da, “tevazuda, cömertlikte
olduğu gibi, sonumuz da topraktır,
toprak gibi ol” buyurur. Sen toprağa
dönüşümüz toprağadır. Topraksız ne
sırtını dönmezsen toprak sana sırtını
karın doyar, ne hayat olur, ne özgür
dönmez. Büyüklerimiz, “toprağa
yaşanır, ne de mezarımız olur.
bakarsan bağ bakmazsan dağ olur”
Toprak denilince vatan akla gelir.
demişler.
Şair, “toprak, eğer uğrunda ölen varsa
Bu girizgâhtan sonra toprak israfına
vatandır” demiş. Yani asırlar boyu
değineceğim. Evet, ekilen verimli tarım
toprak için ne bedeller ödenmiş, ne
topraklarımız, kan damlasa can biten
kanlar akıtılmış, ne hayatlar sönmüş, ne arazilerimiz giderek daralıyor, azalıyor,
nizalar çıkmıştır.
imar ve iskâna açılıp betonlaşıyor, aşırı
Evet, Anadolu'muz, dünyanın en
gübreleme ve vahşi sulama ile
verimli topraklarını bağrında taşıyor.
çoraklaşıyor. Bir kısım çiftçimiz toprağı
Bir günde dört mevsimin yaşandığı,
hiç dinlendirmiyor, nadasa bırakmıyor,
dört iklimin hüküm sürdüğü bir
bilinçsiz gübre atıyor, vahşi sulama da
coğrafyadır Anadolu. O sebeple asırlar yaparak verimli toprakları hor
boyu bu Anadolu toprakları hep
kullanıyor, çoraklaştırıyor. Bir kısım
kıskanılmış, göz dikilmiş, hep teröre ve şirketlerimiz ve kooperatiflerimiz para
savaşlara sahne olmuştur. Bu Anadolu
hırsıyla tarım alanlarında inşaat yapıyor,
topraklarında onlarca medeniyet
betonlarla tarım arazilerini adeta işgal
kurulmuş, onlarca kavim- millet gelip
ediyor, o güzel Allah vergisi topraklarda
gitmiştir. Son bin yıldır da bu
yeşil yok oluyor, artık ziraat
toprakların sahibi, hakimi, imar ve ihya yapılamıyor. Böylece gelecek nesillerin
edeni Türkler yani bizim milletimiz
hakkına giriyoruz, gıdasını çalıyoruz.
olmuştur. Bu yüzden başımızdan hiç
Plansız, öngörüsüz imar ve inşa
netame eksik olmamış, savaşsız ve
faaliyetleriyle nice gıda kaynaklarımız
sükunet içinde bir çeyrek asır
kuruyor, yok oluyor. Devletimiz ve
geçirmemişiz.
belediyelerimiz de o verimli
Toprak, işlenirse, kazılıp sürülürse,
topraklarda, verimli ovalarda geniş

H

asfalt yollar açarak verimli toprakları
kum ve taş yığınına çeviriyor. Sayılı
ovalarımızda, birini sınıf tarım
arazilerinde geniş asfalt yollar açılarak
tarım yapılan topraklar daraltılıyor.
Evet, yol medeniyettir, ulaşım elzemdir
ancak yerine konulamayan, alternatifi
olmayan tek nimet topraktır.
Evet, son yıllarda tarihin hiçbir
döneminde olmayan toprak israfı var,
verimli topraklarımız imar ve iskana
açılarak, geniş yollar yapılarak
betonlaşıyor. Biz bu topraklara kolay
sahip olmadık ve bu topraklar bize ait
değil, gelecek nesillerden bize emanet.
Atalarımız nasıl bu toprakları bize bakir
ve temiz olarak bırakmışsa, biz de
evlatlarımıza aynı özenle ve
sorumlulukla bırakmalıyız. Üstelik bu
toprakların üzerinde yaşayan nüfus
giderek artıyor, daha çok gıdaya ihtiyaç
duyacağız. Bu dönemde çevre ve toprak
duyarlılığımız daha çok olmalı.
Örnek olarak ülkemizin sayılı
verimli arazilerinden ve ovalarından
olan Çumra ovası, tam bir imar alanı ve
inşaat merkezi oldu. Çumra ovasının en
verimli yerine bundan yüz yıl önce
bilinçsizce ilçe yapılmıştır. Bu şehir
dışarıdan ve köylerden gelen nüfusla
giderek genişliyor. Bu şehrin etrafında
30-40 metrelik geniş yollar açılıyor ve o
verimli topraklar heder ediliyor. Toprak
hassasiyeti olan bir vatandaş olarak
benim görüşüm, bu topraklarda yollar
çok geniş tutulmamalıdır. Bu
topraklarda dikey yapılaşma olmalı ve
şehir çok yayılmamalıdır. Bu
topraklarda tarım daha bilinçli
yapılmalı, toprak münavebeli ekimlerle
dinlendirilmeli, bilinçsiz sulama ve
gübrelemeyle çoraklaştırılmamalıdır. Bu
toprakların atı da üstü de korunmalı,
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çiftçi yönlendirilmeli ve
denetlenmelidir. Bu toprakların altı
korunmalı derken yeraltı suları hor
kullanılmamalı, az yağmur alan bu
topraklarda çok su isteyen bitkiler
ekilmemeli.
Evet, toprağı besleyen anızdır, anız
tabii gübredir ve toprağı havalandırır.
Son yıllarda hem ekin az ekiliyor hem
de anız yakmaları yaşanıyor. Bu
toprakları tekrar ihya etek için daha az
isteyen arpa-buğday ekmeli, suyu çok
isteyen pancar, fasulye, mısır, domates
ve kabak gibi yeşil bitkileri münavebeli
ekmeli, aynı bitkinin ekimi üç ve dört
sene arayla yapılmalı. Münavebeli
ekimin sadece pancarda olduğunu
biliyorum.
Evet, ben bir ziraat ve su mühendisi
değilim, ancak bir çiftçi çocuğu olarak
gözlemlerim ve tecrübelerim var.
Ülkemizde yeni bir planlamaya ve tarım
politikasına ihtiyaç var. Ovalarımız,
verimli arazilerimiz imara ve inşaata
açılmamalı, yeni şehirler, mahalleler ve
organize sanayi alanları verimsiz
bölgelere kurulmalı. Çiftçi,
desteklenirken denetlenmeli, ne ekeceği,
devletin neye ihtiyacı olduğu
belirtilmeli, ülkemizde yetişen ithal
edilmemeli. Ziraat odalarımız, tarım
müdürlüklerimiz ve tarım kredi
kooperatiflerimiz daha etkin olmalı,
çiftçiye yol göstermeli ve görevliler
araziye çıkmalıdır. Pandemi dolayısıyla
tarımın ve gıdanın önemini bir kez daha
anladık. Bugün pazarlarda fiyatlar
şişmişse sebebi, giderek köylünün şehre
göçmesi ve tarımdaki nüfusun
azalmasıdır. Köylerden gelen nüfusu
barındırmak için şehrin etrafındaki
verimli toprakları belediyelerimiz iskana
ve imara açmak zorunda kalıyor.

SINIRLARI AŞARAK REKOR KIRDI
Konya Büyükşehir
Belediyesi tarafından
Konya Bilim Merkezi'nde
“Milli Teknoloji Hamlesi
Nasıl Yapılır? Nasıl
Çalışır?” temasıyla
düzenlenen 8. Konya
Bilim Festivali çok yoğun
ilgi gördü. Konya
Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan
Türkiye'nin TÜBİTAK
destekli ilk bilim merkezi
olan Konya Bilim
Merkezi'nde düzenlenen 8.
Konya Bilim Festivali'nin
açılışı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank
tarafından yapıldı. Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum'un da ziyaret
ederek çocuklarla ve
gençlerle bir araya geldiği
festival, Konya'dan ve
farklı şehirlerden her
yaştan on binlerce bilim
meraklısına ev sahipliği
yaptı. 4 gün süren festivali
son gününde de ziyaret
ederek, çocuklarla ve
gençlerle bir araya gelen
Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Konya
Bilim Festivali'nin bu yıl
sınırlarını aşarak, hem

katılımcı firma sayısında
hem de ziyaretçisi
sayısında rekor kırdığını
söyledi.
KONYA'DA DIŞINDAN
DA BİRÇOK İNSAN
TEŞRİF ETTİ
Konyalıların ilgisinin çok
yüksek olduğunu, Konya
dışındaki illerden de
birçok insanın festivale
teşrif ettiğini kaydeden
Başkan Altay, “Çok
büyük bir coşku ve çok
büyük bir enerji oluştu.
Çocuklarımızın
gözündeki ışık bizi
gelecek yıl için çok daha
heveslendirdi. İnşallah
gelecek yıllarda çok daha
büyüyerek Konya Bilim
Festivali yoluna devam
edecek. Konya Bilim
Merkezi'miz Konya Bilim
Festivali'nin öncülüğünü
gerçekleştiriyor. Bilim
Festivali'ndeki amacımız
çocuklarımızı Konya
Bilim Merkezi ile
tanıştırmak. Milli
Savunma Sanayimizin
önemli firmaları Bilim
Festivalimize katıldı.
Milli Teknoloji
Hamlemizin ürünlerini

burada göstermiş olduk.
Başta açılışımıza katılan

Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız Sayın Mustafa

Varank'a, ziyaret eden
Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Sayın Murat
Kurum'a ve tüm
katılımcılara teşekkür
ediyorum. Ama en büyük
teşekkür ziyaretçilerimize
ve çocuklarımıza. Bizi
hiçbir zaman yalnız
bırakmıyorlar. İnşallah
gelecek yıllarda çok daha
güzel bilim festivallerini
hep birlikte
düzenleyeceğiz. Emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum. Şehrimize ve
bölgemize hayırlı olsun.”
dedi.
TÜRKİYE'NİN
GURURU OLAN
YERLİ VE MİLLİ
ARAÇLAR BÜYÜK
İLGİ GÖRDÜ
TÜBİTAK, ASELSAN,
HAVELSAN,
ROKETSAN ve
BAYKAR gibi Türkiye'nin
önemli savunma sanayi ve
bilim - teknoloji
kuruluşlarının yer aldığı
festivalde, Milli Muharip
Uçağı, yerli ve milli savaş
helikopteri 'Atak', İnsansız
Hava Aracı (İHA)
Bayraktar TB2, yerli genel

maksat helikopteri
'Gökbey', Uçan Araba
Cezeri gibi Türkiye'nin
gururu olan araçlara
vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi.
YÜZLERCE BİLİMSEL
ETKİNLİK,
YARIŞMALAR,
GÖSTERİLER
DÜZENLEDİ
75 bin metrekarelik açık
alan üzerinde
gerçekleştirilen Konya
Bilim Festivali'nde;
bilimsel etkinlikler, bilim
gösterileri, yarışmalar,
simülatörler yer aldı. Doğa
ve tarım, robotik ve
kodlama, teknoloji ve
tasarım, uzay ve havacılık
gibi alanlarda gerçekleşen
atölyelerde katılımcılar
bilimsel bir keşif sürecine
aktif olarak dâhil olma
keyfini yaşadı. Ayrıca uçak
modeli yapımı, 3B yazıcı
etkinlik alanları, uzay
mekiği yapım atölyesi,
astronomi gözlemleri,
elektronik tasarım
atölyeleri gibi uygulamalar
da festivalde bilim
meraklılarıyla buluştu
SERDAR YAVUZ
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TARİH ECZANE TELEFON
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
16.10.2021
17.10.2021
18.10.2021
19.10.2021

EMRE
Y.ÖZKAN
SAĞLIK
HAYAT
DEVA
ŞİFA
MERKEZ

4

SATILIK ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m²

447 10 68
407 00 10
447 20 67
447 76 01
447 19 11
447 13 18
447 12 05

Açıklama : Yatırımcıların dikkatine devlet yatırım teşvikli
çiftlik ihtiyaçtan dolayı satılıktır toplam alan 25.000 metre
kare ve çok amaçlı kullanılabilir içinde pre fabrik evleri
santral ve su kuyusu bulunmaktadır. kaçırılmayacak fırsat
acilen satılıktır.İrtibat : Abdurrahman GÜRBÜZ :
0542 245 75 08-0553 207 79 04
Mal değeri karşılığı takas yapılır.
Yer : Alemdar yolu üzeri Eski Kanalet Fabrikası Arkası/
ÇUMRA

Sarraf

Y.B.T.22/09/2017
05/07/2012

AVDANLI HACI
Dolar
Euro
22 ayar
Çeyrek
Yarım
Tam

Alış
8,967
10,364
462,210
809,220
1.617,960
3.235,270

Satış
9,003
10,413
487,000
855,000
1.710,000
3.420,000

Önemli Meseleler
-26-

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

Amatör Küme
Kuralar Çekildi

Konya Amatör Küme 20212022 Futbol Sezonu, Süper
Grup ve U16 Ligi kura
çekimleri ve istişare toplantısı
Konya Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonunda
gerçekleştirildi.
Federasyon Genel Sekreteri
M.Ali Çakar, Futbol İl
Temsilcisi Tahir Taşyüz ve
yönetim kurulu üyelerinin
katıldığı toplantı ile karşılıklı
görüş alışverişi, istişaresi,
tertip komitesi, kura çekimi
ve ilk hafta maçları
belirlendi.
Kulüplerin katılımı ile

gerçekleşen kura çekiminde
U16 Ligi; A, B, C grupları
7'li D grubu 8'li olmak üzere
ilçelerden 9, merkezden 20
olmak üzere toplam 29
kulübün katılımı ile 23-24
Ekim tarihlerinde başlayacak.
Yine 06-07 Kasım
tarihlerinde başlayacak Süper
Grup büyükler kategorisi ise
7'li A ve B grubu olmak üzere
toplam 14 kulübümün
katılımı ile oynanacak.
Yeni amatör futbol sezonunun
tüm amatör spor ailesine
hayırlı olmasını
dileriz.SERDAR YAVUZ

2021-2022
Sezonu
BAL
grupları
açıklandı

ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

ÖLÜ EVLERİNE SOYGUN
Ülkemizin her yöresine ait olan, adına gelenek
denilen soygunlar vardır. İnsanların acısı varken
ve bu acı devam ederken soygun hız kesmeden
devam eder. Bu soygunlara ölü sahiplerinin
bazısı razıdır, bazısının ise tabiri caiz ise anası
ağlar.. Nedir bu soygunlar?
1- Ölü evlerine en büyük soygunu kendilerine
hoca denilen din tüccarları yaparlar. Bazı
bölgelerimizde ve özellikle bilinçli
Müslümanların evlerinde bu kalksa da bazı
bölgelerimizde bu büyük soygun maalesef
devam etmektedir.
Eğer geride kalan çocukları ZOR DEVİR isimli
bu soyguna razı olmayıp yaptırmasalar, halkın
kendilerine; BABALARINA BİR ZOR DEVİR
BİLE YAPTIRAMADILAR, BUNLAR DA
EVLAT OLACAK denilmesinden çekindikleri
için zor devir adı verilen bu soyguna razı
gelmektedirler.
Zor devir adını verdikleri bu soygun; ölünün
kılmadıkları namazların, tutmadığı oruçların ve
ettiği yeminlerin kefareti adı altında yapılır.
Mesela; Bir ölünün akıl baliğ olduktan sonra
kendisine farz olan oruçlardan kaç yıl tutmadıysa
o oruçların her birisi iki öğün yemek parası ile
çarpılır ve ortaya çıkan miktar hocalara verilir.
Bir miktarı bir mendil içine bağlanarak iki
öğrenci hafız veya hoca arasında elden ele verilir
ve bu işlem yapılırken KABULTU VE EBTÜ
denilir. İşin teknik yönü bir kenara netice itibarı
ile ölü sahiplerinden yüklüce bir para alınır.
Köy yerinde ise ölü, eğer evlerinde bir inekleri

Grup müsabakaları
çift devreli lig
usulüne göre
oynanacak olup her
bölgede grup birincisi
olan 3'er takımın
tarafsız bir sahada tek
devreli lig usulüne
göre oynayacakları
Bölge Birinciliği
müsabakaları
sonunda bölge
birincisi olan 9 takım
TFF 3. Lig'e çıkmaya
hak kazanacak.

varsa inekleri satılır ve kefaret parası denilen zor
devir işlemini yapan hoca isimli soygunculara o
para verilir. Ellerinden inekleri alınan ölü
sahipleri nasıl geçinirlerse geçinsinler ondan
sonra artık. Bu soygun değil de nedir?
Hocam borcumuz nedir denildiğinde 20.000 lira
hesap çıkarılınca, hocam o kadar yok
denildiğinde 15.000 kurtarır denildiğini ve
10.000 liradan başka param yok diyene de ; “
Kurtarmaz ama, senden de böyle olsun “
denildiğini vallahi duydum. Bizzat kayın
babamın vefatında ben eve gelen hocalara
dinimizde böyle bir şey yok ve biz yaptırmıyoruz
diyerek gönderdim. Lakin ben öğretmenlik için
Erzurum'a gidince kayın validemin tarikatçı olan
kardeşleri hoca getirip zor devir yaptırmışlar ve
kadının elinden parasını almışlar. Zıkkım olsun.
Bu mantığa göre zenginlerin hiç bir ibadet
yapmalarına gerek yoktur. ISKAT-I SALAT,
ISKAT-I SAVM VE ISKAT-I YEMİN adı verilen
bu kandırmacaya bol miktarda para veren
kurtuluşa erer.. Gel de gülme buna inanan
zavallıların garip hallerine..
Bu soygunun Kur'anda ve sünnette yeri yoktur.
Güya fakir öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri
için bulunan bir hile-i şer'iyyedir. BİD'ATTIR ve
yapan da, yaptıran da çok büyük bir vebal
altındadır. Çünkü dini kural koymaktır. Var olan
dini beğenmemektir. Her bid'at; Allah'ım din
göndermişsin ama akıl edememişsin, eksik
göndermişsin demektir.
2- Bir başka soygun ise; mezar yerine yiyecek
götürülmesi, meyve suları, etli ekmekle börek ve
çörekler götürülmesi ve mezarlıkta dağıtılması.
3- Ölü evinde yemek hazırlanması ve gelene
gidene yemek ikram edilmesi. Oysa pek çok
bölgelerimizde ölü evinde yemek pişmez. Bilakis
komşular ölü evlerine yemek getirirler ki onlar
acılarının arasında zahmet etmesinler. Doğru olan
budur.
4- ALLAH VE PEYGAMBERİ cahil yerine
koyarak dine yeni eklemeler yapanlara Alem-i
İslam'ın, Allah için hakları haramdır vesselam.

2021-2022 sezonu
Bölgesel Amatör Lig 3031 Ekim 2021 tarihlerinde
başlayacak.
6 ve daha fazla takımla
temsil edilen İstanbul,
İzmir, Kocaeli, Bursa,
Ankara, Diyarbakır,
Manisa ve Trabzon illeri
birden fazla, beş ve daha
az takımla temsil edilen
iller ise aynı grupta yer
alacak.
Temsilcimiz Çatalhüyük
Çumra Belediyespor un

yer aldığı 2021-2022
sezonu Bölgesel Amatör
Lig 4. Bölge 2. Grupta şu
takımlar mücadelece
edecek:
Akşehirspor, Çatalhüyük
Çumra Belediyespor,
Ereğlispor, Gölyazı
Belediyespor, Sarayönü
Belediyespor, E.N.
Eşmekaya Sultanhanı, Eskil
Belediyespor, Isparta 32
Emrespor, Gelendostspor,
Su Durağı Gençlerbirliği.
SERDAR YAVUZ
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Kumdan Kaleler

M.Metin EREN
T omobili kumsala yaklaşık yüz
O
metre
uzak bir yere park ettiler. Bagaj
açıldı. Erdal rulo haline getirilmiş
rejisör koltuğu da denilen plaj
sandalyelerinin birisini sağ omzuna,
diğerini de sol omzuna astı. Eşi omzuna
asmak üzere diğerine uzanırken, kız
kardeşi plaj çantasını almıştı bile.
Şemsiyeyi de alıp altlığını ablasına
uzattı. Bagaj kapatıldı. Kapıların kapalı
olup olmadığı kontrol edildi. Kumsala
doğru yürümeye başladılar.
Deniz iyi görünüyordu. Beyaz köpükler
hafif bir dalgayla kıyıya vuruyordu.
Kumsalın sağına ve soluna şezlonglar
dizilmişti. Çoğu boştu bunların.
Sağdakiler bir otele, soldakiler
kafeteryaya ait olmalıydı. İkisinin
arasındaki küçük bir boşluk da halka
ayrılmıştı. “Lütfetmişler!” diye söylendi
Erdal. Uygun bir yer seçip plaj
sandalyelerini yerleştirdiler. Erdal su
doldurmak için şemsiye altlığını aldı.
Kıyıda kumdan kale yapmış olan
çocukların kalelerine basmamaya özen
göstererek denize doğru yürüdü. Bu
arada, denize aşağı yukarı beş metre
uzaklıktaki bir plaj sandalyesinde
yaşlıca bir adamın oturduğunu fark
etmemişti.
Dönünce her şeyi hazır buldu. Havlular
sandalye arkalığına, kitabı sandalyenin
üzerine konulmuştu. Şemsiye kuruldu,
sandalyelerin yeri gölgeye göre
ayarlandı. Denize doğru yürürken,
çocukların kumdan kalelerini
devirmemek için biraz sağa doğru

Heyecan
Başlıyor!
Çumra Belediyesinin
geleneksel hale getirdiği
Çatalhöyük Halı Saha Futbol
Turnuvası heyecanı başlıyor.

Kurumlar ve STK'lar arasında
düzenlenen turnuva pandemi
nedeniyle geçtiğimiz yıl
düzenlenememişti.
Çumra belediyesi Kapalı Halı
Saha'da gerçekleştirilecek olan
turnuvaya 11 Ekim'de başlayan
başvurular , 22 Ekim'de sona
erecek. Futbolseverler, büyük bir
heyecan, coşku ve mücadeleyle
geçen turnuvanın başlayacı günü
sabırsızlıkla bekliyor.
SERDAR YAVUZ

yöneldiler. Kendilerini denizin serin
sularına bıraktılar. Yarım saat kadar
yüzdükten sonra çıktılar.
Erdal iyice kurulandıktan sonra,
sandalye kolçağının üzerindeki bardak
çukuruna koyduğu gözlüğünü takıp
sandalyenin üzerindeki kitabını aldı.
Sırtını arkalığa yaslarken, kitap
ayıracını kaldığı yerden çıkardı. Tam
okumaya başlayacaktı ki bir ses
duydu. Bir adam türkü söylüyordu. Bu
arada, iki kardeş yerlerine oturup
sohbete başlamışlardı bile.
“Çattık” diye düşündü. Birkaç gün önce
gittiği başka bir kumsalda bir grubun
yüksek sesle müzik dinlediğini sanıp
öfkelenmişti. Müdahale etmeyi düşünse
de, eşi sesin yandaki gruptan değil,
sahildeki kayıktan geldiğini söyleyince
vazgeçmiş, kitabını kulak tıkaçlarıyla
okumak zorunda kalmıştı. Yine mi böyle
olacaktı? Sesin nerden geldiğini
anlamak için sağına soluna bakındı. Az
önce dikkatinden kaçmış olan ak saçlı
adamdan geldiğini fark edince,
“Adamcağız, çok efkârlanmış herhalde”
diye düşündü. Çok kötü ve yüksek sesle
söylüyordu. Güzel söylese bile, burada
bu kadar kişiyi rahatsız etmeye hakkı
var mıydı? “Neyse, sabredelim
bakalım.” diyerek adamı hoş görmeye
çalıştı. Yanındakiler sohbeti
koyulaştırmışlardı, dünya yansa
umurlarında değildi.
Ayıracı tekrar kaldığı yere koyup kitap
okumayı bıraktı. “Umarım, tekrar ikinci
bir türküye başlamaz ” diye düşünüp,
elindeki kitabı bırakmadan, daha rahat
bir şekilde arkasına yaslandı. Adamla
aralarındaki uzaklık beş metre kadardı.
Oturduğu yerden başını, boynunu ve
sırtının sandalye arkalığından taşan
kısımlarını görüyordu. Dazlak değildi.
Vücudu kararmamıştı. Yeni gelmiş
olmalıydı. Geniş omuzlarından, tam
şişman olmasa da topluca bir adam
olduğu anlaşılıyordu. Arkalıktan taşan

sarkmaya başlamış etlerinden ve
ağarmış saçlarından, adamın yaşını
tahmin etmeye çalıştı. Yetmişin
üzerindeydi herhalde. Aslında böyle
düşünerek sinirlerini yatıştırmaya
çalışıyordu.
Sonunda türkü bitmişti Bir de bir iki
metre yakınındaki gençlere “Nasıl,
beğendiniz mi?” diye sormaz mı!
Gençler ne diyeceklerini bilemediler.
“Acaba yeni türküye başlayacak mı?
Umarım başlamaz. Yoksa kalkar
müdahale ederim. Eyvah başladı! Ne
yapsam acaba? Yaşlı bir adamcağız,
efkârlanmış, türkü söylüyor. Sana ne!
Ama bu kadar insanı rahatsız etmeye
hakkı yok ki. Sorumsuzluk, hatta
saygısızlık bu! Baksana yanındakilere.
Tınmıyorlar bile. Hiçbir şey
umurlarında değil. Bu dünyayı sen mi
düzelteceksin? Sakin ol! ” Erdal
kafasındaki bu düşüncelerle
boğuşurken, her şeye kayıtsız kalıp
sohbete devam eden yanındakilere de
sinirlenmeye başlamıştı. Dişlerini sıktı.
“Ya sabır!” çekip bu türkünün de
sonunun gelmesini bekledi.
Kararlıydı. Bundan sonra bir türkü daha
söylemeye başlarsa müdahale edecekti.
“Biraz gecikti mi ne! Başlamayacak
herhalde. Oh be dünya varmış!” İki
türküdür elinde tuttuğu kitabın
arasındaki ayıracı aldı. Önceki
düşüncelerinden sıyrılıp tam okumaya
başlayacaktı ki, adam yeni bir türküye
başladı.
“Allah'ım sen büyüksün bana sabır ver!”
Yanında oturanlara baktı. Oralı bile
değiller.
“Yoksa yaşlandıkça daha huysuz biri mi
oldum? Biraz daha hoşgörülü olmak
bana ne kaybettirir ki? Ama
sorumsuzluğa izin verdiğim sürece, aynı
sorumsuzluğa ortak olmuyor muyum?
Baksana çevrendeki insanlara! Hepsi
hallerinden memnun görünüyorlar. Kim
ne yaparsa yapsın, müdahale edeceğim.

Altunyaldız
Sırçalı Büyümeye
Pansiyonlarda Devam Ediyor
İncelemelerde
bulundu
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Altunyaldız ilçemizde
faaliyet gösteren
pansiyonlarda incelemelerde
bulundu.

Şube Müdürleri ile birlikte
Çatalhöyük Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi pansiyonda
incelemelerde bulunan
Altunyaldız ve Şube Müdürleri
öğrencilerle sohbet etti.
Altunyaldız öğrencilerin
taleplerini dinledi, tavsiyelerde
bulundu.
SERDAR YAVUZ

İlçemizin gözde mesire
alanlarından Sırçalı, yapılan
genişletme çalışmalarıyla
büyümeye devam ediyor.
Bu kapsamda ekimi yapılan
meşve ağaçları ile proje ilk
meyvelerini verdi. Diğer
ağaçlarda aynı şekilde gelişmeye
ve büyümeye devam ediyor.
Yapılan çalışmalar çeşit çeşit
bitki örtüsü ve doğal güzellikleri
ile Çumra'mıza değer katacak.
SERDAR YAVUZ

5

Türküyü bölmesem mi acaba?
Bölersem saygısızlık etmiş olurum.
Neyse, türkü bitsin gerekeni
yaparım.”
Türkü bitti. Elindeki kitabı
sandalyenin üzerine koydu. Tam
yerinden kalkmak üzereydi ki…
Türkü söyleyen adam oturduğu
sandalyeden ağır ağır kalkıp arkasını
döndü. Yuvarlak yüzü buruş buruş
olmuş, al yanaklı, gözleri çipil çipil
bakan bir ihtiyardı. Sekseninde
gösteriyordu. Bıyıkları yoktu.
“Kusura bakmayın, sizi rahatsız
ettim” dedi yüzündeki mahcup bir
ifadeyle. Üçü de sözleşmiş gibi
“Estağfurullah” dediler. Diğerlerinin
ağızlarından dökülen nezaketen
söylenmiş bir sözdü. Ama Erdal'ın
“Estağfurullah” deyişinde,
kendisinden başka hiç kimsenin
bilmediği bir utanç gizliydi. Neler
düşünmüştü oysa. Adam denize doğru
yürümeden önce “Hakkınızı, helal
edin!” demeyi de ihmal etmedi. Hepsi
“Helal olsun.” dediler. Erdal bu sözü o
kadar farklı bir tonda söylemişti ki,
sanki az önce duyduğu utanç duygusu
daha da artmış gibiydi.
Hepsi denize doğru dalgın dalgın
yürüyen adamın ardından
bakakaldılar. Bakarken ağlamaklı bir
şekilde bağıran bir çocuğun sesini
işittiler: “Ne yaptın amca!”
Adam çocukların birisinin yaptığı
kumdan kalelerden birisini devirmişti.
“Özür dilerim, evlâdım” dedi, üzgün
bir ses tonuyla. İşaret parmağını
şakağına dayayarak ne yapacağını
düşündü. Eğildi. Bir eliyle yerden
destek alarak oturdu. Bacaklarını yere
yaydı. Devrilen kaleden kalan kumları
bir araya toplayıp yığın haline getirdi.
Biraz kurumuş olduğunu fark edince,
kıyıdaki ıslak kumları eşelemeye
başladı.

Hızlı Tren Deneme Seferleri
Devam Ediyor
Ne zaman seferlere başlayacağı merakla
beklenen hızlı trende bir süredir deneme
seferleri devam ediyor.

Deneme seferleri çalışmalarını yerinde takip
eden TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş ve
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan
Pezük ilçemizde mola verdi. Çumra belediye
Başkanı Recep Candan'la görüşen Akbaş ve
Pezük istasyon çevresinde yapılan
düzenlemeler hakkında bilgi aldı. TCDD ile
beraber istişareli olarak yapılabilecek
çalışmalar değerlendirildi. SERDAR YAVUZ
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ARGE OKULUNUN AÇILIŞI YAPILDI
İ

çerisinde Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin de yer aldığı Mesleki Eğitimde 1000 Okul
Projesi kapsamında faaliyet gösterecek 50 AR-GE merkezinin açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Tarafından yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından eğitimin
kalitesini artırmak ve
eğitim alanlarının
iyileştirilmesi amacıyla
eğitim alanları
iyileştirilen ve Türkiye'de
1000 okuldan biri olan
ilçemiz Mesleki ve
Teknik Anadolu lisesi de
bu projeden yararlandı.
Çatalhöyük Mesleki
Teknik Anadolu Lisesinin
de içinde bulunduğu 50
okul ARGE okulu olarak
belirlendi ve
Cumhurbaşkanımızın
katılımıyla açılışı yapıldı.
Telekonferans yöntemiyle
açılışı yapılan
okulumuzun yapmış
olduğu projelerde ilçe
protokolünün katılımıyla
aynı anda koordineli
şekilde yapıldı. Açılışa
ilçe kaymakamı Hüseyin
Ece, Belediye Başkan
Yardımcısı Hüseyin
Alagöz, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Okan
Tekkalan, İlçe milli
Eğitim Müdürü Mehmet
Altunyaldız, Okul
müdürleri, öğretmenler
ve öğrenciler katıldılar.
Proje kapsamında yapılan

çalışmalarla tarımın
iyileştirilmesi, verimin
artırılması, geri
dönüşümün sağlanması
ve organik tarımın
yaygınlaştırılması
hedefleniyor.
ARGE
PROJELERİMİZ
OTONOM SULAMA
Bu proje ile bitkisel
üretimde otonom bitki
sulama ve gübreleme
sistemi hayata
geçirilecek. Bitki sulama
ünitesinde otonom
sulama sisteminin güneş
enerjisiyle entegre
edilerek verimli bitki
büyütmenin
gerçekleştirilmesi
sağlanmış olacak.
Otonom sulama sistemi
arazide insan müdahalesi
olmadan sulama ve
gübreleme yapacak..
Sulama masrafları
azalacak net gelir artacak.
Otonom Sulama sistemi
ile bilgisayar kontrollü ve
güneş enerjisi
(yenilenebilir enerji)
kullanımı sağlanacak,
sulama ve gübreleme
bitki için en uygun
düzeyde

gerçekleştirilecek, kısıtlı
su kaynakları verimli
kullanarak üretimde
yüksek verim sağlanmış
olacak.
FİDE ÜRETİMİ İLE
YAPILAN ŞEKER
PANCARI

YETİŞTİRİCİLİĞİNİN
VERİM VE KALİTE
ÜZERİNE ETKİLERİ
Projede tohum direk
tarlaya ekilmiyor.. Ekim
oldukça erken zamanda,
Örtü altında ve
iklimlendirilmiş seralarda

daha uygun ekim
ortamlarına, serada
zamanından önce
yetişerek güçlenmiş ve
dayanıklı hale gelmiş
fidelerin zamanı gelince
tarlaya ekimi yapılıyor.
İklimlendirilmiş kapalı
seralarda olabildiğince
erken zamanda ekilerek
yetiştirilen fidelerin
zamanı geldiğinde
tarlaya dikimi
yapıldığında oldukça
erkencilik sağlanıyor.
Pancarın tarlada yetişme
süresi uzayacak,
gübreleme, ilaçlama,
çapalama gibi bitki bakım
işlemlerinden daha fazla
randıman sağlanacak.
Bitki açık ortama
yetişmiş olarak
çıktığından zor iklim
şartlarına, hastalık ve
zararlılara dayanıklı
olacak.
OTONOM BİYOGAZ
SİSTEMİ
Proje ile bitkisel,
hayvansal ve evsel
atıkların
değerlendirilmesi
hedefleniyor.. Elde
edilecek elektrik enerjisi,
ısı enerjisi ve

kompostlaştırılmış
gübrenin kullanımı ve
fazlasının satışı
yapılacak. Böylece
önemli oranlarda tasarruf
ve kar elde edilmesi
hedefleniyor. Otonom
biyogaz sistemi çevre
kirliliğini önleyecek,
çevre bilincini
oluşturmada öğrencilere
örnek bir model teşkil
edecek. Elde edilen sıcak
su okul ısınmasında
kullanılacak ve ısınma
maliyeti sıfırlanacak.
Üretilen elektrik enerjisi
ile okul elektrik kullanım
maliyeti minimize
edilmiş olacak.
Kullanılmayan elektriğin
satışı yapılarak döner
sermayemize gelir
sağlanacak. Tesisten elde
edilen katı ve sıvı gübre
bitkisel üretim
atölyelerinde
değerlendirilecek ve katı
gübre torf olarak kendi
seralarında, sıvı gübre
tarla arazilerimizde
kullanılacak. Fazla olan
gübre pazarlanarak okul
döner sermayesine gelir
sağlanacak.
SERDAR YAVUZ

KOMEK'te Yeni Dönem Eğitimleri Başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde yeni dönem, merkez ve ilçelerdeki 70 kurs
merkezinde yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kontenjanla kayıtların alındığı yeni dönemde kurslara
Konya genelinden 46 binin üzerinde kursiyer katılıyor.

Konya Büyükşehir
Belediyesi Meslek
Edindirme Kursları
(KOMEK) ile Aile Sanat
ve Eğitim Merkezleri'nde
(ASEM) güz dönemi
eğitimleri başladı. Konya
Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Kurulduğu ilk
günden itibaren 474 farklı
branşta 1 milyona yakın
mezun veren KOMEK ve
ASEM'lerin istihdama ve
sosyal hayata katkı
sağlaması yönüyle Konya
için büyük önem
taşıdığını ifade etti.
Yeni dönemde pandemi
nedeniyle sınırlı sayıda
kontenjanla kayıtların
alındığını kaydeden
Başkan Altay, “70 kurs
merkezimizde 46 binin
üzerinde kursiyerimizle
güz dönemine merhaba

dedik. Pandemiden
dolayı sıkı tedbirler
alınarak eğitimler yüz
yüze ve çevrimiçi
olarak başladı. Yeni
dönemin tüm
kursiyerlerimiz,
eğitmenlerimiz ve
şehrimiz için hayırlı
olmasını diliyorum.”
diye konuştu.
147 BRANŞTA YÜZ
YÜZE EĞİTİM
Spor ve yüzme dışında
tüm kursların ücretsiz
olduğu KOMEK'te
147 farklı branşta Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı
kurslar yeni dönemde yüz
yüze eğitime başladı. Yüz
yüze eğitimler
seyreltilmiş sınıflarda
pandemi kurallarına
uygun olarak
gerçekleştiriliyor.

75 BRANŞTA
UZAKTAN EĞİTİM
Pandemi sürecinde 75 bin
Genç KOMEK öğrencisi
ile 20 bin yetişkin
kursiyere uzaktan
eğitimlerin verildiği
KOMEK'te yeni dönemde
4 bine yakın kursiyere de
uzaktan eğitim verilecek.
Branşa göre 15-20 kişilik

gruplar oluşturularak
başlanan kurslarla ilgili
tüm detaylara
www.komek.org.tr
adresinden ulaşabiliyor.
UZAKTAN EĞİTİMDE
İLK KEZ AÇILAN
BRANŞLAR
KOMEK'te yeni dönemde
ayrıca; Adobe Eğitimi,
Revit ile Modelleme,

Cimatron İle Kalıp
Hazırlama, Temel Seviye
Kumanda ve PLC
Eğitimi, Ambalaj
Tasarımı, Eğitmen
Atölyesi-Algoritma,
Mesleki İngilizce (Dış
Ticaret), Ebeveynlerde
Öfke Kontrolü, Dikkat
Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu Bulunan
Bireylerin Ailelerine
Yönelik Destek Eğitimi,
Stres ve Stresle Başa
Çıkma, Görme Engelli
Öğrenciler İçin Diksiyon
Eğitimi, Etkili İletişim
Stratejileri ve Beden Dili
Eğitimi, Araştırma
Yöntem Teknikler (Tez
Yazımı), Öğrenme
Stratejileri, Vantroloğ
Eğitimi gibi ilk defa
açılan branşlar da yine
çevrimiçi olarak eğitim
veriliyor.

ÖĞRENCİ PANELİ
Kursiyerler oluşturulan
öğrenci paneli ile
kendilerine ait panele
giriş yaparak; kayıt
oldukları kursların ders
günleri ile başlama ve
bitiş tarihlerini, kaç saat
devamsızlık yaptıklarını
görebilecek. Ayrıca yüz
yüze eğitimleri
tamamlayan kursiyerler
sertifikalarını e-devlet
üzerinden görebilirken,
uzaktan eğitimlerini
tamamlayan kursiyerler
de öğrenci paneli
üzerinden katılım
belgelerine dijital olarak
ulaşabilecek. Öte yandan
güz döneminde ilk defa
hizmet vermeye başlayan
Karatay Orhangazi
KOMEK, ilk
kursiyerlerini karşıladı.
SERDAR YAVUZ
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARI

Akaryakıtta
kalitenin
adresi
34
A
karyakıtta kalitenin önemli olduğuna değinen Demirciler Petrol Sahiplerinden Turgut
Demirci, Opet Bayisi olarak Çumra'da yıllardır vatandaşlara en iyi kaliteyi sunma
gayretinde olduklarını söyledi.

Çumra'nın ticari
hayatına önemli katkı
sağlayan ailelerden
biri de Demirci ailesi.
Gerek akaryakıt
sektöründe gerek
inşaat sektöründe
önemli işlere imza
atan Demirci ailesi,
son olarak gıda
sektörüne de giriş
yaptı. Alanya'da
Torku Doğrudan
Market ve Torku
Döner hizmeti
vermeye başlayan
Demirci ailesi, yeni
hedefler
doğrultusunda
yollarına devam
ediyorlar. Sektördeki
gelişimlerini ve
gelecek hedeflerini

anlatan Demirciler
Petrol Sahiplerinden
Turgut Demirci,
akaryakıt sektörüne
1998 yılında
girdiklerini söyledi.
Opet bayisi olarak o
yıldan buyana ilçede
hizmet verdiklerini
belirten Demirci,
“2007 yıllarından
sonra da inşaat
sektörüne girdik.
Kooperatif
bünyesinde inşaatlar
yapmaya başladık. 4
blokluk bir projeyle
başladık inşaat
sektörüne. Orayı
tamamladıktan sonra
da büyük bir yaşam
alanı olan Nirvana
Konut Yapı
Kooperatifi'ne

başladık. Bu projenin
yapımı sürüyor. Babam
Orhan Demirci ve
kardeşim inşaat
sektöründeki işleri takip
ediyor. 1,5 yıl önce de
gıda sektörüne giriş
yaptık. Alanya'da Torku
Döner bayisi olarak
hizmet veriyoruz. 3-5 ay
önce de Torku Doğrudan
Market olarak yine
Alanya'da hizmet
veriyoruz” diye konuştu.

fazla istasyon olduğuna
değinen Demirci, şu
bilgileri verdi, “Şuanda
Çumra'da 16 tane akaryakıt
istasyonu var. Şuan için
yeni bir yer
düşünmüyoruz. Çumra'da
bulunan akaryakıt
istasyonu bana göre çok
fazla. Son yıllarda yeni
istasyon açma konusunda
belli şartlar getirildi ama
önceden yapılan
istasyonlara bir şey
yapamıyorsunuz. İç
Anadolu'da, Konya'da çok
fazla istasyon var. Ege
Bölgesi'nde mesela bu
kadar değil. Ankara ve
Konya'daki istasyon sayısı
aynı. Ankara'daki nüfusa
bakın, Konya'daki nüfusa
bakın. Bu anlamda

milletten çalar. Çünkü
kalitesiz akaryakıt hem
kilometre bazında belli
eder hem de araca zarar
verir.”
KAÇAKÇILIK
ÖNLENEMİYOR!
Türkiye'de 110'dan fazla
dağıtıcı bayi olduğunun
bilgisini paylaşan
Demirci, bu sayının
gelişmiş ülkelerde 30-35
dolaylarında olduğunu
söyledi. Bu anlamda
Türkiye'de dağıtıcı
enflasyonu olduğunu
vurgulayan Demirci,
sözlerini şöyle sürdürdü,
“Bu dağıtıcıların 50-55
kadarı maliyet altına
satışlar yapan, ÖTV
kaçakçılığı yapan firmalar.

markalardan alınan
akaryakıt veya doğalgazla
diğer ürünler bir olmuyor.
Kaliteli olan akaryakıt
veya doğalgaz daha fazla
yol katediyor hem de
araçlara zarar vermiyor.
Ölçen müşteriler bunu
biliyor. Bazı müşteriler

PLANDA YENİ
İNŞAATLAR VAR
İnşaat sektöründe devam
eden projenin yanında
yeni projelerin de
ekleneceğini belirten
Demirci, “İmarla ilgili
çalışmalar var birkaç aya

kadar netleşir diye
düşünüyorum. Eğer bu
konu netleşirse inşaat
konusunda yeni
hedeflerimiz var. Yeni bir
yere başlamayı
düşünüyoruz. Bunun
dışında Alanya'da da bir
yerimiz var orada da
inşaat yapmayı
planlıyoruz” dedi.
AKARYAKIT
SEKTÖRÜ ZOR BİR
SEKTÖR
Akaryakıt sektörü
konusunda önemli
değerlendirmelerde
bulunan Demirci,
sektörde yeni bir istasyon
açmayı düşünmediklerini
vurguladı. Çumra'da ve
Konya bölgesinde çok

Konya'da istasyon çok
fazla. Akaryakıt sektörü
rekabetin çok yoğun
olduğu bir sektör. Bunun
içinde haksız rekabet de
var. Çünkü TÜPRAŞ
çıkışları belli, satışlar belli.
Maliyetin altında satışlar
yapanlar var. ÖTV ve
faturadan kaynaklı haksız
rekabet yapanlar var.
Kaçak akaryakıt dediğimiz
olay da bu zaten. Aslında
fiyatlarla bu iş açıkça belli
ediliyor ama denetimler
yetersiz kalıyor. Bunu
üyesi olduğumuz PÜİS de
söylüyor. İki türlü
kaçakçılık var; ya devletten
çalar ya milletten.
ÖTV'den kaçırıyorsa
devletten çalar, kalitesiz
akaryakıt satarsa da

Şimdi akaryakıt
sektöründe şöyle bir şey
var; kara taşımacılığıyla
deniz taşımacılığında ÖTV
farkı var. Deniz
taşımacılığında yüzde 40
ÖTV yok. Dağıtım
firmaları dışarıdan ürün
alırken, kara taşımacılığı
yöntemiyle aldığı ürünü
deniz taşımacılığıyla almış
gibi gösteriyor. Dolayısı ile
daha malı alırken yüzde 40
cepte kalıyor. Bizim
sektörde duyduğumuz en
sık yapılan olay bu.
Türkiye'de marka Opet
gibi markalar böyle bir şey
yapmadığı için akaryakıt
fiyatları olması gerektiği
gibi oluyor. Vatandaşlar
fiyata aldanıyor ama
yanılıyorlar. Bilinmiş

kaliteli ve kalitesiz
akaryakıtta en az 50-60
kilometre fark olduğunu
söylüyorlar.”
ÇUMRA ŞEKER İLÇE
BİR MİLAT
Çumra'nın gelişimiyle
ilgili değerlendirmelerde
bulunan Demirci, “Ben
Çumra'da büyüdüm.
İçinde olunca değişimin
çok farkında olmuyor
insan ama ben üniversite
hayatı için il dışına
çıkınca, gelişimi daha iyi
gördüm. Bir de Çumra'yı
Konya Şeker öncesi ve
Konya Şeker sonrası
olarak değerlendirmek
gerekiyor. Fabrikanın
kurulması Çumra için bir
milat oldu. Fabrikadan

sonra yapılaşma da arttı.
Fabrika burada çağ atlattı.
Fabrikayla işsizlik sorunu
da kalmadı ilçede”
şeklinde konuştu.
ÇUMRA'NIN BAZI
SORUNLARI VAR
Çumra'nın sorunlarına da

değinen Demirci,
özellikle ilçenin sosyal ve
eğitim sorunlarına
değindi. Konuya açıklık
getiren Demirci, şunları
aktardı, “Çumra bir tarım
ilçesi olduğu için sosyal
yönü zayıf bir ilçe.
Memur arkadaşların
birçoğu Konya'ya gidip
geliyor. Çünkü sosyal
anlamda Çumra'da fazla
bir alan yok. Bir sinema
yok mesela. Çok zor bir
şey değil sinema yapmak
diye düşünüyorum. Tabi
Çumra'nın Konya'ya
yakın olması da bu
anlamda etkili oluyor.
Aynı zaman eğitim
konusunda da bir sıkıntı
var. Çumra'da eğitim
kurumları yetersiz
kalıyor, insanlar
çocukların eğitimi için
Konya'ya gitmek zorunda
kalıyor. Bir de ilçenin
merkezini 2 caddeye
sıkıştırmışız. Tüm
ticarethaneler, resmi
kurumlar bu caddelerin
üzerinde. Bu ticari alanlar
yayılabilir. Ayrıca bu
konu trafiğimizi de
etkiliyor. Araç sayımız da
gelişen ekonomiyle
birlikte arttı. Dolayısı ile
Çumra merkezde bir
trafik sorunu da var.”
Konya Yenigün Gazetesi
10’lar Dergisi Çumra’nın
Yıldızları Özel Sayısı
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Ah Bir Çocuk
Kalsaydık
(Sokaktaki çocuk
oyunları)
FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

B
İ

İZ hep çocuk kalmalıydık aslında.
Üç taş, saklambaç, bilye oyunu,
top oynamak, bisiklet sürmek olmalıydı
hayat.
En büyük kavgamız gazoz kapağından
çıkmalıydı,
ve en büyük acımız
öğretmenimizin başka şehre tayini
olmalıydı. Biz hep çocuk kalmalıydık
aslında.
Büyümeye özenmeliydik büyümeden.
Ah bir çocuk kalsaydık ahhhh.

... Değerli 26 Haziran gazetemizin
çocukluğunu doyasıya yaşamış, güzel
insanları. Sizlerle birlikte çocuk
kalmanın, çocukluğumuza gitmenin
nostaljik yönlerini bu hafta ele
alıyorum.
... Hep beraber biliyoruz ki hepimizin
sokağı mahallesi bir başka güzel, bir
başka değerdi. Özellikle mahallede
futbol maçı yaparken mutlaka bu kale
taşları yüzünden büyük kavga çıkardı.
Hatta bu kalelerin hangisi büyük, hangisi
küçük diye defalarca adımladığımızı
bilirim, sonra maç başladığı sırada
çaktırmadan kaleci tekrar kaleyi
küçültür, aynı tartışma maç bitene kadar
devam ederdi. Yanlış hatırlamıyorsam
küçük boylu biri kaleye geçtiği zaman
eğer top üzerinden çok fazla yüksekten
geçiyorsa gol sayılmazdı. Hey gidi

günler hey, eğer top bir arabaya çarpsa
bir cama vursa, bir bahçeye kaçsa
hemen millet birbirinin üstüne atardı.
... Sokağımıza yakın boş olan
arsalarda maç yapardık. Bir gün hiç
unutmam abinin biri evin önünde
arabasını yıkıyordu, gürültüden
rahatsız oldu galiba burada oynamayın
gidin başka yerde oynayın dedi.
Aramızdaki en küçüklerden biri
kocaman abiye sanane lan babanın
tarlası mı dedi. Adam duvarın
üstünden hızla atladı bunu bi kovaladı
tabi on metre kaçamadan yakayı ele
verdi, adamda bunu azarladı bir iki
vurdu bizde uzaktan hem gülüp hem
de seyrediyoruz. Abi arabasının başına
geldi ama çocuk orda bekliyor
yanımıza gelmiyor bizde merak edip
içimizden birini yolladık yanına,

gönderdiğimiz arkadaş başladı
gülmeye bizde yanına gittik meğer
çocuk
kaçarken korkudan altına işemiş.
... Eski günler aklımıza geldikçe
özlüyoruz, ne güzel günlerdi. Kaleci
oyuncu çok süper bir şeydi. Kaleye
bazen iyi oynayan birisi geçerdi topu
kendi kalesinden alır rakip oyuncuları
bir bir geçerek ataklar yapardı. Tabi
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çok zaman bu tür vakalara tanık
olurduk. Doyasıya yaşadık bizim
zamanımızın çocukluk hatıralarını.
İyi ki de yaşamışız.
... Birde penaltıyı boş kaleye de
kullanabiliyorduk. Tabi ki kale
minyatür olacak ve tersten topukla
atacan ne fantaziler vardı. Meselâ
Misket oynardık, özellikle bilye
oyunlarından mors vardı, kuytu
falan vardı. Kuytu özellikle
vazgeçemediğimiz oyundu. Daha
sonra Öpücük vardı, düz bir çizgi
şeklinde dizerdik misketleri vuran
hepsini alırdı. Öpcükde falan
vurunca, en küçükler toplardı, bir iki
tanede onlara verilirdi. Eğer eksik
çıkarsa kavga başlardı mutlaka
sizinde yaşadığınız, sizinde
anlayacağınız bir çok hatıralarınız

vardır. Arkadaşlarınızla yaptığınız
her ne varsa içinizde kalmasın
anların, anlatın ki hep çocuk kalınız.
elaman iyi oynamanın verdiği özgüvenle
En
azından bir defa daha çocuk gibi
hem kaleci hem oyuncuyum olum diye
hava yapardı. Birde bizim zamanımızda yaşamış, bir defa daha çocuk gibi
kalmış olursunuz.
başkalarının
Tamda işte burada yazmak istedim.
mahallesine gidip elini kolunu
AH BİR ÇOCUK OLSAYDIK
sallayarak gezemezdin hemen önünü
çeviriverirlerdi. Kimsin nesin ne
Saygılarımla...
geziyon git kendi mahallende sür lan
bisikletini ağzını burnunu dağıtırım diye

ALİ İHSAN EĞİN BALKAN ŞAMPİYONU OLDU
Balkan Yol Bisikleti
Şampiyonasında ülkemizi
temsil eden TORKU
Şekerspor takımından Ali
İhsan Eğin Balkan
Şampiyonu oldu. Konuya
ilişkin bir açıklama yapan
TORKU Şekerspor ve
Milli Takım antrenörü
İsmail Uğurlu, “Bundan
sonra başarılar gelmeye
başlayacak. Balkan
Şampiyonasında da bunu
gördük. Zorlu parkurların
yer aldığı zirve finişinde
kar yağışının olduğu
yarışları geçerek TORKU
Şekerspor'dan sporcumuz
Ali İhsan Eğin, finiş
çizgisini ilk gecen isim
olmayı başardı ve
şampiyon oldu. Konyalı
gençlerden
oluşturduğumuz
takımımız önümüzdeki
sene büyükler kategorisi
yarışlarında boy
gösterecek, gençlerimiz
aldıkları sonuçlarla Türk
bisikletinin geleceği için
umut vadettiler.
İnşallah gelecek yıl,
TORKU Şekerspor olarak,
bu gençlerimizi
profesyonel statüye
çıkarıp, Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turumuzda yer

aldıracağız.
Bu çerçevede tekrar
Onursal Başkanımız Recep
Konuk'a Türk bisikletine
sağladığı katkılardan
dolayı şükranlarımızı
iletiyorum, bütün
sporcularımızı da
gayretlerinden, ortaya
koydukları mücadeleden
dolayı kutluyorum” dedi.
Bosna Hersek'in Başkenti
Saraybosna'da düzenlenen
Balkan Yol Bisikleti
Şampiyonasında ülkemizi
temsil eden TORKU
Şekerspor takımından
Konyalı sporcu Ali İhsan
Eğin Balkan Şampiyonu
oldu. Slovenya, Sırbistan,
Romanya, Bosna Hersek
ve Türkiye'den takımların
katıldığı ve zorlu etapların
yer aldığı Balkan
Şampiyonasında TORKU
Şekersporlu sporcuların
ortaya koyduğu mücadele
bütün kesimler tarafından
takdir edildi. Büyük ve
genç kategorilerin aynı
anda start aldığı
müsabakaya 70 sporcu
katıldı.
Türkiye Bisiklet
Federasyonu'ndan yapılan
açıklamada “9 Ekim 2021
tarihinde Bosna Hersek'in

Saraybosna kentinde
yapılan Balkan Yol
Bisikleti Şampiyonasında
sporcularımızdan Oğuzhan
Tiryaki Büyük Erkekler
kategorisinde, Ali İhsan
Eğin ise Genç Erkekler
kategorisinde Balkan

Onursal Başkanımız
Sayın Recep Konuk'a ve
TORKU Şekerspor'a
teşekkür ediyorum" dedi.
TORKU Şekerspor ve
Milli Takım antrenörü
İsmail Uğurlu da,
“TORKU Şekerspor
olarak gençlerimizi
sporun içinde tuttuk, biz
bu gençlerimizi sporun
içinde tutarken destek
aldığımız kurumlarımız,
Gençlik ve Spor
Bakanlığımız, Konya
Gençlik Spor İl
Müdürlüğümüze teşekkür
ediyorum.
Torku Şekerspor
Kulübü olarak gençlere
yönelik bir çalışma
yürüttük. Onursal
Başkanımız Recep
Konuk'un vizyonu
doğrultusunda kendi
evlatlarımızı, alt yapıdan
Şekerspor
formasını
Şampiyonu olmuşlardır.
alarak profesyonelliğe
terleten Ali İhsan Eğin,
Sporcularımızı
taşıyalım
fikri ile yola
"TORKU Şekerspor benim
başarılarından dolayı
çıktık.
yuvam. Spor hayatıma
tebrik ederiz” ifadelerine
Aslında bu sürecin sonuna
Çumra'da başladım, daha
yer verildi.
geldik, bundan sonra
sona
TORKU
Şekerspor'a
'ŞAMPİYONLUĞUMU
başarılar gelmeye
TORKU ŞEKERSPOR'A geldim ve bugün de Türk
başlayacak.
Balkan
Bayrağımızı Balkanlar da
BORÇLUYUM'
Şampiyonasında da bunu
dalgalandırdım.
Aşırı
Balkan Yol Bisikleti
gördük. Zorlu parkurların
Şampiyonasında ülkemizi mutluyum. Bu süreçte
yer
aldığı zirve finişinde
desteklerini eksik etmeyen
temsil ederek TORKU
kar yağışının olduğu

yarışları geçerek TORKU
Şekerspor'dan sporcumuz
Ali İhsan Eğin, finiş
çizgisini ilk gecen isim
olmayı başardı ve
şampiyon oldu. Konyalı
gençlerden oluşturduğunuz
takımımız bu sene
büyükler kategorisi
yarışlarında boy
gösterecekler ve
aldıkları sonuçlarla da
Türk bisikletinin geleceği
için umut vadettiğini
göstermiş oldular.
İnşallah gelecek yıl,
TORKU Şekerspor olarak,
bu gençlerimizi
profesyonel statüye
çıkarıp, Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turumuzda yer
aldıracağız. Geçmişte
olduğu gibi önümüzdeki
yıllarda da
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet
Turunda yeni başarılara
imza atacağız. Bu
çerçevede tekrar Onursal
Başkanımız Recep
Konuk'a şükranlarımızı
iletiyorum, bütün
sporcularımızı da
gayretlerinden, ortaya
koydukları mücadeleden
dolayı kutluyorum” dedi.
SERDAR YAVUZ

