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'Hedefi olmayan
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Otomotiv Sahibi Selami Erol, üretmenin önemine işaret etti.
İnsanın hedefinin olması gerektiğini belirten Erol, gençlere çağrıda
7’de
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Bocco'de de
ÇÇBS
6’da

AK PARTİ ÇUMRA'DA
74. DANIŞMA MECLİSİ
TOPLANDI

N

ormalleşme süreciyle geçen Kurban
Bayramında vaka sayıları katlandı.
Kurban Bayramı öncesi düşük olan vaka
sayısı sosyal mesafe ve maske kuralına
uymada ihmalkar davranılması nedeniyle
yükselişe geçti.
4’te

2’de

Sayfa 2’de
Kurban Bayramı
Sonrasında!

KONUK: HASRET
DİNDİRECEĞİZ,
Sayfa 4’te
ÖZLEM
GİDERECEĞİZ”
Önemli Meseleler
SOHBET

P

andemi nedeniyle alınan
tedbirler kapsamında 1,5
yıldır kutlanamayan bayramlar,
toplumumuzu bir çok
güzellik ve iyiliklere hasret
bırakmıştı.
2’de

Çumralı Bürokratlar

Çumra'yı Konuştu

Ç

umra Belediye
Başkanı Recep
Candan Çumra' mızın yetiştirdiği
bürokratları Ak Parti
İlçe Başkanı Osman
Şahin, Ak Parti
Gençlik Kolları
Başkanı Halil İbrahim
Gözüaçık'ın da
katılımlarıyla, Başkan
Yardımcısı Bülent
Ersöz ile birlikte
Çumra'mızda misafir
ederek bayramlaştı.

4’te

Ahmet YILDIZ

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk
yayınladığı bir mesajla, Kurban Bayramı'
nı kutladı.
3’te

BAŞKAN CANDAN'DAN
KURBAN BAYRAMI MESAJI 3’te

-15ÇUMRA SEVDALISI

Sayfa 5’te

ÇUMRA BİR KEZ DAHA
“TÜRKİYE GEÇİLMEZ”
8’de
DEDİ

M.Hamdi Yıldırım'a
6’da
yeni görev
Saadet Partisi İlçe Başkanı Kasım Baş:

Gazeteciler ve Basın
Bayramı Kutlu Olsun

Çumra-İçeriçumra
Akademik
Sahra Hastanesi?...
MEMLEKET

Uğur KÖFE

Sayfa 8’de
Sporun
Aşılmayan
Zorlukları
-1-

2’de

Demokratik Kongolu Paul Jose Mpoku
İmzayı Attı
7’de

Mustafa EROL

FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

Sayfa
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B

ir Kurban Bayramını daha idrak
ettik. Daha önceki bayramlarda
beraber olduğumuz dostlarımızdan
bu bayrama erişemeyenler oldu. Ahirete
göçmüş olanlara Cenabı Allah'tan rahmet
diliyoruz.
Böylesi çark içinde ben de bu bayram
içinde Ağabeyimi kaybettim. Ağabeyim
1974 yılından bu yana Seydişehir Eti
Alüminyumda Modelci olarak çalışıp
emekli olduktan sonra da Seydişehir
İlçemizde önceleri Seyit Harun Cami
yakınlarında uzun zaman oturdu. Daha
sonra ise dört katlı bahçeli ev yaptırdı.
Sami Ağabeyim vefatına kadar bu evde
oturdu.
Bu zaman zarfında Ülkücü Camia içinde
aktif olarak yer aldı. MHP İlçe Yönetim
Kurulunda görev yaptı. Bunun yanında
belli bir sure mobilya mağazası işletti.
Fabrikanın özelleşmesinden sonra
mağazayı kapatıp sivil toplum örgütleri ve
meraklısı olduğu üzere kanarya
yetiştiriciliği yaptı. Kiçikapı mahallesinde
yeşiller içinde evinin bahçesinde geçirdiği
beyin kanaması sonucunda 14 gün yoğun
bakımda tedavisinde iken 25 Temmuz
2021 Pazar günü sabah sekizde hakka
yürüyen aile büyüğümüz Sami Yıldız
Ağabeyim aynı gün ikindi namazını
takiben Seyit Harun Camiinde kılınan
cenaze namazından sonra Seydişehir
Akyol Mezarlığına sevenlerin katılımı ile
toprağa verildi.
Yakın ilgisi ile Seydişehir Belediye
Başkanı Mehmet Tutal'a, Seydişehir
halkına komşularına, etibankta mesai
arkadaşlarına dost ve akrabalarına
müteşekkiriz. Telefonla arayan
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,
MHP eski Milletvekillerinden Servet
Turgut, Ali Gebeş'e teşekkür ederiz.
Ayrıca Konya, Çumra, Dinek, Dorla,
Cicek köylerinden acımızı paylaşan
akraba ve dostlarımızdan Allah razı olsun.

Haftalık Yerel Siyasi Süreli Gazete

Eşrefoğulların
kendilerine de zarar
halen büyüğü
verdiklerini
olan Sami
bilmiyorlar mı?
Kurban Bayramı
Yıldız
Dersiniz.
Sonrasında!
Ağabeyimin
Muhakkak bilirlerde
48 yıldır evli
bilmezden mi
olduğu Huriye
gelirler?
Yengemi ve
Vebal
almaktan
SOHBET
Ahmet YILDIZ
evlatları Ziraat
yarın Hakkın
Mühendisi
huzuruna
Alparslan Yıldız, Sağlık Bakanlığında
çıktıklarında mahcup olmaktan
İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Eşref korkmuyorlar mı?
Yıldız ve Ankara'da Kliniği olan Diş
İlkokullu yıllarda Türkçe Okuma
Hekimi Seyit Harun Yıldız'ı biz
Kitabında okuma parçasında asma
kardeşlerini, akrabalarını ve sevenlerini yapraklarını yiyen maralı hatırlıyorum.
bu dünyada bırakarak hakka yürüdü.
Maral yani dişi geyiğin adı oluyor.
Biz kendisin razı idik Cenabı Allah
Maral kendisini yemek için bekleyen
ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin, kurttan ve diğer düşmanlarından bağa
mekânı cennet olsun!
sığınıyor. Asma yaprakları onu
**
düşmanları tarafından görünmemesini
Bayram sonrasında Korona Virüs Vaka sağlıyor.
sayılarını artması üzerine ve toplum
Fakat maral sabırsızlanır saklandığı
olarak sağlık bakanlığının bizler için
bağın asma yapraklarını yemeye başlar.
yaptırımlarını uymadığımızı gösteriyor. Kendisinin görünmemesini sağlayan
Her ne olursa olsun birey olarak hem
yaprakları yiyince maral düşmanları
kendine hem başkalarına daha ötesinde tarafından görülür.
topluma zarar vermemiz söz konusu
Düşmanlarına yem olur. Herhalde son
olamaz.
deminde;
Yeşilay Genel Başkanı Av. Muharrem
Kendim ettim kendim buldum. Deme
Balcı bir konuşmasında;
durumunda kalmıştır.
--- “ BİR KİMSENİN BAŞKASINA
Bu benim hayatım istediğim şekilde
ZARAR VERME ÖZGÜRLÜĞÜ
yaşarım. Diyemezsin.
OLMADIĞI GİBİ KENDİSİNE DE
Hem içinde bulunmuş olduğun toplum
ZARAR VERME ÖZGÜRLÜĞÜ
hem devletin hem dini inancın buna
YOKTUR.” Diyordu.
belli sınırlar getirir.
Bugün MASKE TAKMAK, SOSYAL
Evet, kişi olarak başkasına zarar verme
MESAFE VE TEMİZLİĞE DİKKAT
özgürlüğün olmadığı gibi kendine de
ETMEK! Bu kurallara uymamak
zarar verme özgürlüğüne sahip değilsin.
özgürlüğünüz olamaz.
Eee bu kadar ban bir şey olmaz diyerek
Bana bir şey olmaz diyemezsin. Ki,
kurallara uymayan adamlar var. Bunlar
herkes bir diğerinden sorumludur.
hem kendine hem de içinde bulunmuş
Muhakkak yaptırımlara Allah rızası için olduğu topluma zarar vermektedir. Bu
uyalım!
ne demeli? Dediğinizi duyar gibiyim.
Öyle ise bazı aklı evveller başkalarına
O zaman toplum olarak
zarar verirlerken aynı zamanda
yaptırımlarımızı

Yıl: 26 Sayı: 4156

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.

gösteremediğimizdendir.
Delidir ne yapsa tam yeridir de
diyemeyiz. Çocuklarımıza karşı
sorumluluklarımız buna izin veremez.
Sarhoşun mektubu okunmaz. Gibi
sözlerle de bu amcaların verdiği yahut
verme durumunda ki zararlardan
kurtulamazsınız.
Bütün cesaretinizle doğru olanın
yanında olacaksınız.
Olmazsak ne olur mu?
O zaman dilsiz şeytan hükmünde
olursunuz.
Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav);
“HAKSIZLIK KARŞISINDA
SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR!”
buyuruyor.
Öyle değil mi?
Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin
halde o şeyden yana çıkmazsan
korkaksın demektir.(Konfüçyüs)
Böylesi hak ve doğrudan yana
olmamızı gerektiren yaptırımları
sıralar gideriz.
Ancak, duruşumuz önemlidir.
Düşüncesi sakat olan insanın kin,
nefret ve öfke içinde olması
kaçınılmazdır.
Bilen yapar, az bilen akıl verir,
bilmeyen eleştirir. Yapamayan çamur
atar!..
Öte yandan,
“BANA DOKUNMAYAN YILAN
BİN YAŞASIN. DİYEREK
YAŞATTIĞIMIZ YILANLARIN BİR
SONRAKİ HEDEFİ SİZ
OLURSUNUZ!(Aziz Nesin)
Ya doğru olacağız ve doğrudan yana
tavrımızı duruşumuzu göstereceğiz ve
bizden sonraki nesillere güzelliklerle
dolu bir dünya miras bırakacağız.
Her halükarda mirasımız bizi her iki
dünyada da yakamızı bırakmaz.

HEPİMİZ ÇOK ÖZLEMİŞİZ!

Kuruluş Tarihi: 1996
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Pandemi nedeniyle alınan
tedbirler kapsamında 1,5 yıldır

kutlanamayan
bayramlar,
toplumumuzu bir çok
güzellik ve iyiliklere
hasret bırakmıştı.
Kısıtlamaların
kalkmasıyla birlikte
Kurban Bayramı, eski
günlerde ol-duğu gibi
büyük bir sevinç ve
birlik ve beraberlik
içinde kutlandı.
Arife günü önceki bayramlardaki

kadar kalabalık kadar olmasa da
çok sayıda vatandaşın
katılımıyla gerçekleşen mezarlık
ziyaretinin ardından Kur'an-ı
Kerimler okunup dualar edildi.
Uzaktan-yakından gelen
halkımızın mezarlık ziyaretleri
bayramın son gününe kadar
sürdü. Bayram namazında
camiler doldu taştı.
Vatandaşlar ilk gün kestikleri
kurbanın ardından eş-dost ve
akraba ziyaretleri yaparken

çocuklar kapı kapı dolanarak
şeker topladı.
Kucaklaşmalardan sakınılsa da
bir araya gelmek bile mutlu
olmaya yetti.
1,5 yıldır hasretini çektikleri
bayram sevincine kavuşmanın
keyfini çıkaran vatandaşlar,
tekrar o ayrı kaldıkları bayram
günlerine dönmemek için dikkatli
olmaları gerektiğini dile
getirdiler. S.YAVUZ

Kasım Baş: Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu Olsun
Saadet Partisi Çumra ilçe
başkanı Kasım Baş, 24 Temmuz
Gazeteciler ve Basın Bayramı
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Basın kuruluşları ve mensuplarının toplumda önemli bir görev
yürüttüğünü belirten Saadet
Partisi Çumra ilçe Başkanı Baş,
"Demokrasi kültürünün yerleşme
si, bir yaşam biçimine dönüştürü
lerek benimsenmesi, o ülkedeki
basının konumu ve özgürlüğü ile
ilgilidir. Basının, özgür olmadığı
bir ülkede demokrasi ve insan
haklarından söz etmek mümkün
değildir. Demokratik yapının,

düşünce ve ifade
özgürlüğünün en
önemli göstergesi
de basın
özgürlüğüdür.
Bugün, artık basın
özgürlüğü, bir
iletişim özgürlüğü
ve iletişim hakkı
olarak vazgeçile
mez temel hak ve özgürlüklerden
biridir.Maalesef son yıllarda basın
ve basın mensupları üzerinde ki
baskı gün geçtikçe kendini daha
da hissettirmektedir. Gerek görsel
gerekse yazılı basın tek gelir

kaynakları olan reklam
anlaşmaları ile baskılan
maya çalışılmakta gücü
olan direnmekte gücü
olmayan da mevcudiye
tini devam ettirmek
adına kendi köşesine
çekilmeye mecbur bıra
kılmaktadır. Tv kanalla
rına aykırı söylemlerde
bulunduğu gerekçesi ile maddi
cezaların yanı sıra ekran karart
malar verilmekte kendilerine
hizmet eden kanallar pastadan
büyük paylar almaktadır. Oysa
günümüzde haber alma ve bilgi

edinme hakkının en kutsal haklar
arasındadır. Bu hakkın en önemli
basamağını da basın çalışanları
ve haberciler oluşturmaktadır.
Sansürsüz, tarafsız, doğrunun
yanında, kamuoyunun aydınlatıl
ması görevini yerine getirme mü
cadelesinde günün her saatinde,
mesai kavramı gözetmeksizin her
türlü fedakarlığı göstererek
çalışan bütün basın emekçilerinin
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın
Bayramı´nı en içten duygularımla
kutlar, sevgi ve saygılarımı
sunarım" ifadelerini kullandı.
SERDAR YAVUZ

Sayfa
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AK PARTİ ÇUMRA'DA 74. DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI
Ak Parti Çumra İlçe
Başkanlığının 74. Danışma
Meclisi Çatalhöyük Kültür
Merkezinde gerçekleşti.
İstiklal Marşı ile başlayan
programa; AK Parti Konya
Milletvekili Selman Özboyacı,
AK Parti Konya İl Başkan
Yardımcısı Gökhan Taşkıran,
AK Parti Konya İl Yönetim
Kurulu Üyesi Feride Ersöz, AK
Parti İlçe Koordinatörü Mevlüt
Kozan, AK Parti Çumra İlçe
Başkanı Osman Şahin, Çumra
Belediye Başkanı Recep
Candan ve İlçe Teşkilatı ana
kademe ile kadın ve gençlik
kolları yönetimleri katıldı.
'AK Partinin halka hizmet
anlayışı' olduğunu, sözle değil,
çalışmalarımızla halka
göstermeye gayret ettiklerini
belirten AK Parti Çumra İlçe
Başkanı Osman Şahin; “AK
Parti, sıradan bir siyasi
teşekkül değildir. Bizler bir
büyük davanın sevdalısı olarak
burada, bir aradayız. Türkiye
nasıl binlerce yıllık devlet
tarihimiz içindeki son halka ise,
AK Parti de bu büyük davanın
günümüzdeki en önemli
temsilcisidir.Tabii bu durum
sorumluluğumuzu daha da
artırmaktadır. AK Partide
siyaset yapmak demek,

öncelikle bu sorumluluğu
üstlenmeye talip olmak
demektir. Bugünlere, yılın her
gününü, günün 24 saatini bu
davaya hizmete adayan
büyüklerimizin, kardeşlerimizin
gayretleriyle geldik.
Gelecek nesillere
daha büyük ve güçlü
bir Türkiye bırakmak,
medeniyetimizi
yeniden yükseltmek
istiyorsak, bizlerin de
aynı anlayışla
çalışması gerekiyor.
AK Parti teşkilatı
olarak hem ülkemize
hem de Çumra'mıza
hizmete devam
ediyor, her daim
hemşerimizle el ele
gönül gönüle olmaya
özen gösteriyoruz.
Belediye Başkanımız, Meclis
Üyelerimiz, Kadın Kollarımız,
Gençlik Kollarımız, mahalle
başkanlarımız ve teşkilatımız
ile birlikte hem saha
çalışmalarına ağırlık veriyor,
hem de bütün sosyal
platformlarda milletimizle bir ve
beraber olmaya özen
gösteriyoruz. Bu anlamda saha
çalışmalarımızla her daim
vatandaşlarımızı ziyaret ediyor,
talep ve isteklerini dinliyor,

yerine getirmeye çalışıyoruz.
Devletimiz ile milletimiz
arasında bir nevi köprü görevi
üstlenerek, hizmetlerin
vatandaşlarımıza daha çabuk
ulaşmasına imkan sağlıyoruz.”

birlikte yoğun bir dönemden
geçiyoruz.Mahalle yollarımızın
ulaşılabilir olması için yoğun
bir şekilde çalışıyoruz. 53
Mahallemizde en ufak bir asfalt
sorunu kalmayana dek

ifadelerini kullandı.
'İLÇEMİZDE HİZMET
KALİTESİNİ ARTTIRMAK
İÇİN YOĞUN BİR
DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'
Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan ilçede devam
eden yatırımlar hakkında bilgi
verdi. Candan konuşmasında;
“Çumra'mızda hem ilçe
merkezinde hem de dış
mahallerimizde hizmet
kalitesini arttırmak için
Büyükşehir Belediyemiz ile

çalışmalarımızı özverili bir
şekilde sürdüreceğiz.
Geçtiğimiz yıl 50 km olan asfalt
hedefimizi bu 100 km 'ye
taşımak istiyoruz. Mahalle
konağı ve düğün salonu
ihtiyacı olan mahallelerimizde
inşaat çalışmalarımız devam
ediyor. Bu mahallelerimizin
sosyal tesis ihtiyacını
tamamlıyoruz. 'Her Mahalleye
bir Koruluk' düşüncesiyle yola
çıktığımız proje kapsamında
mahallelerimize bir bir yeşil

KONUK: HASRET DİNDİRECEĞİZ,

ÖZLEM GİDERECEĞİZ
düzeyde yaşanacak bu
hasletler, bu değerler, bu his
ve davranış bütünlüğü
dirliğimizin,
bütünlüğümüzün ve
birliğimizin de teminatı
olacak.
Belki bu Kurban
Bayramında geçmişte idrak
ettiğimiz her bayrama göre
imkânları elvermediği için
daha fazla kardeşlerimiz
kurban ibadetini yerine
Pankobirlik Genel Başkanı
dağılmaz manevi tutkaldan getirememenin burukluğunu
Recep Konuk yayınladığı bir yayılan ulvi huzur ve
yaşayacak, bazı
mesajla, Kurban Bayramı'nı hoşgörü ikliminin ülkemizin kardeşlerimiz de istediği
kutladı. Konuk mesajında;
her köşe ve kişisince
kadar ve gönlünce
“Millet olarak biz sadece bu teneffüs edilmesini
muhtaçlara yardım
bereket iklimini yaymak ve
sağlarken, farklılıklarımızı
ulaştıramamanın hüznü ile
yaşatmakla da
zenginliğimiz kabul edip,
kederlenecek. Ancak,
yetinmeyeceğiz. Her
bizim bir birimize daha çok
bayramın verdiği coşku,
bayramda olduğu gibi bu
kenetlenmemizi sağlayacak bayramlarda yaşanan
bayramda da bizi biz yapan ortak değerlerimize bir kez
dayanışma, bayramların
aynı his ve aynı davranış
daha sahip çıkacağız.
yaydığı ulvi hava, o
bütünlüğünü de
Kırgınlıklarımızı bayramların burukluk ve kederlere de
sergileyeceğiz. Zenginiyle
hoşgörü potasında
çare olacaktır. Bizim bu
fakiriyle, doğusu, batısı,
eriteceğiz.
bayramda ve bu bayram
kuzeyi, güneyi ile bizi
Dargınlıklarımızdan, esen
vesilesiyle hiç aklımızdan
birbirimize bağlayan
manevi iklimle
çıkarmadığımız husus,
dünyevi her bağdan daha
uzaklaşacağız. Eksik
bizim coğrafyamızda,
kuvvetli olan ve bizi biz
bıraktıklarımızı, eksik
inananların kurban ibadetini,
yapan değerlerimizden en
kalanları sergileyeceğimiz
dilediğince yerine
sağlamı olan manevi iklime yardımlaşma ve dayanışma getirmesine imkân
bir kez daha sıkı sıkıya
ile tamamlayacağız. Bu
sağlayacak zenginliği
sahip çıkacağız. Milletimizin bayramda da ve bu bayram oluşturmaktır” dedi.
harcını teşkil eden, kopmaz, vesilesiyle bir kez daha üst SERDAR YAVUZ

alanlar kazandırmaya devam
ediyoruz. Bu kapsamda 9
Mahallemize yeni koruluk
alanları kazandırdık.Sırçalı
mesire alanında peyzaj ve
yeşil kuşak çalışmalarımız
devam ediyor.
Sırçalı tepesine
daha fazla alan
kazandırarak bu
alanları yeşil kuşakla
ve sosyal donatılarla
süsleyip halkımızın
hizmetine sunmak
istiyoruz. Spor şehri
Çumra'mızda
Stadyum ve spor
tesislerinin olduğu
alanda bir dönüşüm
projesi başlattık. Bu
alanda yapacağımız
çevre düzenlemesi
ile halkımızın
yararlanacağı yeni görünümü
ile modern bisiklet ve yürüyüş
yolları ve yeni sosyal donatı
alanları oluşturmayı
hedefliyoruz. Öte yandan
devlet hastanemizin yanında
halkımızın sağlık alanında
alacağı hizmet kalitesini
arttırmak için bodrum katıyla
birlikte 4 katlı olarak planlanan
ve içerisinde diyaliz ve diş
sağlığı merkezi olacak şekilde
hizmet verecek ek

binanıninşaat çalışmalarına
başladık. Bugün itibariyle de
Konya Büyükşehir
Belediyemizin Adem Yavuz
Caddemizden sonra Menekşe
Caddemizi de sıcak asfaltla
buluşturacak çalışması öncesi
alt yapı faaliyetlerimiz ile
hazırlıklarımızısürdürüyoruz.
İlçemizde değer katan her
çalışmada Çumra Belediyesi
olarakBüyükşehir
Belediyemizin ve
Milletvekillerimizin desteğini
her zaman yanımızda
hissediyoruz” dedi.
"GÖREVİMİZ KUTLU DAVAYI
DAHA İLERİ TAŞIMAK"
Ak Parti Konya Milletvekili
Selman Özboyacı
konuşmasında "18 yıl önce
Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde kurulan Ak Parti
bugün en güçlü olduğu
dönemdir. Türkiye'nin bir çok
yerine yatırımlar yapıldı, halkın
refah seviyesi yükseltildi, bir
çok alanda hizmetler
verilmiştir. Bu günlerimizin
kıymetini bilmeliyiz. Bize düşen
en önemli görev ise 18 yılda
bugünlere kadar gelen kutlu
davayı daha ileriye taşımaktır.
Allah yolumuzu açık eylesin."
Dedi.
SERDAR YAVUZ

BAŞKAN CANDAN'DAN

KURBAN BAYRAMI MESAJI
ve düşüncelerle bütün
vatandaşlarımızın ve
Çumralı
hemşerilerimizin
Kurban Bayramlarını
tebrik ediyor, bu
bayramın bütün
insanlığın barış, sağlık
ve huzuruna vesile
olmasını Yüce
Allah'tan niyaz
ediyorum. Kurban
Bayramı ziyaretleri
için yollara çıkan
Çumra Belediye Başkanı pekiştirecek. Ki bizlerin, vatandaşla -rımızın trafik
Recep Candan Kurban
ülkemizin ve ümmetin en kurallarına özenle
Bayramı nedeniyle bir
büyük gücüdür kardeşliği uymaları ve pande mi
mesaj yayımladı. Başkan miz, birlik ve beraberliği sürecinde rakamların
Candan, Kurban Bayramı miz. Bizlere düşen
artmaması adına azami
dolayısıyla yayımladığı
görev; zenginiyledikkat göstermeleri gerek
mesajında şu görüşlere
fakiriyle, yaşlı sıylatiğini bir kez daha hatırlat
yer verdi;“Kurban ve
genciyle bayramları
mak istiyorum. Sağlıcakla
bayramın manevi iklimi, gerçek manada değerlen nice bayramlara ulaşabil
Hz. İbrahim'den hatta ilk direbilmek; Milletçe
memizin ve
insan ve ilk peygamber
birlik ve beraberliğimizin sevdiklerimizi
olan Hz. Adem'den bu
perçin lendiği; sevinçte, kollayabilmemizin en
yana olduğu gibi yine
kederde bir ve beraber
temel kurallarının bunlar
bizleri Allah'a ve
olabilmenin yüce
olduğu asla
birbirimize yaklaştıracak, erdemine ulaşıldığı
unutulmamalıdır.”
birlikteliğimizi güçlendire günler haline
SERDAR YAVUZ
cek, beraberliğimizi
getirebilmektir.Bu duygu

Rahatsızlığı nedeniyle Yazarımız
Recep Öğütçü’nün bu hafta yazısını
yayınlayamıyoruz.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi
iletir, Allah’tan şifa dileriz.
diYORUMki

Recep ÖĞÜTÇÜ
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TARİH ECZANE TELEFON
28.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
31.07.2021
01.08.2021
02.08.2021
03.08.2021

NEVİN
EMRE
BAĞCI
DEVA
Y.ÖZKAN
ERSÖZ
EKER
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SATILIK ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m²

447 51 15
447 10 68
447 22 66
447 19 11
407 00 10
447 62 22
447 20 03

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
8,530
10,040
449,780
791,820
1.583,490
3.156,000

Satış
8,560
10,094
480,000
843,000
1.686,000
3.372,000

Önemli Meseleler
-15-

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

Çumralı Bürokratlar
Çumra'yı Konuştu

Çumra ile ilgili konuların
konuşulduğu, istişarelerin
yapıldığı buluymaya; Hazine ve
Maliye Bakan Yardımcılığı
görevine atanan Hamdi Yıldırım,
Müsteşar Faruk Özçelik, İzmir
Valisi Yavuz Selim Köşger,
Selçuk Üniversitesi Uluslararası
ilişkiler Bölümü Öğn-retim
Görevlisi Profesör Dr. Şaban
Çalış, TÜRKSAT AŞ Genel

İmtiyaz sahibi Mustafa Arslan,
Emekli Bozkır Müftüsü Burhan
Şener ile oğlu Tahir Şener,
Doktor Cengiz Doğan, öğretim
görevlisi Arif Toydemir, özel
eğitim kurumu sahibi Celal
Doğan, Avukat Mustafa Deveci
katıldı. Başkan Candan,
Çumra'nın önemli konuları ile
ilgili çok faydalı ve verimli
istişarelerin yapıldığı

Mustafa EROL

İNDİRİLEN VE UYDURULAN DİN
- İndirilen dinin Bakara Suresinin 85. Ayetinde “
Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını
inkâr mı ediyorsunuz?” İlahi hükmü ile
KUR'ANDAKİ AYETLERİN VE FARZLARIN
HER BİRİSİ ÖNEMLİDİR. Farzlar arasında
önemli farz veya önemsiz farz diye ayırım
yapılamaz.
- Uydurulan dinde ise; 32 farz vardır. İslamın 5
farzı vardır.
- İndilen dinin Ankebut Suresinin 45. Ayetinde
“Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı
özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve
kötülükten meneder. Allah'ı anmak her şeyden
önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” Buyurur.
Kur'anı okumak yani Kur'an bana ne diyor diye
vahyedilenleri okumak hem Ankebut Suresinde
ve hem de İGRA dediğimiz ALAK suresinde
kesin olarak belirtilmiştir. İNSAN OKUYUP
ÖĞRENMEDİĞİ BİR DİNİ NASIL YAŞAR?
- Uydurulan dinde ise ne 32 farz dediklerinde ve
ne de İslamın farzlarının içinde vahyedilenleri
okumak geçmez.
- İndirilen dinin KADİR Suresine göre Kadir
gecesi Müslümanlar için en önemli olan ve bin
aydan hayırlı olan bir gecedir.
- Uydurulan dinde ise; mevlit kandili gibi,
Regaip kandili gibi, Berat kandili gibi kandiller
vardır.
- İndirilen dinin Zümer Suresinin 44. Ayetine
göre ŞEFAAT ETME YETKİSİ TAMAMIYLA
ALLAH'A AİTTİR.
- Uydurulan dinde ise; kitap gönderilen

peygamberler şefaat ederler, kitap
gönderilmeyen nebi peygamberler şefaat
ederler, adı bilinmeyen ve adı Kur'anda
geçmeyen peygamberler şefaat ederler, engelli
olarak ölenler şefaat ederler. Şehitler şefaat
ederler, bir hafız 100 akrabasına şefaat eder,
evliyalar şefaat ederler, şeyhler şefaat ederler,
seyitler şefaat ederler, şerifler şefaat ederler,
sabi olarak ölen çocuklar şefaat ederler.
- İndirilen dinde; dini insanlara Allah öğretir.
- Uydurulan dinde ise dini Allah'a insanlar
öğretir. Hucurat Suresi 16. Ayetinde Allah bu
durumu şu şekilde ifade etmiştir. “De ki:
"Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah
göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah her şeyi
bilendir." Allah'a, Allah'ın dinini
öğretemeyeceklerine göre, kendi inandıkları dini
öğretirler. Mesela; Şehitlere şefaat etme yetkisi
vermeyi neden düşünmüyorsun dercesine
şehitlerin şefaat etme yetkisi var demek, Allah'a
din öğretmek demektir. Zira ne Kur'anda ve ne
de hadislerde şehitlerin şefaat etmesi asla
geçmez ama, uydurulan dine inananların
inandıkları dinde şehitlerin şefaat yetkisi vardır.
- İndirilen dinin Mülk Suresinin 2. Ayetinde : “
Hanginiz güzellikler yapacaksınız diye sizi
imtihan etmek için biz ölümü ve hayatı yarattık”
buyurulur. İndirilen dinde güzellikler vardır.
- Uydurulan dinde ise insanların inançlarında
kötülük vardır ve bunu Allah Bakara Suresinin
93. Ayetinde :“imanınız size ne kötü şeyleri
emrediyor.” Buyurarak belirtmektedir. İndirilen
dinde kötü şeyler emredilmediğine göre kötü
şeyler uydurulan dindedir.
Kısaca özetleyecek olursak; Allah Nisa Suresi
136. Ayetinde: “Ya Eyyühellezine amenu,
aminu” buyurur. Yani “ EY İMAN EDENLER,
İMAN EDİN buyurur. Bu da; İman ettiğini
sananlar, ankebut Suresinin 45. Ayetinde
“Kitaptan sana vahyedilenleri oku” demektir.
Ey insan; Emir buyrulduğu için önce kitabı oku
ve iman et. Kitapta olmayanlara iman edip de
din ortaya çıkarma vesselam.

İhmaller Vaka Sayısını Artırdı
Müdür Yardımcısı Abdülkadir
Şener, Konya Yenigün Gazetesi

buluşmanın, hayırlara vesile
olmasını diledi.SERDAR YAVUZ

ZAYİ: 99777218022 No’lu Geçici (Yabancı) Kimlik
Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Abdul Qayum QAYUMI
ZAYİ: 01/01/2021 Tarihinde Nüfus Cüzdanımı ve
Sürücü Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Memduh TÜRK
ZAYİ: 01/06/2021 Tarihinde Nüfus Cüzdanımı
Kaybettim. Hükümsüzdür.
Osman Gazi AVCI

Normalleşme süreciyle
geçen Kurban
Bayramında vaka
sayıları katlandı.
Kurban Bayramı öncesi
düşük olan vaka sayısı
sosyal mesafe ve
maske kuralına uymada
ihmalkar davranılması
nedeniyle yükselişe
geçti.
. 17 Temmuz günü
açıklanan vaka sayısı 7
bin 666 iken, 18
Temmuz'da vaka sayısı 7
bin 680, 19 Temmuz'da 7

bin 667, 20 Temmuz'da
8 bin 780, 21
Temmuz'da 8 bin 151,
22 Temmuz'da 9 bin

586, 23 Temmuz'da 11
bin 094, 24 Temmuz'da
12 bin 381, 25
Temmuz'da ise 14 bin

230 oldu. Vaka sayıların
önümüzdeki süreçte
daha da artması
bekleniyor.
Yetkililer kurallara
titizlikle uyulması, aşı
yaptırmayanların
mutlaka aşılarını
yaptırmaları gerektiği
konusunda uyarılarını
sürdürürken hala aşı
yaptırmamakta
direnenler tepkilere
neden oluyor.
SERDAR YAVUZ
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Çumra-İçeriçumra
Akademik
Sahra Hastanesi?...

MEMLEKET

İnsan için ilk ve en yüce
varlık (sıhhat), sağlıktır.
Yıllarca Çumra'mızın ve
Çumralı küçük-büyük
deva ve şifa kaynağı
hizmetindeki ilçe
merkezinde hastanemiz
taşındı. YENİ YÜZÜYENİ YERİ-YENİ
GÖRKEMİ ama işte
burası değişen köklü ve
büyük bir şey yok.
ÇUMRA SON 10 YILDA
kat kat büyürken köy ve
kasabalar nüfus patlaması
yaşarken, yeninin de bize
yeni olmadığı, yani
yetmediğini anladık.
Kolay ve (BASİT BİR
SEÇİM) yapılmış ve
mevki olarak Çumra'nın
girişi. Biz ise ÇUMRAYIİÇERİÇUMRA'YI bu
hastane ihtiyacından
kökten çözüm vadeden
BİR AKADEMİK TIP
FAKÜLTESİ
KOMPLEKSİNDEN
bahsediyoruz. Şu anda bir
çok bölümü hastanede
mevcut hizmet eden
uzman doktorun az
olması, ileriki yıllarda
yetmiyor hastane, küçüldü
diyecek zaman geleceğiz.
Aslında yapılırken de
küçüktü de , kim kime
sessizdi, bilemeyiz, tabi
ki...
Bir çok bölüm yine yok.
Acil hastaları dahi
Konya'ya gönderiliyor.
Sözün kısası büyük
Çumra'nın su testisiyle
değirmene su taşıması
misali bir hastanemiz var.
İşte fizik tedaviden beyine
cerrahına tam teşekküllü
ameliyathanesine, göz
hastalıkları uzmanlığına
ve tıbbi müdahaleye kadar
Konya'da hiç bir
hastaneye ihtiyaç ve
muhtaçlık duymadan dev
bir akademik tıp fakültesi
kompleksi, yani Çumra-

Uğur KÖFE
İçeriçumra Akademik Tıp
Fakültesi Hastanesi.
İhtiyacını yine fikir sahibi
Memleket Köşe Yazılara
olarak buradan okuyucuları
selamlıyoruz.
İstediklerimiz doğruların
yerini bulmasınıdır. Vatan
her nefes alıp verenindir.
Sağlık her canın servetidir.
Kolay bir dünyada değiliz.
Salgın hastalıkların aniden
baş göz oluveren,
istenmeyen mecburen
katlandığımız bir şifa
deryası akademik tıp
fakültesi, kimsenin
korkmadığı, can ata ata
severek, hatta hastaneyi
severek gideceği, yeri
gelince de "HASTANEYİ
BİR GÜZELLEŞME YERİ
" hanesi (evi) olarak
görecektir.
Düşünün, 2 dakikalık
yolda, hastanede, yakın bir
hastası her gün her öğün
gidip görüyor. Ne üzüntü,
ne keder. Sanki evinde bir
Çumralıymış gibi...
Bu düşüncemizde de temel
nokta akademik hastanenin
sahra hastanesi gibi dev bir
arazide tek katlı büyük bir
mimari ile Türkiye'de
Çumralıların kalesi gibi
olacak.
Çumra'mız nüfusu gibi
belki 10, belki 50 kat, kat
kat nüfusa sağlık hizmeti
verebilecek bu sahra
hastanesi biz burada
Çumra'nın Memleketinin
bizim kadar herkesin
kazanımlarını ışık tutuyor,
işaret ediyoruz.
Okuyucularımız bu köşe
yazımızı Memleket Köşe
Yazıları diye internet
ortamından paylaşma
hakkını vererek, gün olur
da böyle bir proje hayat
bulursa zaten söylemişti,
Memleket diyecek.
Selam ve dualarla,
sağlığınıza saygı duyun,
selamlarla barışık

15 Temmuz Şehitleri İçin
Hatim ve Dua
15 Temmuz'un yıl dönümünde
şehitler için okunan hatimlerin
duası yapıldı.Merkez Ulu
Camii'nde kılınan öğle
namazına müteakip 15
Temmuz ve tüm şehitlerimiz
anısına okunan hatimler
şehitlerimize bağışlandı. İlçe
Müftüsü Ekrem Akmanşenin şehitlik ve gazilik üzerine
yaptığı konuşmanın ardından okunan hatimler 15 Temmuz
ve tüm şehitlerimizin ruhuna bağışlandı.S. YAVUZ
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BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Nuri Tömtöm İlkokulu Güçlendirme Ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2021/413124
1-İdarenin
a) Adresi
: (Ek Bina) Akabe Mah.Demirsatan Sokak No:4 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
c) Elektronik Posta Adresi : ihale42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : zemin+1 katlı 1080m2 inşaat alanı olan yığma binada güçlendirme
ve onarım yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Yenidoğan, Hadimi Sk. Pk:42500, 42500 Çumra/Konya
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akabe Mah.Demirsatan Sokak No:4 Karatay/KONYA
b) Tarihi ve saati
: 16.08.2021 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan
belge;
Yapı Müteahhitliği yetki belgesi numarası olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık
Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale 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: 2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi
Gazete' de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan “ B- III Grubu İşler
veya B- III Grup İşleri ikmal İşleri veya B- III Grup İşleri Güçlendirme İşleri“
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 dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
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M.Hamdi Yıldırım'a

yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan imzasıyla
yayımlanan kararlara göre,
Çumralı bürokrat,
hemşehrimiz Mehmet
Hamdi Yıldırım Hazine ve
Maliye Bakan
Yardımcılığına atandı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan imzasıyla
yayımlanan kararlara göre,
Konyalı bürokrat Mehmet
Hamdi Yıldırım Hazine ve
Maliye Bakan
Yardımcılığına atandı.
MEHMET HAMDİ
YILDIRIM KİMDİR? 1965
yılında Konya'da doğdu.
1990 yılında Ortadoğu
Teknik Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümünde mezun
oldu. Türkiye Şeker
Fabrikaları Genel
Müdürlüğünde çalışma
hayatına başladı. Milli
Prodüktivite Merkezi
(MPM) TÜRK ŞEKER A.Ş.
Reorganizasyon Projesinde
komisyon üyeliği ve grup
başkanlığı görevlerinde
bulundu. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi ve Kırıkkale
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinde
Araştırma Görevlisi olarak
çalıştı.19962003 yılları

arasında Madencilikten
Sorumlu Devlet Bakanlığı
Baş Danışmanlığı, ETİ
HOLDİNG (Madencilik)
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekilliğinde
bulundu. TBMM
Milletvekilliği Danışmanlığı,
çeşitli özel sektör
firmalarında, Genel
Koordinatör, Yönetim
Kurulu Başkanlığı,
Kurumsallaşma ve Yeniden
Yapılandırma Başkanlığı
görevlerinde
bulundu.20032008 yılları
arasında, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Bakan
Danışmanlığı, Eti Maden
İşletmeleri Eti Zeolit Kimya
Sanayi A.Ş. Genel Müdür
Yardımcılığı, aynı dönemde
Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliği, ETİMINE SA
(Lüksemburg) Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerini
yürüttü. Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdür
Müşavirliği, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (
TMSF), Toprak Holding,
Toprak İnşaat AŞ Yönetim
Kurulu Üyeliğinde bulundu.
Mehmet Hamdi Yıldırım,
evli ve üç çocuk babası olup,
İngilizce ve Rusça
bilmektedir
SERDAR YAVUZ

Bocco'de de ÇÇBS
takımından Mevlüt
Kurbi ve Semih
Demirci
müsabakayı 2.
bitirerek bronz,
Abdullah Örnek ve
Erol Ersoy
sporcularımız
müsabakayı 3.
bitirerek gümüş
madalya aldılar.
Turnuvanın ikinci
Sporun her dalında başarıları
gününde de Çatalhüyük
ile farkını ortaya koyan
Çumra Belediyespor Bocce
Çatalhüyük Çumra
Belediyespor Kulübü, yeni takımımız kürsüyü
kaptırmadı.
faaliyete geçirdiği Bocce
Yarışmada Sporcularımızdan
branşında ilk kez girdiği
yarışta büyük başarı elde etti. Semih Demirci 1. olarak
15 Temmuz Şehitleri Anma altın, Erol Ersoy 3. ve
Abdullah Örnek ise 4. olarak
Bocce Turnuvasının ilk
gününde Çatalhüyük Çumra bronz madalya almaya hak
kazandı. SERDAR YAVUZ
Belediyespor Bocce
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BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Çumra MTAL Güçlendirme Ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2021/413846
1-İdarenin
a) Adresi
: (Ek Bina) Akabe Mah.Demirsatan Sokak No:4 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
c) Elektronik Posta Adresi : ihale42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Okulun; Betonarme olarak inşa edilmiş, Zemin+2 katlı 20 derslik ve
spor salonu ile 2 Atölyesinde toplam 6450m2 lik inşaat alanında güçlendirme ve onarım yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: İzzetbey, No:, Gelincik Cd. No:63, 42500 Çumra/Konya
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akabe Mah. Demirsatan Sokak No:4 Karatay/KONYA
b) Tarihi ve saati
: 19.08.2021 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan
belge;
Yapı Müteahhitliği yetki belgesi numarası olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık
Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale 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: 2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi
Gazete' de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan “ B- III Grubu İşler
veya B- III Grup İşleri ikmal İşleri veya B- III Grup İşleri Güçlendirme İşleri“
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 dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Milli Eğitim İnşaat Birimi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARI

'Hedefi
olmayan
üretemez'
23
Ç
umra iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Merkez Çumra Otomotiv Sahibi Selami Erol,
üretmenin önemine işaret etti. İnsanın hedefinin olması gerektiğini belirten Erol, gençlere çağrıda
bulunarak, “Hedefi olmayan insanın hiçbir şey üretemez” dedi

Çumra iş dünyasının
önemli isimlerinden
biri olan Merkez
Çumra Otomotiv
Sahibi Selami Erol,
memleket sevdalısı bir
isim olarak dikkat
çekiyor. 1984 yılından
buyana ticaretin
içerisinde yer alan,
ayakkabıcılık
sektörüyle başlayan iş
hayatına galericilikle
ve inşaat sektörüyle
devam eden Erol, bir
insanın hedefinin
olmasını gerektiğine
dikkat çekiyor. Bu
düşünceyle,
memleketinde gördüğü
eksiklere yönelik
çalışmalar yapan ve
Çumra'ya katkılar
sağlayan Erol, aynı
anlayışla yoluna
devam ediyor.
İNSANIN HEDEFİ
OLMALI
Konuyla ilgili
değerlendirmelerde
bulunan Merkez
Çumra Otomotiv
Sahibi Selami Erol, iş
hayatındaki serüveni

hizmet etmeye çalışıyoruz.
Gelecek nesillere bir şeyler
bırakabilirsek ne mutlu
bize.”
KONUT PROJESİ
DÜŞÜNÜYORUZ
Galericiler Sanayi ve
Çatalhöyük Sanayi
Sitesi'nin ardından, inşaatta
konut işine de girmeyi
düşündüğünü ancak uygun
ortamı beklediğini belirten
Erol, “Konut projemiz de
var. Ama pandemi ve imar
sorunu bizi olumsuz
etkiliyor. Bu nedenle inşaat
yapamaz hale geldik.
Özellikle imar sorunu
nedeniyle inşaat durunca,
ilçemizde ev fiyatları da
arttı. Aynı zamanda inşaat
sektöründeki girdi fiyatları
da oldukça arttı. Maliyetler
arttığı için çekimser
davranıyoruz. Konuta
girmeyi düşünüyoruz ama
tüm bu nedenlerden dolayı
şuanda beklemedeyiz” diye
konuştu.
MÜTEŞEBBİSİN ÖNÜ
AÇILSIN
Devletin büyük firmalara
veya işletmelere güzel
destekler verdiğini ancak
küçük girişimcilerin
desteklenmediğini dile
getiren Erol, “Müteşebbisin
önünün açılması gerekiyor.
Devletimiz maalesef hep
büyüklerin önünü açmaya
çalışıyor. Ama bir şeyler
yapmaya çalışan, küçük
esnafımız, küçük çiftçimiz
de var. Bu insanların da
desteklenerek büyümesi
gerekiyor. Onun için
devletimizin girişimcinin
önünü açması gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
DAHA ÇOK
ÜRETMELİYİZ
Çumra'nın tarım ilçesi
olduğunu anımsatan Erol,
tarıma dayalı üretimin
daha artırılması gerektiğini
savundu. Konuyla ilgili
Erol şunları kaydetti,
“Çumra tarımda önemli bir

şöyle anlattı, “Çumra'da
doğdum büyüdüm.
1984'ten buyana ticaretle
uğraşıyorum.
Ayakkabıcılık mesleğiyle
atıldım ticarete. 1991
yıllarında da otomotiv
sektörüne galerici olarak
giriş yaptım. O yıllardan
buyana aynı sektörde
çalışmalarımı
sürdürüyorum. 7-8 yıldır
da müteahhitlik
yapıyorum. Galericilik
Sitesi'ni yaptık,
Çatalhöyük Sanayi
Sitesi'ni yaptık, düğün
salonu yaptık. Çumra'nın
ihtiyacı olanları ortaya
koyduk, yüzümüzün
akıyla işlerimizi teslim
etmenin mutluluğunu
yaşıyorum. Yapmak,
başarmak, kazanmak
benim yaşam felsefem.
Hedefi olan insanlar dolu,
hedefi olmayan insanlar
boş insanlardır. Hedefi
olmayan insanlar üretmez.
Onun için hedefinizin
olması lazım ve üretmek
lazım. Biz bu anlamda
hedeflerimizi yerine
getiriyoruz. Toplumumuza

ilçe. Tarımda güzel
üretimler yapıyoruz. Ama
çiftçinin kaldırdığı ürünün
para etmesi için politikalar
geliştirmek gerekiyor.
Çiftçi para kazanırsa bizler
de para kazanırız. Hepimiz
para kazanırsak, ilçemiz
kazanır. İlçemiz kazanırsa
Konya'mız, Konya'mız
kazanırsa ülkemiz kazanır.
Dolayısıyla tarım
konusunda daha fazla
üretmemiz, daha fazla
kazanmamız lazım.
İlçemizde bir Çumra Şeker
örneği var. Bu fabrika
ilçemize büyük değer
kazandırdı. Aynı şekilde
farklı yatırımlar da
yapmamız gerekiyor.
Böylece Çumra'mız daha
da gelişir, büyür.”
GENÇLERE ÇAĞRI
Toplumsal sorunlara da
değinen Erol, “Tüketen
değil üreten bir toplum
olmalıyız. Bugün
görüyoruz, bakıyoruz ciddi
anlamda tüketen bir
toplum olduk. Özellikle
gençlerimiz, çalışmak
istemiyor. Ama çalışmadan
hiçbir şey olmaz. Bunu
gençlerimize anlatmamız
gerekiyor. Bir de
toplumsal olarak şöyle bir
sorunumuz var; iyi olana
iyi, kötü olana kötü
diyebilecek ortamı
kaybettik. Bir şeyi tenkit
ettiğimiz zaman
dışlanmaya kadar gidiyor
iş. Bu konular siyasi
olmamalı, herkes
fikirlerini söylemeli. İyiye
iyi kötüye kötü
diyemezsek gelişemeyiz.
Bunun için eleştirilere açık
olmamız gerekiyor”
değerlendirmesinde
bulundu.
Konya Yenigün Gazetesi
10’lar Dergisi Çumra’nın
Yıldızları Özel Sayısı

Demokratik Kongolu Paul Jose Mpoku İmzayı Attı
İttifak Holding
Konyaspor'da Demokratik
Kongolu Paul Jose
Mpoku ile 2+1 yıllık
sözleşmeye imza attı.
Transfer çalışmalarını
sürdüren İttifak Holding
Konyaspor son olarak

Birleşik Arap Emirlikleri
ekibi Al-Wahda'da forma
giyen Demokratik
Kongolu milli futbolcu
Paul Jose Mpoku ile
anlaştı.
MEDAŞ Konya
Büyükşehir

Stadyumu'nda
gerçekleşen imza törenine
kulüp adına as
başkanlardan Süleyman
Oğuz ve yönetim kurulu
üyelerinden Ali Camgöz
katıldı.
Bir yılı opsiyonlu olmak

üzere 3 yıllık sözleşme
imzalayan 29 yaşındaki
Mpoku, daha önce
Tottenham, Cagliari,
Standard Liege, Verona,
Panathinaikos gibi
takımlarda forma giydi.
Demokratik Kongo

Cumhuriyeti Milli
Takımıyla 10 kez sahaya
çıkan Paul Jose Mpoku 6
gol kaydetti.
Kariyerinde 359 maçta
forma giyen, 55 asist
yapan Mpoku bu
müsabakalarda toplamda

63 gol kaydetti.
Kanat, 8 ve 10 numara
pozisyonlarında oynayan
Paul Jose Mpoku
takımımızda 40 numaralı
formayı giyecek.
SERDAR YAVUZ
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Sporun
Aşılmayan
Zorlukları
-1FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

Değerli okuyucularım her hafta farklı
konuları ele aldığım sporun yazarı olan
ben ANTRENÖR Abdullah Koçak
olarak bugün yazı dizimin çok farklı bir
konusuyla karşınızdayım. Sizlere sporun

zorlukları yani sorun haline gelen
alışmayan bazı yönlerini kaleme alarak
üç bölüm halinde aktaracağım. Bizzat
şahsımın ve yaşadığım bu olayları bir
çoğumuz yaşamıştır diye düşünüyorum.
Sporun bazı önemli sıkıntılarını başlıklar
halinde sizlere sunacağım. Diğer iki
bölümden itibaren ise detaylı olarak bu
sıkıntıları konu konu anlatacağım.
Özellikle amatör spordaki en önemli
sıkıntıların başında sponsorluk
gelmektedir. SPONSOR...Kulüplerin en
çok istediği ancak başaramadığı durum
sponsor bulamamak. Amatör kulüpler
başkan ve yöneticilerin omuzları altında
yaşamlarını sürdürüyor. Onların çabası
takımları ayakta tutuyor. Sponsorluk için

çalınan kapılar
yüzlerine
kapatılıyor. Veya
çok cüzi
yetmeyecek kadar
az olması bir şey
ifade etmiyor.
Araştırmalarıma
göre sponsor
yasasında
firmaların
kulüplere yaptığı
ödemelerinin
tamamının
vergiden
düşülmesi
bilinmesine rağmen amatör kulüplere bu
destek verilmiyor diye duyuyoruz,
görüyoruz, biliyoruz.
Sponsor eğeri kulübe maddi desteğini
fazlasıyla verdiyse, kulübün
altyapısından, tesislerinden, başarı
durumundan, idari durumu ve her tür
sorunları kolayca aşmış olduğu ortaya
çıkıyor. Yani sponsorluk sadece yemek le
olmuyor,
sponsorluk sadece
bir sezonda bir
takım forma
yaptırmakla
olmuyor.
Sponsorluk geniş
açıdan
desteklemektir.
Maddi veya yeri
gelir manevi destek
açısından sürekli ve
devamlılık olanı
kabul eder.
Bir çok olaylara
şahit olmuşumdur.
Sponsor olmak
istediğini söyleyen
bir şahsın bize söz
verdiğini, hatta biz malzeme bile alarak

sporcularımızl
a sezona
girdiğimiz
daha sonra bu
sponsorun
ortadan
kaybolduğunu
ve sözünde
durmadığına
şahit
olduğumuz
zamanlar
biliyoruz.
Buna benzer
yaşanmı
şlıklar
özellikle amatördeki her kulüpte
vardır.
Sponsor deyince Bazı
belediyelerin amatör spor için
yeterince destek verdiğine inanıyor
bazıları ise bu desteği yeterli
bulmuyor. Malzeme konusunda
çekilen bu sıkıntılar belediyeler
tarafından karşılanmış gözüküyor.
Ancak
bu
yeterli
gelmiyo
r. Bazı
belediyelerin
amatör sporu
desteklemek
adına daha
fazla spor
imkanı
sunması
gerektiği
düşünülüyor.
Salon sayısı
ve futbol
sahası
artırılabilir.
Belediyelerin
amatör spora destek vermesi konusunda
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bazı illerin daha ileride olduğunu her
zaman okuyoruz görüyoruz.
Ayrıca tabi ki bazı belediyeler amatör
spor denilince sadece futbol branşına
yardım yapıyor gibi görünüyor, diğer
branşlar üvey evlat muamelesi görüyor
gibi. Bireysel sporlara destek hiç mi hiç
verilmiyor.
Sponsorluk çevremizde özellikle
genelde takım sponsorluğuyla rövanşta
yüzünü göstermektedir. Yani takım
halinde mali destek ya da malzeme
desteği sağlanarak sponsor olunmakta ve
bir marka ya da firma ismi bu takım ile

birlikte sunulmaktadır. Sponsor olunan
takımlar, sponsor firma için reklam
faaliyetinde bulunmaktadır. Takım
oyuncularının giydikleri formaları, saha
kenarlarındaki reklam panoları, ve takım
otobüslerinin üzerindeki firma ismi ve
logosu başlıca göze çarpanlardır. Aynı
şekilde, sponsorun yaptığı reklamlarda
da takımın adı yer almaktadır.
Takım yada bireysel sporlar her zaman
sponsora ihtiyaç duyarlar. Ve kulüplerin
ayakta kalmasında büyük oranda rol
oynarlar.
Sporun yaşaması ayakta kalması adına
güçlü olan, büyük olan herkesi sponsor
olmaya teşvik ediyorum.
SAYGILARIMLA...

ÇUMRA BİR KEZ DAHA “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
Çumra'da 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü nedeniyle çeşitli
etkinlikler düzenlendi.
Çumra Belediyesi ve
Çumra Kaymakamlığı
tarafından düzenlenen 15
Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik
Günü
programı
mehter takımı
gösterisi ile
başladı. Sultan
Abdülhamid
Han
Bilgehanesi
meydanında
düzenlenen
etkinlikte
akabinde
Kur'an-ı Kerim okundu ve
şehitler için dua edildi.
Program Çatalhüyük
Çumra Belediye Spor
Tekvando ekibinin
gösterileri, 15 Temmuz
Oratorya canlandırması ve
şiir dinletileri ile devam
etti.
Çumra 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü etkinliğine; Çumra
Kaymakamı Hüseyin Ece,

Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan, Çumra İlçe
Jandarma komutanı
Mustafa Yücel
Serdar,Çumra İlçe Emniyet
Müdürü Barış Şengül, AK
Parti Çumra İlçe Başkan
Yardımcıları; Gökhan

umutlara, hayallere,
özgürlüğe ve geleceğe
pranga vurulmak istediğini
aktaran Çumra Belediye
Başkanı Recep Candan; “
Bin yıl süreceği söylenen
28 Şubat sürecinin
üzerinden 3 yıl geçmeden

gururlandırırken
dışımızdaki düşmanları
rahatsız etmiş ve bu
iktidarın bir an evvel
devrilerek yerine batının
kuklası olacak milli ve
manevi değerlerimize ters
düşecek hamleler

insanların haklarını yiyerek
sözde kendilerinin müridi
olan zavallıları hile ile
desise ile akılları sıra devlet
kadrolarına yerleştirmek
suretiyle bu memlekete
güya adaleti getirmeyi
düşünecek kadar alçak ve

acının kelimeler ile tarifi
yoktur. Ama elhamdülillah
nasıl ki tarih boyunca
dışarıdan bize saldıranlar
savaşlarla bizi
yıkamamışlarsa 15
Temmuz geçeside
milletimiz yine ayrı bir
destan yazdı.
O gece
vatanımız ve
milletimiz için
hep birlikte
seferber olduk
sokaklara
döküldük ve
devletimize ve
milletimize
sahip çıktık.
Kendisi
Türkiye'ye
gel zavallı bir duruma
millet yine kendi
Tuyan ve İbrahim Onbaşı,
gelemeyecek kadar korkak,
iştirerek 15 Temmuz Hain düştüklerini hep beraber
kaderine sahip çıkmış ve
Milliyetçi Hareket Partisi
alçak ve zavallı olan
darbe
girişimini
gördük. Bu kadar kendini
seçimlerle
kendi
Çumra İlçe Başkanı Recep
figüranın uşaklarıda aynı
planlamışlardır. 15
kaybetmiş şahsi hırslarının korkaklıkla aynı kalleşlikle
değerlerine sahip çıkacak
Yıldırım ve diğer siyasi
Temmuza gelinceye kadar dozu o kadar ileri gitmiş ki rezil rüsva oldular.
iktidarı başa getirmiştir.
parti temsilcileri katıldı.
kendilerini sözde bir
yapmak istedikleri darbe
2002 yılında iktidar
Çumra Belediye Başkanı
Elhamdülillah o darbe
cemaat
olarak
gösteren
ve
planını
Atlantik ötesinde
milletin
öz
temsilcilerinin
Recep Candan gecenin
girişimi milletimiz
planlayarak Avrupa'dan
başa geçmesiyle başlayan tarihteki haşhaşilerin
anlam ve önemine binaen
tarafından püskürtüldü . 15
destek alarak darbe gecesi Temmuz gecesi aynı
milli ve manevi kalkınma, mirasçısı olan FETÖ
yaptığı konuşmasında o
masum insanları hiçbir
karanlık geceyi aydınlık bir ekonomik kalkınma, askeri, elebaşı kendini mütevazı
Kurtuluş savaşında olduğu
bir
insan
gibi
gösterirken
sebep
yokken kendi asker gibi kaderimize sahip
sağlık,
ulaşım
ve
dış
sabaha çeviren 251 şehide
ve polis üniforması giyen
politikadaki ilerlemeler ile devletin tüm kurumlarına
Allah'tan rahmet diledi.
çıktık.” İfadelerini kullandı.
girişte hile yaparak,
satılmış adamları ile
birlikte bizleri
15 Temmuz gecesi
SERDAR YAVUZ
soruları çalarak, haklı olan katlettiler. Yaşattıkları

