Üst segment araçları

Çumra’nın Yıldızları restore ediyorlar
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Ü

st segment araçların deri ve plastik aksamlarının
restorasyonunu gerçekleştiren Otocolorsan Firma
Sahipleri Sevgi ve Burak Akgün çiftinin önemli
hedefleri var.
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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Beyaz Eşya: Ramazan GÜNDÜZ

www.cumra26haziran.com
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75 Krş (KDV Dahil)

HAFTALIK YEREL SİYASİ SÜRELİ GAZETE

“HAYDİ BİL BAKALIM” BAŞLADI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet

İlk gün yarışmasında Abdülhamithan İHO
bir üst tura geçti.

okulu projesi kapsamında ortaokullar arası bilgi yarışması Çumra etabı
başladı.İlçemiz Abdülhamit İHO, Yenisu İHO, Alibeyhüyiğü Ortaokulu ve
Alemdar ortaokullarının katıldığı ilk yarışmaya Çumra Belediye Başkanı Recep
Candan, İlçe milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Altunyaldız yapmış olduğu konuşmada; "Geçmiş yıllarda
ilçemizi temsil eden okullarımız en iyi şekilde temsil etmiş olup ildeki
yarışmalarda dereceye girmişlerdir. Bu yıl da yine en iyi şekilde temsil
edeceklerine inanıyorum. Her zaman kültürel ve sportif faaliyetlerde
öğrencilerimizin yanında olan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür
ederim." dedi. Belediye başkanı Recep Candan ise,Her zaman eğitimin yanında
olduğunu belirterek, "İlçenin başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Türk Yerel Hizmet-Sen Konya'da

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

Konya Büyükşehir'in
Doğa Yürüyüşleri
3’te
İlgi Görüyor

Sayfa 2’de
Tek Gayesi
Öğretmek Olan
Öğreten
Öğretmenlere
Selam Olsun!
SOHBET

Şeref Alemdar Dönemi
T

Ahmet YILDIZ

Sayfa 3’te

ürk Yerel Hizmet Sen Konya Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurul toplantısı
20.11.2021 Cumartesi Konya Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda
gerçekleştirildi. Tek listenin katıldığı seçimde Şeref Alemdar katılımcı delegelerin
oyunu alarak başkanlığa seçildi.
Kamu-Sen Konfederasyonu çatısı altında sendikal faaliyetini sürdüren Türk Yerel
Hizmet Sen Konya 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Konya Makine Mühendisleri
Odası çok amaçlı salonunda yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleştirildi.

Ceza Hukukumuz
Gözden
Geçirilmeli
diYORUMki

2’de

Recep ÖĞÜTÇÜ

Sayfa 4’te
Nadire Yetiş, 2'nci Kitabıyla Metin Boydak
Okurlarına Merhaba Dedi
Gençlerle Buluştu
Önemli Meseleler
2020 yılı Eylül ayında yayınlanan İlk

Kitabı "Acılardan Arta Kalan" ile
edebiyat dünyasına adım atan ve bu
eseri 4 baskı yapan, hemşehrimiz
Nadire Yetiş'in yeni kitabı "İyimser Bir
Gül" okuyucusuyla buluştu.
4’te

Ramazan Erkoyuncu'ya Ziyaret
Belediye Başkanı Recep
Ç umra
Candan ve heyeti

-32ÇUMRA SEVDALISI

5’te

Çumra Belediyesi Geleneksel Çatalhöyük Halı Saha
Futbol Turnuvası Başladı
7’de

Palut: Şampiyonluğu Sonuna Kadar
8’de
Kovalayacağız

Sayfa 5’te

Ç. Çumra Lideri Devirdi

Konya Yolu
Hastane Kavşağı
Yeni Düzenleme

Emaneti Geri Aldı
MEMLEKET

PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan
Erkoyuncu'ya hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştirdi.
4’te

Mustafa EROL

Uğur KÖFE

Sayfa 8’de
hafta son dakika golüyle
G eçtiğimiz
Sarayönü Belediyespora puan kaptıran
Ç.Çumra Belediyespor, zorla Eskil
Belediyespor deplasmanından aldığı 3
puanla liderlik koltuğuna yeniden oturdu.
8’de

Sporun
Bizlere Öğüdü

FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

Sayfa
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Kasım öğretmenler
günü
vesilesiyle beylik sözler
yerine samimi duygularımı ifade
edeceğim. Öğretmen malzemesi
insan olan sanatkârdır. Yarınlarını
temel dayanağı kuşaklara tıpkı
hamur gibi biçim verir.
Ha bununla birlikte benim ilk
aklıma ilkokul öğretmenim gelir.
Çünkü ilk öğretmenim Çumra
Hürriyet İlkokulunda Seydişehir
Karaviranlı Osman ÖZKAN idi.
29 harfi tanımak, kalem tutmaya
ve yazmaya ilk Osman Özkan
öğretmenle başladım. Bu manada
üzerimizdeki ayrı bir hakkı
olduğunu belirterek öğretmenler
günü ilgili yazıma başlayayım
istedim.
Evet, öğretmenlik kutsi bir
meslektir.
Yarınlarımızı kuracak olan nesilleri
yetiştirecek olan öğretmenlerdir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
deyişi ile;
“ÖĞRETMEN KANDİL GİBİDİR,
KENDİSİNİ TÜKETEREK
BAŞKALARINA IŞIK VERİR!
--- ÖĞRETMENLER YENİ NESİL
SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR!”

Bilinen
hikâyedir,
Mısır
seferinde İbni Kemâl Paşa,
Anadolu
kazaskeri
SOHBET
olarak padişah
Yavuz Sultan
Selim Han'ın yanında bulunuyordu.
Bu yolculukları sırasında sohbet
ederek yol alırken, bir ara İbn-i
Kemâl Paşa'nın atının ayağından
sıçrayan çamurlar, Yavuz Sultan
Selîm Han'ın kaftanına sıçradı.
Padişah'ın kaftanına çamur
sıçrayınca, İbn-i Kemâl Paşa
mahcup olup, atını geriye çekerek
özür dileyince; Yavuz Sultan Selîm
Han'ın ona dönerek;
----“Üzülmeyiniz, âlimlerin atının
ayağından sıçrayan çamur, bizim
için süstür. Vasiyet ediyorum, bu
çamurlu kaftanım, ben vefât
ettikten sonra kabrimin üzerine
örtülsün” dedi.
Âlimlere, öğretmenlere saygının
verilen ehemmiyetiyle yetişen
nesillerle kıtalara hüküm süren
cihan şümul devlet kuruldu.
Peygamber mesleği öğretmenliğe

şimdi de aynı
önem veriliyor
mu? Sorusuna
göğsümüzü
gere gere
veriliyor
diyebiliyor
Ahmet YILDIZ
muyuz?
Öğretmenlik
geleceğimizi kuracak yarınlarımızın
teminatı olan nesillerin yetiştiren
bir meslek olduğundan kutsaldır.
Öğretmenliği diğer mesleklere
benzemez. Büro işlerini herkese
yaptırabilirsiniz amma, canınızdan
çok sevdiğiniz evladınızı herkese
emanet edemez ancak ve ancak
öğretmene emanet edebilirsiniz.
Öğretmenlik bu kadar önemli bir
meslek olmasa Cumhuriyetimizin
kurucusu Ulu Önder Atatürk'e
Başöğretmen unvanı verilir miydi?
Ne yazık ki bu kadar önemli bir
meslek olan öğretmenlik şu an çok
da hak etmediği bir tartışmanın
içerisine atılıyor.
Gelelim 1981 yılından bu yana 24
Kasım Öğretmenler Günü olarak
kutlamaya başlandı.
Bilindiği üzere 24 Kasım 1928'de
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Tek Gayesi
Öğretmek Olan
Öğreten
Öğretmenlere
Selam Olsun!
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Kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün “ MİLLET
MEKTEPLERİ”NİN
BAŞÖĞRETMENLİĞİNİ kabul
ettiği gündür.
Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal
Atatürk'e “ Millet Mektepleri
Başöğretmenliği” unvanını 11 Kasım
1928'de yaptığı toplantıda vermiş
bu unvan, 24 Kasım'da Millet
Mektepleri Talimnamesi'nin
yayınlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü
olan 1981 yılında, onun
"başöğretmen" oluşunun
yıldönümlerinde ülke çapında
Öğretmenler Günü kutlanmasına
karar verildi. Öğretmenler Günü ile
ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de
Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe giren Öğretmenler Günü
Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde
gerçekleşir.
Böylesi tarihi süreç içerisinde
kutlanan tek gayesi öğretmek olan
öğreten bütün eli öpülesi
öğretmenlerimin 24 Kasım
Öğretmenler gününü kutluyorum.
Yarınlarda güzelliklerle dolu ve
rahat huzur içerisinde hayat
sürmelerini diliyorum.

Türk Yerel Hizmet-Sen Konya'da
Haftalık Yerel Siyasi Süreli Gazete

Kuruluş Tarihi: 1996
24 Kasım 2021 Çarşamba

Yıl: 26 Sayı: 4173

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.

Şeref Alemdar Dönemi
Saygı duruşu ve İstiklal
marşının hep birlikte
okunmasıyla başlayan Türk
Yerel Hizmet Sen 7. Olağan
genel kurulu, divan heyetinin
oluşturulması ve ibrasının
yapılmasıyla devam etti.
Divan Mehmet Erkin
Başkanlığında İsmail Çelik
ve Mehmet Demir'den
oluştu.
Protokol konuşmalarından
mevcut Başkan Abdullah
Gümüş, Çumra Eski
Belediye Başkanı Zeki
Türker, Sendika Kurucu
Başkan Mehmet Taylan,
yeni başkan Şeref Alemdar,
MHP Başkan Vekili Veli
Yılmaz ve Türk Yerel
Hizmet Sen Genel Başkan
Yardımcısı Hüseyin
Aslanköylü birer konuşma
yaptılar.
Dana sonra yönetim ve
denetim kurulu raporları
okundu ve ibrası
gerçekleştirildi. Genel
kurulun sonunda yönetim,
denetim, disiplin kurul
üyeleri ile üst kurulu
üyelerinin seçimi
gerçekleştirildi.
Türk Yerel Hizmet Sen
Konya Şubesi 7. Olağan
genel Kurulu seçiminde
katılımcı delegelerinin
çoğunluğunun oyunu alan

Şeref Alemdar, başkanlığa
seçilirken, sendikada Şeref
Alemdar dönemi başladı.
Başkanlığa seçilen Şeref
Alemdar, mazbatasını alarak
yeni görevine başladı.
Ayrıca genel kurulda
sendikaya emeği geçen ve
emekli olan kişilere plaket
takdimi protokol üyeleri
tarafından yapıldı.

Seçilmesinin ardından
gazetemize özel
açıklamalarda bulunan
Başkan Şeref Alemdar;
"Göreve gelmiş olduğumuz
Türk yerel hizmetsendikamızın faaliyet alanı
olan Belediyelerimiz ve özel
idarelerde çalışan memur
kardeşlerimizin sendikal
mana'daki Benim İlkem,

sözleşmeli çalışan teknik
personellerimiz 657 sayılı
devlet memurları kanununa
göre kadroya alınmalarına
kadar yemek yardımından
arazi tazminatına, zabıta
görevi hizmeti ve itfaiye
çalışan memurlarımızın
mesai lerinden riskli çalışma
alanlarına kadar kadro
derecede ilerleme
durdurulmasından sicil affına
vb. birçok alanda haklarına
kadar memur kardeşlerimizin
her daim gece gündüz 7/24
saat sosyal belediyecilik
Gönül belediyeciliği üretken
belediyecilik noktasında
çalışma barışının olduğu
ayrımcılığın bulunmadığı bir
sendikal anlayışı ile
gerektiğinde her türlü
mücadeleyi vereceğimizi
önce ülkem Milli manevi
buradan ifade etmek
değerlerim daha sonra
istiyorum Rabbim bizlerin ve
sorumlusu bulunduğu ve
çalışma arkadaşlarımızın yar
üyesi bulunan memur
kardeşlerimizin özlük hakları ve yardımcısı olsun inşallah
daha müreffeh barışçı
hukuki ve sosyal alandaki
anlayışta bir memur tablo
birçok hakları gündemde
oluşturmak adına
olan ve Devletimizin de
mücadelemiz sürecektir
hükümet yönetimimizin de
Büyük Türk Milletimizin her
seçim manifostalarında yer
alandaki her türlü meselesine
alan 3600 ek
yazılı ya da görsel manada
göstergesinden,genel
tercüman olan sizlerin de
bütçeden maaş alınmasına
kadar EYT ' sinden 5393 49 Rabbim yar ve yardımcı
olsun inşallah." ifadelerini
b maddesi gereğince
kullandı. SERDAR YAVUZ
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boyunca en çok coğrafya
T arih
gezmiş, en çok toplumla

başörtülü
dönmeli, kendi
kızlarımız,
kültürel
karşılaşmış, karışmış, kaynaşmış bir
hanımlarımız
Ceza Hukukumuz değerlerimize
milletiz. Her coğrafyadan, he
kamudan uzak
dayanan hukuk
Gözden
toplumdan bir şeyler alarak kültürümüz tutuldu, okullara
sistemimizi
Geçirilmeli
zenginleşmiş ve koca bir imparatorluğu alınmadı. Ülke
özellikle ceza
alt yüz yıl ayakta tutmuşuz. O
adeta yasaklar
hukukumuzu
yüzdendir ki hoşgörülü, sabırlı,
ülkesi oldu.
oluşturmalıyız.
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
değişime ve yeniliğe açık bir milletiz.
Evet,
Kırk yıldır
Yunus Emre'miz, “yaratılanı severiz
Cumhuriyetin
uğraştığımız ve
yaratandan ötürü” demiştir. Yani
başında bin yıllık hukuk sistemimizi bir uğruna binlerce can verdiğimiz terörü
öldüren, yok eden değil yaşatan bir
kenara bırakıp Avrupa'dan hukuk
ancak kısas ve idam cezasıyla
milletiz. O yüzden kısasta hayat var
devşirdik. Medeni hukukumuzu
önleyebiliriz. Zina, hırsızlık, rüşvet ve
diyoruz.
İsviçre'den alırken, ceza hukukumuzu
cinayet gibi adi suçlara ağır cezalar
1789 Fransız ihtilalından sonra
İtalya'dan, ticaret hukukumuzu
getirmezsek, sadece birkaç yıl hapse
Avrupa kıtasında hortlayan ırkçılık
Almanya'dan aldık. Halbuki bizim
katmakla yetinirsek, ancak hırsıza,
mikropları Osmanlıya da sirayet etmiş, Fatih'ten ve Kanuni'den kalan binlerce
zaniye ve caniye cesaret vermiş oluruz.
o yüzden koca bir imparatorluk
kanunnamelerimiz vardı. Kadılarımızın
Evet, Kur'an'ın emrettiği “kısasa
dağılmış, bünyesinden altmışa yakın
ictihatları vardı.
kısas” gelmelidir. Herkes ettiğini
devlet ortaya çıkmıştır. Elimizde son
Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında
bulmalı, ceza-suç dengesi kurulmalı,
kalan Anadolu topraklarımızda
yazılan Mecelle'miz vardı. Bütün bu
öldüren gerekirse öldürülmelidir. Af
kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarımızın kaynağı Kur'an'ımız ve yetkisi sadece maktulün yakınına ait
devletimizin hiç başı dertten
hadis külliyatımız vardı, siyer ve İslam olmalıdır.
kurtulmamış, üzerinde türlü oyunlar
tarihimiz vardı.
Caniler, üç -beş yıl hapiste yattıktan
oynanmış ve oynanıyor. Bu oyunlar
Avrupa'dan aldığımız ve Roma
sonra yol ortasında elini kolunu
devletimizin daha kuruluş aşamasında
hukukundan ilhamını alan beşeri
sallayarak gezmemeli, maktulün
başlamış, bugün de devam ediyor.
kanunlar, derdimize derman oldu mu?
yakınlarını, yani acıyı yaşayanları
Devletimizin kuruluş aşamasında
Asla. Rüşvet, hırsızlık, terör, zina,
kışkırtmamalıdır. Kısasa kısas olursa
Batının hukuk sistemi dayatıldı ve
cinayet olayları hiç hız kesmedi. Hukuk kan davları yaşanmaz, caniler cesaret
teröre zemin hazırlandı. Seksen- yüz yıl sistemimiz, yapılan değişikliklerle adeta bulamaz, kin ve intikam duyguları yok
boyunca devlet ile millet bir türlü
yamalı bohçaya döndü. Her gelen
olur, toplumda herkes açtığı davalarda
barışamadı ve bu millet adale sistemine hükümet, yargı reformları yaptı ama
adaletin tecelli ettiğine inanır, “şeriatın
güvenle bakamadı. Mahkeme
huzur, güven ve adaleti tam olarak
kestiği parmak acımaz” der. Hapis
kapılarından kimse memnun olarak
sağlayamadı, huzur ve güven ülkesi
cezası, tek başına terbiye etmekten ve
ayrılmadı. Bir dönem ezanlar
olamadık.
caydırıcı olmaktan uzaktır.
yasaklandı, camiler satıldı, dini eğitim
Evet, kimseden çekinmeden,
Geçen hafta İstanbul'un ortasında
ve İslam'ca yaşam çağdışı ilan edildi,
komplekslere kapılmadan köklerimize
Başak Cengiz isimli mimar bir kızımız,

ÇUMRA GÜNEŞ 1985
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN
Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu,
11.12.2021 Cumartesi günü Saat: 14.00'da Dernek
Lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul
19.12.2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
GÜNDEM:
1- Açılış-Yoklama,

2-Divan Heyeti Teşekkülü
3-2020 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması,
ibrası,
4-2020 Yılı Yönetim Kurulu Raporunun okunması,
ibrası,
5-2020 Yılı Gelir-Gider hesaplarının okunması ve
kabulü
6-2021 Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
7-Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin
seçimi,
8-Federasyon temsilcilerinin seçimi,
9-Dilek ve Temenniler
10-Kapanış

Çumra Güneş 1985
Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu
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hasta bir ruh tarafından suçsuzgünahsız olarak samuray kılıcıyla
katledildi. Koca bir şehrin ortasında
işlenen bu cinayet bizi tekrar ceza
kanunlarımızı gözden geçirmeye sevk
etti. Ruh hastası insana ceza indirimi
olmalı mı, olmamalı mı diye
tartışıyoruz. Bu insanı ruh hastası yapan
ailesi ve çevresi de sorgulanmalı, bunlar
büyük kan paraları ödemelidir. Çünkü
caniler bir ailede ve bir çevrede yetişir.
Canilerin cani olmasında çevresinin ve
ailesinin, o çevrede gördüğü şiddetin hiç
suçu yok mu?
Sonuç olarak köklerimize ve kendi
kültürel yasalarımıza dönmekten başka
çaremiz yok. İnsanı en bilen Rabbidir ve
onu en iyi terbiye eden de O'nun
yasalarıdır. Kulun kendi aklıyla bulduğu
beşeri yasalar sübjektiftir ve terbiye
etmekten uzaktır. İdam cezası, dünyanın
birçok ülkesinde devam ederken bize ne
oluyor da Batının dayatmasıyla idama
karşı oluyoruz! Batı'da bizdeki bölücü
terör olayları yaşanmıyor, batı bizim
kadar dış ve iç saldırılara maruz
kalmadı, batının elinin altında bizim
gibi bin yıllık devlet yöneten fıtrata
uygun yasalar yok.
Hasılı ceza hukukumuz caydırıcı
olmalı ki Başak Cengiz gibi masumlar
yol ortasında katledilmemeli. Başak
Cengiz kızımıza rahmet diliyorum. Artık
seyretme zaman değil eylem zamanı.
Parlamentoya, yargıya ve eğitim
sistemimize görev düşüyor.

Konya Büyükşehir'in
Doğa Yürüyüşleri İlgi Görüyor
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak
için gerçekleştirdiği “Konya'da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşü
etkinlikleri devam ediyor.
Beyşehir ilçesinin
Yeşildağ Mahallesi'ndeki
yürüyüş etkinliğine
katılanlar, doğa ile içe içe
olurken Konya'nın doğal
güzelliklerini de
yakından görme fırsatı
buldu.
Konya Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenen “Konya'da
Yürüyoruz” temalı doğa
yürüyüşleri hafta sonu
Beyşehir'in Yeşildağ
Mahallesi'nde devam etti.
Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay,
Büyükşehir Belediyesi
olarak fiziki yatırımların
ve altyapı çalışmalarının
yanında sosyal ve
kültürel faaliyetlere de
önem verdiklerini ifade
ederek, bu kapsamda
doğa yürüyüşü
etkinlikleri
düzenlediklerini dile
getirdi. “Konya'da
Yürüyoruz” temasıyla
son olarak Beyşehir
ilçesine bağlı Yeşildağ
Mahallesi'nde
gerçekleştirilen yürüyüşe
yüzlerce doğaseverin

buluşturmak. Yaklaşık 7
kilometre süren
yürüyüşte doğaseverler,
Konya'nın doğal
güzelliklerini yakından
görme fırsatı yakaladı.”
dedi. Doğa
yürüyüşlerinin; 28
Kasım'da Bozkır Aygır, 5 Aralık'ta
Seydişehir - Tınzatepe
ve 12 Aralık'ta da
Akşehir - Hıdırlık'ta
devam edeceğini
katıldığını belirten
paylaşan Başkan Altay,
Başkan Altay,
tüm
doğa tutkunlarını
“Amacımız, Konya'da
yürüyüşlere
katılmaya
yaşayan
davet
ederken,
hemşehrilerimizin hem
başvuruların
sağlıklı yaşamalarına
katkıda bulunmak hem de sporkonya.com.tr
adresinden yapıldığını da
daha önce görmedikleri
sözlerine
ekledi.
doğal güzellikleri onlarla
SERDAR YAVUZ
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TARİH ECZANE TELEFON
24.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
29.11.2021
30.11.2021

SATILIK ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m²

EKER
447 20 03
MERKEZ
447 12 05
ERSÖZ
447 62 22
NEVİN
447 51 15
OKÇU
447 51 48
SAĞLIK
447 20 67
KUZEY 0 533 358 7156

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
Satış
11,445 11,594
12,842 13,022
602,700 631,000
1.055,190 1.115,000
2.109,740 2.230,000
4.218,640 4.460,000

Önemli Meseleler
-32-

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

Nadire Yetiş, 2'nci
Kitabıyla Okurlarına
Merhaba Dedi

2020 yılı Eylül ayında
yayınlanan İlk kitabı
"Acılardan Arta Kalan" ile
edebiyat dünyasına adım
atan ve bu eseri 4 baskı
yapan, hemşehrimiz Nadire
Yetiş'in yeni kitabı "İyimser
Bir Gül" okuyucusuyla
buluştu.
Mola Yayınevinden çıkan ve
144 sayfadan oluşan
biyografik romanın edebiyat
dünyasında ses getirmesi
bekleniyor. Yetiş "İyimser
Bir Gül"de ilk kitabında
olduğu gibi yaşamın içinden
seçtiği ve kurguladığı
konularını, yine sade bir dil
ve akıcı bir üslupla dile
getirirken kafaları
karıştırmayı ve okuyucuyu
tetiklemeyi sürdürüyor.
Kitap mekanlar, olaylar ve
zamanlar açısından da
farklılık taşıyor. Yetiş,
mekan, olay ve

Z

A
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sembollerinde Çumra'yı,
Çumralıyı, ve Çumra'nın
cadde ve sokaklarını seçerek
vefa borcunu ödeme amacı
güderken yokluğundan
yakındığımız ve ihtiyaç
duyduğumuz "Çumra
Romanı" arzumuzu da
yerine getiriyor. İnsanın ve
insanların yaşam ve
mücadelelerini anlatırken
aynı zamanda bir şehrin
kitabını da yazıyor.
Okuyucuyu da Çumra'da
gezdiriyor.
İlk kitabı geniş kitlelere
ulaşan ve büyük beğeni
toplayan Nadire Yetiş'i 2'nci
kitabından dolayı kutluyor,
okuyucusunun bol olmasını
diliyoruz.
Okuyucu kitabı, internet
sitelerinde bulunan satış
noktalarından temin
edilebilir.
SERDAR YAVUZ

ZAYİ: B Sınıfı ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Onur ÇELİK

Mustafa EROL

ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU:
DÜNYA KİMİN İÇİN YARATILMIŞTIR?
Öncelikle belirteyim ki Müslümanların
Peygamberi olan Hazreti Muhammet S.A.V son
peygamberdir ve başka peygamber gelmeyecektir.
Diğer peygamberler kavimlere, kabilelere
gönderilmiştir. Ama Hatem-ül Enbiya olan
peygamberimiz tüm insanlara ve cinlere
peygamber olarak gönderilmiştir.
Bakara Suresinde Rabbil Alemin : “O
peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık.
içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da
derecelerle yükseltmiştir. “ buyurur.
Peygamberimizin diğer peygamberlere olan
üstünlüğünün en önemli sebebi tüm âleme
peygamber olarak gönderilmesidir. Bazı
peygamberlere kitap gönderilmiş, bazılarına ise
kitap gönderilmemiştir. Kitap gönderilmeyen
peygamberler kendilerinden önce kitap gönderilen
peygambere gönderilen kitaba göre amel
etmişlerdir.
Bazı peygamberlerin bazı peygamberlere göre
üstün kılınması peygamberleri birbirleri ile
yarıştıracağımız anlamına kesinlikle gelmez. Sabrı
efsane olan Eyüp A.S. kitap gönderilmeyen bir
peygamber diye, Yunus Balığına ismini veren
Yunus A.S balığın karnında yaşamıştır. Yunus A.S
kitap gönderilmeyen bir peygamber diye küçük
görülemez. Bizim görevimiz hepsinin peygamber
olduğuna inanmak ve Allah'ın peygamber olarak
seçmesinden dolayı onları sevmektir. Nitekim
Müslümanlar peygamberlerin isimlerini kendi

çocuklarına isim olarak vermeleri sevginin bir
tezahürüdür.
Ancak peygamberimizi; Allah'ın âlemlere
peygamber olarak ve rahmet olarak göndererek
üstün kılmasını bir takım insanların aşmasını
anlamak mümkün değildir.
Allah LEVLAKE LAVLAK, VEMA HALAKTÜL
EFLAK buyuruyor diyen pek çok imama veya
köşe başı müftüsüne rastlamışsınızdır. Levlake
levlak, vema halaktül eflak demek “ Habibim sen
olmasaydın ben cihanı yaratmazdım “ demektir.
Böyle bir ayet yoktur. Lakin pek çok insan bu sözü
ayet sanmaktadır. Bu sözü ayet olarak kullanmak
haramdır. Hatta Kur'anda Allah böyle diyen insan
dinden çıkar. Bu işin hiç şakası yoktur ve bu söze
ayet demek Kur'anı eksik bularak ekleme
yapmaktır ve ekleme yapmak ne kadar iyi niyetli
gibi görünse de küfürdür.
Allah Bakara Suresi 29. Ayetinde : “Yeryüzünde ne
varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe
yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp
düzene koyan O'dur ve O, her şeyi hakkıyla
bilmektedir.” Buyurarak her şeyi insan için
yarattım derken her şeyi Peygamber için yarattı
Allah demek ayete muhalefet etmektir.
Allah C.C Casiye Suresinin 12. Ve 13. Ayetinde ise
bu konuyu şu şekilde ifade eder:
“Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lutfettiği
nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye
denizi istifadenize veren Allah'tır.”
“Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini
kendinden bir lutuf olarak emrinize vermiştir.
Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır.”
Allah'ın ayetleri bu şekilde iken LEVLAKE
LAVLAK, VEMA HALAKTÜL EFLAK
buyuruyor Allah demek Rabbimize iftiradır.
Böyle bir sözün hadis olması hiç mümkün değildir.
Çünkü peygamberimiz kendisi için ben, ben
olmasaydım beni yaratmazdım diyecek değil ya..
Ben olsam da kim ki böyle konularda bir şey
söylerse inanmayın. Öncelikle ayetlere bakın açana
doğru mu, yanlış mı diye. Cübbeli Ahmet böyle
diyor diye falan kesinlikle inanmayın vesselam.

Ramazan Erkoyuncu'ya Ziyaret
Ziyarete Ak Parti
Çumra İlçe
Başkanı Osman
Şahin, Milliyetçi
Hareket Partisi
Çumra İlçe
Başkanı
Recep Yıldırım,
Ak Parti ve MHP
ilçe yönetim
kurulu üyeleri ve
Belediye Meclis
Üyeleri eşlik etti.
Candan ve
beraberindekiler

, PANKOBİRLİK
Genel Başkanı ve
Konya Pancar
Ekicileri
Kooperatifi Başkanı
hemşehrimiz
Ramazan
Erkoyuncu'ya hayırlı
olsun dileklerini ve
hayırlı hizmetler
yapma temennilerini
dile getirerek nazik
misafirperverliğinden
dolayı teşekkür
ettiler.
SERDAR YAVUZ
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Metin Boydak Gençlerle Buluştu
Konya Yolu
Hastane Kavşağı
Yeni Düzenleme

MEMLEKET

B

u haftaki
MEMLEKET, köşe
yazılarımızın konusu
Çumra Devlet Hastanesi
KONYA YOLU girişi
düzenlemesi. Şehir
merkezinden hastaneye
doğru yol alırken,
dönülecek yerde bir
ÇUMRA DEVLET
HASTANESİ gidiş ve
geliş yönlü levha ve
KEMER ışıklandırması ve
bir TRAFİK işaretleri,
bir göbek ve trafik
trafik ışıklandırması
eksikliği
(NOKSANLIĞI) var.
Yani alması gereken
gereken olumlu hoş bir
şey yok, eksik kalmış .
Bugüne kadar da bu işe
ve eksikliğe el atan ne
ne bir yetkili ne de bir
birim olmuş. Yine
KONYA'dan Çumra'ya
gelirken de aynı şekilde
Devlet Hastanesini
işaret eden, belirten ,
öne çıkaran bir ne
işaret, ne bir diğer
simgeler var. Yani yok.
Güzelim hastane Çumra
şehir merkezinden
giderken ve Konya şehir
yolundan gelirken bir
eksiklikler içinde. Böyle
mi, olmalı mı, pekiyi
hayır, olmamalı. Güzel
bir kale taşı, örmeli
kemer, yanlarında
hayrat çeşme
ışıklandırması ve
TRAFİK İŞARETLERİ
göbekte araçların dur
kalk ve yürüyüşü kırmızı
yeşil arı işaretleri
bulunmalı.
Her evin ilk önce kapısı
görünür, kapısına bakılır.
Devlet Hastanemizin (EV-İ-M-İ-Z-İ-N)'de
kapısı güzel olması,
bizce daha da iyisine
layık.
Trafik ve yaya
kazalarından korunmak
için de bu yapılması
gerekenleri söylememiz
de önemine konunun
açıklık getirmektedir.
Lütfen dikkate alalım.

Uğur KÖFE
Çevremizin güzelliği ve
şehirleşmedeki
kazanımlarımız ve elde
ettiklerimize bakacak
olursakbu şimdiki hali
bize yakışmıyor. El atıp
konuyu kucaklamamız
gerekiyor.
Hastaneye her yaşta ve
her ünvanda
(KİMLİKTE) insan girip
çıkıyor. Görünmekten ve
görmekten kaçınmamış ve
bu noksanlığımızı
gidermekte çabuk ve
ciddi sorumlu olmalıyız.
Bu MEMLEKET/KÖŞE
YAZILARI'nda ele
aldığımız kavşak
düzenlemesi sayesinde
bir çok yanlış anlaşılma
giderilecek, trafik
kazaları yaralanmalar
ortadan kalkacak.
Minibüscüler ve özel
otomobillerin trafikte ve
hastaneye gidiş dönüşü
rahatlayacak. Yine
kazalar ber taraf
edilecekter. Çalışmak
güzeldir. Lakin çalışkan
olurken (ÇALIŞIRKEN)
önce siz yaptığınız işi
beğenmelisiniz. Bu iş için
emeği geçen bütün yetkili
ve ilgililere şimdiden
saygılarımı sunuyor ve bir
Çumralı olarak onları
onurlandırıyorum.
İnsanlar bildiğiyle amel
eder. Söz kutsallığını
korur. Memlekete
fikrimiz hayırlı uğurlu
olsun. Daha sonraki
haftalarda da köşemizde
buluşmak ümidiyle hoşça
ve dostça kalın. Hayırlı
haftalar dileklerimle
saygılar...
Güzelliğin, harikuladenin
dayanılmaz başarısını, hiç
senli benli olmadan barış
içinde paylaşabilmek,
mesul olduğumuz vatanı
(memleketi!) daha iyi
yükseklere taşımak
borcumuzun küçük
nesillere, bir beylik, bir
ata sorumluluğu olduğunu
unutmayalım.
Hoşça kalınız....

Çumra Müftülüğü
Vaizlerinden Metin
Boydak, Türkiye Gençlik
Vakfı (TÜGVA) İlçe
Temsilciliğinin
düzenlediği "Gençlik
Buluşması" kapsamında
gençlerle biraraya geldi.

Çumra Belediye
Başkanız Av. Recep
Candan, Belediye Başkan
Yardımcısı Hüseyin
Alagöz, Ak Parti Gençlik
Kolları Başkanı Halil
İbrahim Gözüaçık ve
TÜGVA İlçe Başkanı

Mehmet Akif Erfidan'ın
da katıldığı buluşmada,
Vaiz Metin Boydak,
gençlerle gençlik üzerine
sohbet etti. Proğrama çok
sayıda genç katıldı.
SERDAR YAVUZ
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Kültür-Sanat-Edebiyat
HAFTANIN ÇİVİSİ
İnancın yarısı utançtır. Her şeyi tam olsa da
utancını yitirmiş bir medeniyet , sağlıksızdır.
(Sezai Karakoç)

GONYALI;
Herhalde demez, hazaar der.
Yön vermez, şoyannı der.
Bissürü demez, gakılı der.
Güzelmiş demez, annoovv der.
Yaşıtım demez, öğürüm der.
Karşı gelmez, çemkirir.

Şimdi olduğu gibi eskiden de Anadolu'dan İstanbul'a çalışmak
D
üzere adamlar gelir,bunların çoğu da herhangi bir mesleğe
sahip olmadıkların dan ya hamallıkla, yahut kazma kürekle
çalışarak işe başlarlarmış.
E
Bunların içinden öyleleri olurmuş ki hamallık yapmak için de
ne bir kazma veya kürekleri bulunurmuş.Bir ip veya tutacak bir
Y
sap sahibi olmayan bu kişiler için söylenen ipsiz sapsız deyimi
de yaramayan adamlar hakkında tahkir anlamında
İ
kullanılmıştır.
M L E R İ M İ Z - İPSİZ SAPSIZ

Mesnevi’den...

Filozofun Körlüğü

ŞİİR

UFAK UFAK
Günü, düne benzeyenler,
Ağlasın da, FARKLI olsun.
Hep almayı belleyenler;
Selâm VERSİN , ballı olsun...
Sorulursa cömertiz biz,
Komşu açtır, vermişiz DİZ,
Resulullah'ın(sav) ümmetiyiz;
Âlem SELEK kulu görsün...
Îmandandır, temiz olmak,
Zor mu gelir, sabun bulmak,
Hele hele, ağzı yumak;
Yumuver de TEMİZ dursun...
Kul hakkına yasak konmuş,
Ayet ile sabit olmuş,
Hakk Resul'ü(sav), ona uymuş;
Yenen senin hakkın olsun...
Çavuşoğlu hâller böyle,
Üç beş sözü harman eyle,
Lâfı tamam dilden söyle;
Îman amma, kalbi vursun...

Çavuşoğlu Cihangir Uçak

Kur'an okuyan biri,
Mülk Suresi'nin son
ayetini okuyordu. Yani,
"Suyu kaynağından
keser, yerin
derinliklerinde gizler,

!!!
Adam çok sinirli ve
endişeli bir halde eşine
bağırıyor ve kızıyordu.
Kavgaları ve babalarının
annelerine bağırışını
duyan iki çocuk
uykularından uyanıp
yanlarına gelmişlerdi.
Ortada olan olayı ve
babalarının hışmını gören
kardeşler odada bir sedire
sinip kalmışlardı. Adam
eşine bugün çok nemli bir
toplantısı olduğunu ve
açık mavi gömleğinin
neden ütülenmediğini
haykırıp bağırıp
duruyordu. Başka bir renk
giyse sanki işten atılacak
gibi bir havası vardı. Eşi
bunu dile getirdiğinde
adam, '' Millete bu adam
düzensiz, özensiz mi
desinler niye böyle kötü
giyiniyor mu desinler ve
bana gülüp işi elimden
alsınlar mı, bunu mu
istiyorsun? '' diyordu.
Hemen istediği mavi
gömleği ütüleyen kadın
bittiğini dile getirdi ama
adam bu sefer de işe geç
kalmaktan, dakik
olamamaktan ve bir
anlamı olmadığından
yakınıyor ve eşine
kızıyordu. Siniri hala
devam ediyordu. İkilinin
çocukları çok korkmuş,
dehşetle olan bitene
bakıyorlardı. Kadın bunu

kupkuru bir hale
getirirse, Allahu
Teala'dan başka kim
tekrar getirebilir?!"
ayetini. Aşağılık ve hor
bir felsefeci, okulun
yanından geçerken bu

ayeti duydu, hoşuna
gitmedi. Dedi ki:
- Suyu külünkle biz
çıkarırız. Bel ve kazma
ile yerin ta dibinden
kaynatırız.
Gece rüyasında bir
adam gördü, aslan gibi
güçlü ve kuvvetliydi.
Felsefeciye bir tokat
vurdu, iki gözünü birden
kör etti.
- Ey kötü adam, dedi,
eğer yapabiliyorsan, bu
iki göz kaynağını da

kazma ve külünkle
nurlandır bakalım!
Felsefeci uyandı, baktı
ki iki gözü de kör
olmuş, görmüyor.
Ağlayıp inlese, tövbe ve
istiğfar etseydi, Allah'ın
lütfuyla gözleri tekrar
görürdü. Fakat tövbe
yolu bağlanmıştı.
Kendine gel de, "Nasıl
olsa tövbe ederim" diye
günah işleme! Tövbeye
de bir parlaklık gerek.

Sevdiklerini İhmal Eden Adam
fark etti ve ortalığı
yumuşatmaya çalıştı. ''
Daha önceki günler çok
daha zaman kaybettiğin
oldu, mutlaka zamanında
orada olursun. '' dedi.
Adam eşine hiçbir şeyden
anlamadığını ve bugünkü
sunumda gidenin ilk kendi
olması ve dinleyenleri
karşılamak gerektiğini
söyledi. '' Onlara Hoş
Geldin demek iş için
önemli.'' Dedi.
Adamın siniri
geçmiyordu. Hala aynı
şekilde kızıp bağırıyordu
ve evden bu dikkat
dağınıklığı ile çıktı.
Haksız yere azar
işitmesine rağmen eşi
adam için endişelenmişti.
Bu sinirinden ve
dikkatsizliğinden kaza
yapmamasını diliyordu.
Adam evden uzaklaşınca
kadın çok korkmuş
çocuklarının yanlarına
gidip, onlara telkin
vermeye ve rahatlatmaya
çalıştı. Çocuklarının
kafasını dağıtmak için
onlara kahvaltı
hazırlayacağını ve afiyetle
yiyeceklerini söyledi.
Kahvaltı hazırlamaya
mutfağa gitti, tüm bu
olanların yükünü ve eşinin
başına bir şey gelmesi
telaşı düşüncesini kesmek
için hareketli müzikler

açtı radyodan.
Çocuklarının sevdiği
haşlama yumurta için,
yumurtaları ocağa koydu,
sıcak süt için ocağa aynı
zamanda süt de koydu.
Daha sonra zeytinden,
peynirden, çeşitli
kahvaltılıklardan mükellef
bir sofra hazırladı ve
çocuklarını çağırdı.''
Haydi kahvaltı yapalım. ''
Anne ve çocukları
kahvaltı yaparken müzik
çalan radyo yeni gelişen
bir haberle kesildi.
Kadının içine doğmuş
olacak ki sesi biraz daha
açtı, kulak kesildi. Spiker
ayrıntıları bilinmeyen
zincirleme bir kazayı
genel hatlarıyla
anlatıyordu. Kazanın
yerini söylediği anda
kadın aklından geçenin
gerçekleştiğini anladı ve
oturduğu yerde öylece,
bomboş bakarak
kalakalmıştı. Tarif edilen
yer adamın her gün işe
giderken kullandığı yoldu
ve bu yo Kadın aklına
bunlar geldikçe
deliriyordu. Zaten aklında
böyle bir şey olabileceği
düşüncesi hep vardı, canı
çok yanıyordu.
Çocuklarına ocağa dikkat
etmelerini ve akıllıca
salonda oynamalarını ve
kapıyı kilitli tutmayı

tembihleyip işi olduğunu
söyleyerek evden ayrıldı.
İlk defa yalnız bırakıyordu,
çocuklar akıllıda olsa
korkuyordu ve onları
sürekli uyardı. Üzerine
birkaç parça bir şeyler ve
ulaşım için bir miktar para
aldı.
Çok kötü hissediyordu,
kocası ya bu kazada can
verdiyse diye içi içini
kemirirken dayanmayıp
ağlamaya başladı. İçinde
bir sürü soru vardı
kocasının ölmüş olma
ihtimali, evden onun
kalbini bu denli nedensiz
kırarak ayrılması onu çok
üzüyordu. Hep sinirli
olmayan adam çocukları
tarafından böyle mi
hatırlanacaktı? Bunlar
kadının kafasında dönüp
duruyordu. Tam kapıyı
açıp çıkmak üzereyken
önünde eşini gördü. Kocası
kazayı mı duyduğunu
sordu, kadın onayladı.
Adam eşini sıkıca kavradı
ve gözlerini sildi. O
kazanın hemen yanı
başında olduğunu ve ölse
ne olurdu onu
düşündüğünü söyledi ve o
an yanlarına gelen
çocuklarına sıkı sıkıya
sarıldı. Hatasını anlamıştı,
hiçbir şey ailesine olan
sevgiden önemli değildi.
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Üst segment araçları restore ediyorlar

st segment araçların deri ve plastik aksamlarının restorasyonunu gerçekleştiren Otocolorsan Firma Sahipleri
Sevgi ve Burak Akgün çiftinin önemli hedefleri var.

st segment araçların
deri ve plastik
aksamlarının
restorasyonunu
gerçekleştiren
Otocolorsan Firma
Sahipleri Sevgi ve
Burak Akgün çiftinin
önemli hedefleri var.
Otomotiv sektörünün
gelişimi arttıkça,
araçların ihtiyaçları
da değişiyor.
Özellikle üst segment
araçların deri ve
plastik aksamları,
oldukça hassas. Bu
noktada, bozulan,
kırılan veya yıpranan
bu akşamların
onarımı da büyük bir
ustalık ve beceri
gerektiriyor. Bu
konuda Türkiye'de
sayılı
uygulamacılardan biri
de Çumra'da
bulunuyor.
Otocolorsan Firma
Sahipleri Sevgi
Akgün ve eşi Burak
Akgün, yaptıkları
çalışmalarla dikkat

Sektörün özellikle son iki
yılda önemli bir yere
geldiğini ancak Türkiye'de
ÜST SEGMENT
bu alanda çalışan çok fazla
ARAÇLAR İÇİN
kişi veya firma olduğunu
ÇALIŞIYORLAR
belirten Akgün,
Yaptıkları işin detaylarını “Türkiye'de bizim gibi
çalışan 2 firma daha var. 2
paylaşan Akgün, “Üst
segment araçların deri ve firma zaten yerli bir firma,
diğer firma ise İtalya'dan
plastik aksamlarının
bayilik alan bir firma.
restorasyonlarını
Önemli açığı olan bir
yapıyoruz. Araçların bu
sektör. Bu anlamda güzel
aksamlarındaki orijinal
hedeflerimiz var. İyi bir
renklerinin boyalarının
şirket yüzüyle hem
formülasyonunu yapıp
kendimiz üretiyoruz. Renk üretimde hem de
uygulamada Konya'ya
onarımlarını, çatlakları,
taşınmayı düşünüyoruz.
yırtıkların onarımlarını

dedi.

çekiyor. Üretimleri ve
uygulamalarıyla büyük
başarı elde eden Akgün
çiftinin büyük hedefleri
var.
PROFESYONEL
UYGULAMA
Konuyla ilgili
açıklamalarda bulunan
Sevgi Akgün, ürünlerinin
özel olarak araç içi deri
ve plastik aksamlarının
restorasyonu için, birinci
kalite ithal piment ve
bileşenlerden üretildiğini
söyledi. Uygulamanın
profesyonel bir şekilde
gerçekleştirildiğini
bildiren Akgün, “Sünger
ile uygulanabildiği gibi
profesyonel
uygulamacılar için
kompresör ve tabanca ile
birebir uyumludur .
Uygulamanın ömrünü
daha da uzatmak için
profesyonel
uygulamacıların
kullanımına solvent bazlı
fixatör de sunulmaktadır”

satışını internet yoluyla
gerçekleştirdiklerini
anlatan Akgün,
“Pazarlamamızı internet
üzerinden yapıyoruz.
Ürettiğimiz ürünleri yurt
içinde yurt dışında her
yere gönderiyoruz. Araç
estetiği konusunda güzel
hedeflerimiz var”
açıklaması yaptı.

başka yapan yok zaten.
Geçtim Çumra'yı İç
Anadolu Bölgesi'nde
yapan yok. Ciddi bir
pazarı var ve bunu
değerlendirmek
gerekiyor” ifadelerini
kullandı.
ÇUMRA'NIN
SORUNLARI VAR

Çumra'nın sorunlarına da
değinen Burak Akgün, şu
bilgileri paylaştı, “Ben
Konya'ya yer açtıklarında Çumralı değilim,
Çumra'daki iş yerlerinin
Ereğliliyim. Ama ben
de kalacağını söyleyen
şunu gördüm; Çumra'nın
insanı dışarıyı daha çok
seviyor. Dışarıdan
giyinmeyi, dışarıdan
yemeyi içmeyi, dışarıdan
almayı çok seviyor.
“Konya'da yaptırdım”
diye bir reklam yapılıyor.
Çumra'nın sosyal alan
sorunları var. Çumra'da
ailecek gidilecek,
gezilecek bir yerler yok.
Çumra Şeker ilçeye çok
büyük bir vizyon açtı ama
yeter mi yetmez.
İnsanlara ekmek vermek,
iş vermek, insanları
buraya çekmek için bazı
Sonrasında ihracat izni
yapıyoruz. Bu konuda
Burak Akgün ise, “Sulu
adımlar atılması
almayı düşünüyoruz. Şuan kaplama, sulu transfer
birçok uygulamacı var.
gerekiyor. Birlik
stoklarımız yetişmez. Önce konusu araçların birçok
Kıbrıs'ta, Avrupa'da olan
beraberlik olursa bir yere
bu uygulamacılara biz ürün bunu geliştirmemiz lazım. yerlerinde uygulanıyor.
varılabilir.”
Kamu sektörüyle çalışmak Çumra gibi bir yerde bunu Konya Yenigün Gazetesi
de gönderiyoruz” diye
istiyoruz referanslar için.
konuştu.
başaramadık. Reklam
10’lar Dergisi
Şuanki hedeflerimiz bu
olarak sosyal medya
Çumra’nın Yıldızları
yönde” ifadelerini
ÖNEMLİ
yetmiyor sadece. Reklamı Özel Sayısı
HEDEFLERİMİZ VAR kullandı. Uygulayıcılara
da biz çok önemsiyoruz.
gönderdikleri ürünlerin
Çumra'da bu işi bizden
REKLAMI
ÖNEMSİYORUZ

Çumra Belediyesi Geleneksel Çatalhöyük Halı Saha Futbol Turnuvası Başladı
Kurumlar ve STK'lar arası
Çumra Belediyesi
Geleneksel Çatalhöyük
Halı Saha Futbol
Turnuvasında ilk vuruşu
Başkan Candan yaptı.
Çumra Belediyesi'nin
geleneksel hale getirdiği
kurumlar ve STK'lar arası
futbol turnuvası başladı.
Turnuvada 17 takım yer
alırken, takımlar 4 grupta
mücadele edecek.
Turnuvanın açılışına
Çumra Belediye Başkanı
Av. Recep Candan'ın yanı

sıra Çumra'daki birim
çalışanlarımız stres atmış başarılar diliyorum. Her
amirleri, personeller ve
oluyor. Ben Turnuvaya
zaman sporun ve
ilçe halkından yoğun bir katılan tüm takımlarımıza sporcunun yanında olan
katılım sağlandı. Başlama
vuruşu öncesinde kısa bir
konuşma gerçekleştiren
Başkan Candan, tüm
takımlara başarılar diledi.
Recep Candan
konuşmasında, “İlçemizde
görev yapan kurumlarımız
ve STK'larımız arasındaki
birlik ve beraberliğin
artması önemli.Yoğun
çalışma ortamı içerisinde
bu tür etkinliklerle

bir belediyeyiz.”
ifadelerini kullandı.
Turnuvanın ilk gününde
oynanan maçlar; Emniyet
ile KOSKİ, Çumra Eğitim
Gücü ile Güvercinlik

arasında gerçekleştirildi.
Turnuvanın ilk maçında
Emniyet ile KOSKİ
arasında geçen
müsabakada Emniyet 5-3
'lük skorla kazanırken,
Güvercinlik ile Çumra
Eğitim Gücü arasında
geçen müsabakada
Çumra Emniyet Gücü 43'lük skorla
kazanmasını bildi. İki
takım sporcuları da maç
sonrası birbirlerini
tebrik etti.
SERDAR YAVUZ
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kendinize çekersiniz.
... Çok inatçı, çok isteyen ve çok çalışan
olunuz. Mütevazi olunuz çünkü... Allah
verdiğini geri alabilir. Tutarlı olmazsanız
her şey elinizden uçabilir.
Ortalama olmak için değil yukarılara
FUTBOLA DAİR
Abdullah KOÇAK
çıkmak için çok çalışmalısınız . Sadece
çalışmanız gereken vakitte çalışırsanız pek
eğerli okuyucularımız bugün
bir şey yapamazsınız. Başarı imkansız
Haftanın ortası çarşamba, sizlere farklı çalışma oranı gerektirir. Hayatınızı bir film
açıdan bir yaklaşımla bir sporcunun yani
olarak düşününüz. Kendi filminizin
branşınız ne olursa olsun yapması gerekenler kahramanı başrolü siz olun. Yaşamak
hakkında kısa bilgiler vereceğim.
istediğiniz senaryoya kendinizi hazırlayınız.
Hayaller,tutkular,hedefler,başarılar ve içinde Filminizi güzelleştirir.
barındırdığı bir çok etken varken ne yapmalı Çok çalışınız, istikamet koyunuz kendinize .
ne yapmamalıyız.
Unutmayınız gezmeler, yemeler, içmeler ,
Sporun
Bizlere Öğüdü

D

... Futbolda genç yaştaki kötü kararların
uzun süreli etkileri olur. Unutmamalı ki
doğru kararlar zamanla birleştiğinde başarı
gelir. En iyi olana kadar inat etmeli, çok
çalışmalıyız.
A planı, B planı yapmak için stratejimiz
olmalı Hedefe giden basamakları plana
dönüştürmeliyiz. Eylemle desteklenen bir
plan ise hayallerimizi gerçekleştirir. Bütün
yeteneklere sahip olmak ve çalışmamak,
üretmemek ise kesinlikle futbolcuyu
bekleyen acı sondur. Aklınız bedeninizi
kontrol etsin. Harika işler yaptığınızda
insanların peşinden koşmayı bırakıp onları

kızlar hiç bir yere gitmiyor. Siz hedefinize
odaklanınız.
Unutmayınız, çok çalışmak yeteneğinizi
yener.
Bazen kazanır öğrenirsiniz, bazen kaybedip
öğrenirsiniz. Tutarlı olunuz ,sabırlı olunuz,
sıkı çalışınız. Disiplinli ve sıkı çalışma sizi
hayal ettiklerinize götürür. Ne kadar çok
çalışırsanız o kadar şanslı olursunuz.
... Sonuçlar çabanın, disiplininin ve
fedakarlığın aynasıdır UNUTMAYINIZ...
SAYGILAR...
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“Şampiyonluğu sonuna
kadar kovalayacağız”
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği
Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen İttifak Holding
Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, aldıkları 3
puan için çok mutlu olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ
Konya Büyükşehir
Stadı'nda oynanan
maçın ardından
düzenlenen basın
toplantısında, Çaykur
Rizespor'un
potansiyeli yüksek
oyunculardan kurulu
bir takım olduğunu
belirtti. Çaykur
Rizespor Teknik
Direktörü Hamza
Hamzaoğlu'nun
birçok hücum silahını
bir arada kullandığını
ifade eden Palut,
şunları kaydetti: "Biz
zor bir maç olacağını
biliyorduk. Maçın
başında hemen 1-0
öne geçtik. Ondan
sonra ilk yarı biraz

daha kontrollü
oynamak istedik ya
da Rizespor zaten
böyle hazırlanmıştı.
İstediğimiz tempoya
bir türlü ulaşamadık.
İkinci yarı 10 dakika
böyle devam etti ama
60. dakikadan sonra
tekrar oyun
hakimiyetini ele alıp
çok daha fazla
pozisyona girerek
güzel bir skorla maçı
kazandık. Hücum
anlamında kendi
standardımızı bir
şekilde yakaladık
ama takım savunması
anlamında bugün
düşündüğümüzden
çok daha fazla
pozisyonu Rizespor'a

verdik. Açıkçası
futbol şansı
yanımızdaydı.
Gol yemeden
bu maçı
bitirebildik.
Rizespor
gerçekten iyi
mücadele etti.
Bugünkü 3
puan için tabii
ki çok
mutluyum ama
eksiklerimizin
farkındayız.
Rizespor'u da
gösterdiği
mücadeleden dolayı
tebrik etmek
istiyorum. Bundan
sonraki maçlarda da
başarılar diliyorum."
Palut, bir basın
mensubunun
şampiyonlukla ilgili
sorusunu ise "Evet
şampiyonluğu kim
istemez ki. Ben de
isterim. Takımım
zirvede kalsın,
camiamız sevinsin.
Bunu sonuna kadar
kovalayacağız."
şeklinde yanıtladı.
(Konya Yenigün)

Ç. Çumra Lideri Devirdi Emaneti Geri Aldı

Geçtiğimiz hafta son
dakika golüyle Sarayönü
Belediyespora puan
kaptıran Ç.Çumra
Belediyespor, zorla Eskil
Belediyespor
deplasmanından aldığı 3
puanla liderlik koltuğuna
yeniden oturdu.
Bölgesel Amatör Lig 4.
Bölge 2. Grupta oynanan
4. Hafta maçlarında lider
Eskil Belediyespor'u
deplasmanda 3-2 mağlup

eden Çatalhüyük Çumra
Belediyespor, bir haftalık
aranın ardından yeniden
liderlik koltuğuna
otururken zirveyi
Sarayönü Belediyespor'la
paylaştı.
Sezona iyi bir başlangıç
yapan ve ilk iki haftada
aldığı galibiyetlerin
ardından geçtiğimiz hafta
sahasında Sarayönü
Belediyesporla 1-1
berabere kalan

temsilcimiz
grubun namağlup
takımlarından
lider Eskil
Belediyesporu
deplasmanda
90+2'de Mehmet
Gaffar Öz'ün
attığı golle 3-2
yenerek hem
liderliği ele
geçirdi hem de 6
puanlık zorlu bir
maçı kazanmasını
bildi.
Takımlar sahaya
Ç.Çumra
Belediyespor:
21-Necati Demirbaş, 2Emir Turgut Aydınlı, 3Mehmet Keleş, 4Hüseyin Aybars Tüfekçi,
5-Emirhan Kaya, 6Mevlüt Sürücü, 7Mücahit Tarhan, 8Mehmet Ali Üzüm, 9Batuhan Güvenç, 10Nihat Özeren, 11-Veli
Türkmen
GOLLER:
Nihat Özeren (6. Dak.),

Mücahit Tarhan (44.dak),
Mehmet Gaffar Öz (90+2
dak)
Eskil Belediyespor
1-Selçuk Üredi, 20-Musa
Aydın, 15- Burak
Topaloğlu, 29-Oğuz
Göktaş, 3-Ahmet Tarık
Düşünceli, 22-Ömer Koç,
8-Oğuzhan Kaypak, 26Birkan Bakacak, 16Mehmet İncesu, 11İbrahim Rıdvan Alkan, 9Zafer Yıldız
GOLLER: Mehmet
İncesu (17.dak), Zafer
Yıldız (85.dak)
11’leriyle çıktı.
Grupta oynanan diğer
karşılaşmalarda
Sarayönü Belediyespor
evinde Eşmekaya
Sultanhanıspor'u 3-0,
Akşehirspor deplasmanda
Gelendostspor'u 1-0
mağlup etti.
Konya derbisinde
Ereğlispor deplasmanda
Gölyazıspor'u 2-1 yendi.
Gruptaki diğer maçta
Isparta 32 Emrespor

deplasmanda Su Durağı
Gençlerbirliğİ'ni 3-0
mağlup etti.
Grupta önümüzdeki hafta
Pazar günü saat 14.00'te
oynanacak müsabakaların
proğramı:
Elit Naturel Eşmekaya
Sultanhanıspor- Eskil

Belediyespor
Ç.Çumra BelediyesporGelendostspor
Su Durağı
Gençlerbirliği-Gölyazı
Belediyespor
Akşehirspor-Konya
Ereğlispor
SERDAR YAVUZ

