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Kalite üretiyorlar

Y

aklaşık 10 yıldır Çumra'da unlu mamuller
sektöründe hizmet veren Bereket Unlu
Mamulleri Sahibi Yasin Bozok, kaliteden
taviz vermeden, yaklaşık 20 çeşit ekmekle
ilçeye hizmet veriyor
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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Konya Caddesi, Kümbetli C.
Yanı Tel: 0 543 347 7977
ÇUMRA

“SÜT SEKTÖRÜ SIKINTI İÇİNDE”
S

üt sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda sektör temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Basın
açıklamasına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Ş.
Şemsi Bayraktar,Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Tevfik Keskin,Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye
Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet
Ertürk, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı
Mehmet Özkurnaz, KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı
Eray Çiçekve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu imza koydu.

5’te

Yeniliklerin Öncüsü
Konya Büyükşehir'den

Bir İlk Daha

Belediye Çalışanları Şef Kemal Erdoğdu
Moral Yemeğinde Emekliye Ayrıldı

Bir Araya Geldi
umra Belediyesi tarafından, belediye çalışanlarına moral Yemeği
Ç Proğramı
düzenlendi.

4’te

Çumra Müftülüğü
nün sevilen
isimlerinden Şef
Kemal Erdoğdu,
yaş haddinden
emekliye ayrıldı.

4’te

İlçe Emniyet Müdürüne Ziyaret
umra Kültür ve Sanat Topluluğu, Çumra İlçe Emniyet
Müdürü Mustafa Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.
3’te

Ahmet YILDIZ

Sayfa 3’te
Çocukları
Yaşlarına
ve Çağlarına
Göre Eğitmelidir
diYORUMki

Recep ÖĞÜTÇÜ

Sayfa 4’te
Önemli Meseleler
-33Mustafa EROL

Sayfa 5’te

2’de

da 2-1'le geçerek
liderliğini korudu. 8’de

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğundan Turnuva Tüm Hızıyla Sürüyor

Ç

SOHBET

ÇUMRA SEVDALISI

STK Temsilcileri Lider Doludizgin!
Belediyespor,
Ç.Çumra
kendi saha ve seyir
Erkoyuncu'yu Ziyaret Etti
cisi önünde karşılaştığı
umra Yörük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı,
Gelendostspor'u, zorlu
Ç Sulama Kooperatifi Başkanları ve Mahalle Muhtarları Ramazan
geçen 90 dakika sonun Erkoyuncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye
Cumhuriyeti
ve Türk Milleti
Sevdasıyla
Gelen!

K

onya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa hayata
Geçirdiği ödüllü uygulaması “Toplu Taşıma Hat Yönetim
Sistemi” ile veri ve yapay zeka teknolojileri kullanarak Konyalıların
toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştiriyor. Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik
kapsamında yaptıkları çalışmayla akıllı ulaşım alanında toplu
taşımaya yenilikçi bir sistem ve anlayış getirdiklerini söyledi. 2’de

Proğrama belediye personeli aileleri ile katıldı.

Sayfa 2’de

Kapıyı
Vurmadan
Girin
GENÇ SESLER

Esume DİLEK

Sayfa 8’de

8’de

Müftülük Camiasının
Acı Günü!
3’te

Galibiyet mi ?
Güzel Oyun mu ?

FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

Sayfa

01 Aralık 2021 Çarşamba

2021

yılının son
aylarına çok zor
şartlar içinde
giriyoruz. Bir yanda NATO'da güya
müttefikimiz olan hala Türkiye
Cumhuriyetini tanımamış olan koca
gavur ABD burnumuzun dibinde
Yunanistan Dedeağaç'ta silah yığınak
yapmaktadır.
Akşener 15 Temmuz için Milat
görürken ne hikmetse hala ne demek
istediğini bir türlü açıklayamadı.
15 Temmuz 2016 tarihinden sonra
birçok değişiklikler olmuş ve taşlar
yerinden oynamıştır. Bizce bilinen
fakat gizlenen başta ABD, AB olmak
üzere Türkiye Cumhuriyeti düşmanı
devletler gerçek yüzleri ortaya çıkmış
oldu.
Bundan sonra politika, siyasi bakış
açısı Türkiye Cumhuriyeti devleti ve
Türk Milleti için beka meselesi haline
geldi.
Ve iktidarı ve muhalefeti ile de gerçek
yüzler ortaya çıkarmış oldu.
Felaketlerin tek güzelliği vardır. O da
gerçek dost ve düşmanları ortaya
çıkarmasıdır.
Öte yandan Irak ve Suriye'nin
kuzeyinde, Libya'da, Karabağ'da, Mavi
Vatan'da, terörle mücadelede elde
edilen kazanımlarında taviz vermeyi
bekleyenlerin yanında yer alan CHP
olması dikkate değerdir.
İktidarı muhalefetiyle bir beraber
olunması gerekirken CHP Türkiye
Cumhuriyetini AB ülkelerine şikâyet
etmesi tarihe kara leke olarak
geçmiştir.
Mahalle yanarken birileri saç taramaya

isteyenleri işaret ederek
uyarmaktadır.
Türkiye
Yukarda da ifade ettiğim üzere
Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyetini hizaya
ve Türk Milleti
getirmek için Irak, Suriye'nin
Sevdasıyla
Kuzeyinde, Libya'da, Karabağ'da,
Gelen!
Mavi Vatanda terörle mücadelede
kazanımlarımızda taviz vermeyi
bekleyenlerle hem dem olanlara
SOHBET
Ahmet YILDIZ
beraber olanlara yazıklar olsun!
MHP genel Başkanı Bahçeli;
süslenmeye devam etmektedir. Bunun
adına Türk Milleti olarak “Sel önünden Muhalefet özellikle HDP'nin ikizi CHP
var olan siyasi iradesi bir tarafta
kütük kapmak derler.”
terörist
başı Demirtaş diğer tarafta
Son zamanlarda döviz hareketliliği
PKK
ile
eşit paylar bölüşmüştür.
zamlar pandemi salgın pahalılığı fırsat
Derken
gerçeği
ifade etmektedir.
görmek abesle iştigaldir. Türkiye'nin ve
Güven
krizi
yaratmak
için el
Türk İnsanın zarar görmesinden
ovuşturanlar
kendi
kazdıkları
kuyuya
mağduriyetten fayda sağlamanın
düşmekten de kurtulamayacaklardır.
hesabını yapmak ihanetle eşdeğerdir.
2021 yılının son aylarına böylesi çok
CHP terörist Demirtaş'ın Silivri
zor
şartlar içinde giriyoruz.
Cezaevinden aldığı talimatla Mersin'de
Bir
yanda NATO'da güya müttefikimiz
Miting düzenlerken teskereye hayır
olan
hala Türkiye Cumhuriyetini
diyerek başka talimatı yerine
tanımamış
olan koca gavur ABD
getirmektedir.
burnumuzun
dibinde Yunanistan
Sözüm ona millet ittifakı içindeki İP
Dedeağaç'ta silah yığınağı
bozuk saat gibi bazen doğru yaparken
timsah gözyaşları döküyor ve çok kere yapmaktadır.
Öte yandan Irak ve Suriye'nin
yanlış üstüne yanlış yapmaya devam
kuzeyinde,
Libya'da, Karabağ'da, Mavi
ediyor olması ile ayarı bozuk zurna
Vatan'da,
terörle
mücadelede elde
gibi ne çaldığını bilmemektedir.
edilen
kazanımlarında
taviz vermeyi
Şehit yakınana küfür etmelerine tahrik
bekleyenlerin
yanında
yer alanları takip
ve provokasyona dayandırmaları
ve
dikkatle
değerlendirilmelidir.
enteresandır
Bu fotoğrafın neresinde yer alacaksanız
Böylesi günden ve ortam içerisinde
alacaksınız tabii ki, bu yer almanın
MHP bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli
vebalini Türk Milleti ve tarih önünde
her zamanki feraseti ile daha dikkatli,
vereceğimizi
unutmayacağız.
dirayetli, dengeli, ihtiyatlı, sabırlı ve
Hülasa
söz
konusu
vatan ise gerisi
şuurlu bir duruş sergilemektedir.
teferruattır.
Bugün Türkiye'yi karıştırmak karanlığa
Öyle değil mi?
çekmek ve kaosa sürüklemek
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Şef Kemal Erdoğdu
Emekliye Ayrıldı
Çumra Müftülüğünün sevilen
isimlerinden Şef Kemal Erdoğdu,
yaş haddinden emekliye ayrıldı.

1956 yılında Güneysınır İlçesine
bağlı Aydoğmuş (Dorla)
Mahallesinde doğan Kemal
Erdoğdu, 1982 yılında İlçemiz
Yörükcamili Mahallesi Camii
İmam-Hatibi olarak başladı. 1990
yılında Kadınhanı Müftülüğüne
İmam-Hatip olarak naklen atanan
Erdoğdu, 1994 yılında aynı
Müftülükte Şeflik görevine
yükseldi.
Erdoğdu 2013 yılından beri de
ilçemizde Müftülük Şefi olarak
görev yapıyordu. Görev yaptığı
süre içerisinde idareciliğiyle
herkesin beğeni ve takdirini
kazanan Erdoğdu, 65 yaşını
doldurarak yaş haddinden
emekliye ayrıldı.
Müftülük ve diğer kamu kurum
personelleri ile vedalaşan
Erdoğdu'ya, Müftülük ve
Sendikalar tarafından plaketler
takdim edilerek, veda yemeğinin
ardından uğurlandı.
Çumra 26 Haziran Gazetesi
olarak Kemal Erdoğdu'ya
emeklilik hayatında sağlık ve
mutluluklar dileriz.
SERDAR YAVUZ

Yeniliklerin Öncüsü Konya
Büyükşehir'den Bir İlk Daha
Konya Büyükşehir
Belediyesi, Toplu Taşıma Hat
Yönetim Sistemi\'yle veriye
dayalı olarak toplu taşıma
taleplerini ve davranışlarını
belirleyerek bu taleplere
yönelik iyileştirmeler
yapıyor. Konya
Büyükşehir Belediye
Başkanı Uğur İbrahim
Altay, veri ve yapay
zeka teknolojilerinin
kullanıldığı yenilikçi
bir toplu taşıma karar
destek sistemi olan Hat
Yönetim Sistemi ile
Konya'da vatandaşların
toplu ulaşımda
aldıkları hizmeti
iyileştirmeyi
amaçladıklarını
söyledi. Konya Modeli
Belediyecilik
anlayışıyla toplu
taşımada da örnek
çalışmaları hayata
geçirdiklerini kaydeden
Başkan Altay, “Ülkemizdeki
toplu taşıma sistemleri genel
olarak yolcuyu kullanacağı
toplu taşıma aracı ve hattıyla
ilgili bilgilendirmek ya da
seyahat planlaması yapmak
üzerine oluşturulmuştur. Biz
bu sistemle yolcu

bilgilendirme çalışmalarına
ek olarak yolcularımıza
verilen toplu taşıma
hizmetindeki optimizasyonu;
toplu taşıma hareketliliğini
ve performanslarını analiz

Zirvesi'nde ödül alan
sistemde ısı haritası
analiziyle makro ölçekteki
hareketliliğin anlaşılmasını,
hat bazlı analizler ile hat
performanslarının

yolculuk üretimlerinin
tespitini, şehir içi
hareketliliğin anlaşılması için
başlangıç-varış analizini
yaparak toplu taşıma
performanslarının
çıkarılmasını sağlamış
oluyoruz. “Dedi.
TOPLU TAŞIMA
HAT YÖNETİM
SİSTEMİ

Toplu Taşıma Hat
Yönetim Sistemi;
Konya Büyükşehir
Belediyesi'nin akıllı
kart verilerini
kullanarak makro,
mezo ve mikro
seviyelerde şehir içinde
seyahat ve yolcu
hareketliliğini çıkararak
mevcut hizmeti
iyileştirme ve toplu
taşımaya yapılacak
ederek yapıyoruz. Buradaki çıkarılmasını, doğru karar
çalışmalarımızla akıllı ulaşım alınmasını sağlamak için hat yatırımların vatandaşların
tam olarak ihtiyacını
alanında toplu taşımada
benzerlik analizini, hatların
karşılamasını
sağlayacak
yenilikçi bir sistem ve
detaylı sefer analizini, hizmet
anlayış getiriyoruz.
seviye özelliğini, durak bazlı yenilikçi, büyük veri
teknolojilerinin kullanıldığı
Türkiye'de ilk defa Konya
analizler ile durak
bir toplu taşıma analiz ve
Büyükşehir Belediyesi
performanslarının tespitini,
yönetim sistemidir.
tarafından uygulanan ve
bölge bazlı analizler
SERDAR YAVUZ
SUMMITS Uluslararası AUS sayesinde bölgelerin
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Çocukları Yaşlarına ve Çağlarına Göre
T
Eğitmelidir

sivriliklerini
ve lensler de fayda
gidermeli,
etmez olmuştur.
Her şey değişim içerisindedir. Hayat aşırılıktan uzak
Romatizması
değişim üzerine bina edilmiştir.
durmalı, hayatın
azmış, eklemleri
Vücudumuzdaki hücreler bile her an
her türlü
kireçlenmiş,
ölüp çoğalarak, kanımız yenilenerek bir aksiliklerine açık
hareketleri
değişim yaşamaktadır. Zaman ve mekan olmalı. Kendini
kısıtlanmış, ağrıları
değiştikçe düşünceler, hayaller,
frenlemesini
artmıştır. Bir
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
beklentiler ve özentiler de
bilmeli, ideal
kısmının şekeri,
değişmektedir.
sahibi olmalı ve
tansiyonu,
Özellikle insan hayatı belirli evrelere ideallerinin peşinde koşmalıdır.
kolestrolü vardır.
ayrılmakta, her değişen evrede fiziksel
Orta yaşlıya gelince, hayatın bütün
Artık vücut makinesi aşınmış,
ve ruhsal değişiklikler olmaktadır.
yükü omuzlarındadır. Evde bir aileden
yıpranmış, rektefiye de mümkün
Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve
sorumludur. Ekmek, aş, giyim, kuşam, iş olmamaktadır. Yüz derileri sarkmış, o
ihtiyarlık gibi evrelere ayrılan insan
ve evlenmek isteyen çocuklar vardır
gençlikteki güzelliğini kaybetmiştir.
hayatında her dönemin farklı özellikleri etrafında. Kendisini onların
Namaz kılıyorsa, yüzünde o abdestin ve
ve güzellikleri vardır.
yetişmesinden ve istikbalinden sorumlu maneviyatın nuru parlamaktadır. Ne
Çocukluk, sorumluluktan ve gelecek hissetmektedir. Onun için orta yaş insanı mutlu nurlu ve huzurlu olan yaşlılara.
endişesinden uzak özgür bir dönemin
çalışkandır, hırslıdır, mal-mülk
Şu da bir gerçek ki, yaşlı her zaman
adı.Bu dönemde hayat tozpembe
sevdasındadır. Oturduğu koltuğa sımsıkı ölüme daha yakındır, ölümü hep
görünürken, sevgi ve himaye isteyen bir sarılmakta, onu kaybetme korkusu
hissetmektedir. Ancak gönül bakımından
ruh hali yaşanır. İnsan hayatının en
yaşamaktadır. Artık emir verme,
ölüme yakın değildir, ölümü
güzel ve özel dönemidir. Daha doğrusu yönetme makamındadır. Emri altında
istememektedir. Tabiî ki zor bir yaşamı
oyun ve oynaş dönemidir. Bütün hayat
ekmeğiyle beslenen çocukları veya
olan, yaşamasının anlamı kalmayan
boyunca, bu dönemde ekilenin meyvesi işçileri tarafından paylanmak,
yaşlılarımızı istisna tutuyoruz.
devşirilir. Bu dönemde alınan eğitim,
azarlanmak zoruna gitmektedir.
Yaşlıda yaşama hırsı daha galiptir.
öğrenilen bilgi ve görgü, bir ömür boyu Kendisini yaşlı hissetmediği gibi, genç
Tehlike anlarında gençler daha atak ve
hayatı süsler ve güzelleştirir. Bu dönem, gibi de davranamaz. Artık bütün
korkusuz olurken, ihtiyarlar daha
tohum ekme, sulama ve yetiştirme
adımlarını ölçüp biçerek atmaktadır,
temkinli ve korkaktır. Yaşlının en büyük
dönemidir. Bu dönemde “Rüzgâr eken
yenile yenile yenmeyi öğrenmiştir.
derdi, işe yaramama korkusudur. Onun
fırtına biçer” demiştir atalarımız. Bu
Yanlış yapmanın maliyetini bildiğinden, için yaşını söylemeyi sevmez. Nitekim
dönemin ilk yıllarında görerek, taklit
karar verirken daha korkak, daha
Peygamber Efendimiz (sav.) şöyle
ederek, sınamadan ve süzgeçten
temkinli, daha dikkatli, daha
buyurur: “İnsan yaşlandıkça iki şey
geçirmeden öğrenir ve yaşar çocuk.
ağırcanlıdır. Gençlikte bilmediği anagenç kalır: Yaşama isteği, uzun emel.”
Aile büyükleri çocuğun bu dönemine
baba kıymetini anlamaya başlamıştır.
Fizik olarak ihtiyarın, amiyane tabirle
hassasiyet göstermeli, hal ve
Çünkü kendisi de ana-babadır,
yarı yeri topraktadır, ölümü yakındır,
hareketlerine dikkat etmeli, yanlarında
çevresinden ve çocuklarından saygı
ancak gönlü yaşamak istemektedir. Hâla
çocuk denilen bir gizli kameranın
beklemektedir.
gerçekleştirmek istediği hayalleri,
kendilerini çektiğini unutmamalıdırlar.
Yaşlılık, yaşayabilen veya
emelleri vardır. Zaten insan hep ümitle
Gençlik dönemi, adı üzerinde
hissedebilenler için kendi içinde güzel
yaşar, ümit bittiği an yaşam biter.
delikanlılık çağıdır. Bu dönemde genç,
bir çağdır. Çünkü sorumlulukların bir
Rabbimiz de şöyle demiyor mu: “
delidoludur, atılgandır, gözü pektir,
kısmını atmıştır, etrafında işaretini
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.”
kendisinin de bir birey olduğunu
bekleyen birçok oğul-kız ve torun vardır. “Bir zorluğun yanında bir kolaylık
ispatlamak istemektedir, gururludur,
O herkesin büyüğü, büyükannesi veya
vardır.”(İnşirah suresi)
onurludur, kırılgandır, sıkılgandır,
büyükbabasıdır. Sorumluluğu az
Evet, bütün bu psikolojik analizleri ve
değişkendir, gelişmelere ve modaya
olduğundan emirleri fazla kale
tespitleri yaptıktan sonra kuşak
açıktır. Teknolojik icatlara meraklıdır,
alınmayabilir, ancak sembolik te olsa
çatışmasının nedenleri ve niçinlerini
bilgisayarlara ve cep telefonlarına
saygınlığıyla, bilgeliğiyle, hep öndedir. anlayabiliyoruz.
tutkundur, nasihatlere kapalıdır.
Zaman zaman danışılır, tavsiyeleri,
Genç, yaşlı ve orta yaşlı, ayrı
Emredilmesini, yönetilmesini ve
tecrübeleri alınır. O da bundan memnun dünyaların insanı gibidir. Farklı düşünür,
yönlendirilmesini sevmez. En bariz
ve mes'ud olur.
farklı görür, farklı yorumlar, farklı
vasfı, hür ve özgür olma tutkusudur.
Fiziksel olarak ise yaşlılık en zor
beklentilere sahiptir. Her kuşak kendi ve
Genç insana büyükler yaklaşırken bu dönemdir. Prostat denilen hastalığı
karşısındakinin psikolojik özelliklerinin
psikolojik özelliklerini bilmeli, genç de vardır, sık aralıklarla tuvalet ihtiyacı
farkında olmalı, sivriliklerini
bu özelliklerinin farkında olarak
duymaktadır. Gözleri zayıflamış, gözlük törpülemeli, bir kısım inat ve
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düşüncelerinden vazgeçmeli, taviz
vermeli, ortak zeminde buluşmalıdır.
Genç, büyüklerine saygıyla yaklaşırken,
tecrübelerinden faydalanmalı,
tecrübesizliğinin farkında olmalıdır.
Yaşlı kuşak ise anlayışlı ve hoşgörüyü
elden bırakmamalı, dünyanın geldiği
noktada değişimin farkında olmalı.
Özümüzü değiştirmeden, dünyaya bakan
gözümüzü değiştirmeliyiz. Daha
doğrusu değişime açık olmalıyız. Bir
kibar-ı kelamda ne güzel söylenmiş:
“Gençler düşünebilse, ihtiyarlar
yapabilse”” Genç gibi yap, ihtiyar gibi
düşün.”
Peygamberimiz (as.),
buyurur:”Gençlerinizin en hayırlısı,
ihtiyarlara benzeyenledir.
İhtiyarlarınızın en şerlisi ise gençlere
benzeyenlerdir.” Demekki, geçler ihtiyar
gibi olgun ve saygın olmalı, ihtiyar da
gençliğe özenmemelidir. İnsan her yaşın
güzelliğini yaşamalı, ihtiyarlığı
kabullenmelidir.
Bir insanın hayatı boyunca geçirdiği
evreleri, değişen anlayışını ve babasına
karşı takındığı farklı tavırları şu misal
çok güzel anlatır:
Bir çocuk yedi yaşında babasını
dünyanın en güçlü ve bilgili insanı bilir.
Çocuk onbeş yaşına gelince,
“Babamın bildiğini ben de bilirim” der.
Yirmi yaşına gelen çocuk, “Babam
geri kalmış, çağın gerçeklerinden
habersiz, bir şey bilmiyor” diye düşünür
İİnsan otuzlu yaşlara gelince, “Babam
bir şeyler biliyor” demeye başlar.
Kırk yaşına ulaşınca, “Babam çok
şey biliyor, bazı işleri danışmakta fayda
var” der.
Ellili yaşlara gelen insan, “Babam
ne büyük insanmış, hayatında kıymetini
bilememişiz. Mezardan çıkması
mümkün olsa da, şu işleri nasıl yaptığını
sorabilseydim, danışabilseydim” diye
hayıflanır. Ama iş işten geçmiştir, son
pişmanlık fayda vermez.
Evet, insanoğlu ruhsal ve fiziksel
olarak devamlı bir değişim içindedir.
Öncelikle bu değişimin farkında olmalı,
herkesi bulunduğu yaş grubu içinde
değerlendirmeliyiz. Gençliğin
dinamizminden, yaşlıların tecrübesinden
azami derecede istifade edebilmeliyiz

Müftülük Camiasının Çumra Kültür ve Sanat Topluluğundan

Acı Günü!

İlçe Emniyet Müdürüne Ziyaret

Merkez Yüzakı Kur'an
Kursu Öğreticilerinden
Hüseyin Avseren tedavi
gördüğü hastanede hayata
veda etti.
İlçemize bağlı merkez ve
köy camilerinde İmamHatip olarak görev yapan,
daha sonra unvan
değişikliği suretiyle
Kur'an Kursu
Öğreticiliğine atanan ve
son olarak Merkez Yüzakı
Kur'an Kursunda Kur'an
Kursu Öğreticisi olarak
görev yapan Hafız
Hüseyin Avseren bir
süredir tedavi gördüğü
hastanede koronavirüs
hastalığıyla mücadele

Çumra Kültür ve Sanat
Topluluğu, Çumra İlçe
Emniyet Müdürü Mustafa
Doğan'ı makamında ziyaret
ettiler.
Mustafa Doğan'ın İlçe
Emniyet Müdürlüğüne
atanması sebebiyle, Çumra
Kültür Sanat Topluluğu
Başkanı Sadık Gökce ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Anuş
Gökce, Sedat Ulupınarlı ve
Elife Mısral Doğan'a hayırlı
olsun ziyaretinde bulunup,
başarılar dilediler.
Ziyarette, Çumra için neler
yapılabileceği, günümüz gençliğinin
sorunları ve bu konuda nasıl bir yol
izlenebileceği ile ilgili istişarelerde

ediyordu. Mücadeleyi
kaybeden ve genç
yaşta aramızdan
ayrılan Avseren'in
vefatı başta Müftülük
camiası olmak üzere
ilçemizde derin
üzüntüye neden oldu.
Avseren'in cenazesi
öğle namazını
müteakip kılınan
cenaze namazının
ardından sevenlerinin
omuzlarında Çumra
Musalla Mezarlığına
defnedildi.
Çumra 26 Haziran
Gazetesi olarak merhuma
Allah'tan rahmet, Avseren
ailesine ve sevenlerine

başsağlığı dileriz.
Güneysınır İlçesi
Kurukavak Köyü doğumlu
olan merhum 38 yaşında
evli ve 3 çocuk babasıydı.
SERDAR YAVUZ

bulunuldu.
İlçe müdürü Mustafa Doğan, her
konuda toplulukla işbirliği içinde
olacaklarını ve gereken desteği
göstereceklerini söyledi.
SERDAR YAVUZ
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TARİH ECZANE TELEFON
01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
04.12.2021
05.12.2021
06.12.2021
07.12.2021

Y.MERKEZ
BETÜL
NEVİN
HAYAT
ERSÖZ
YENİ
EMRE

SATILIK ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m²

447 44 88
447 13 33
447 51 15
447 76 01
447 62 22
447 10 73
447 10 68

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
12,711 12,891
14,356 14,578
662,910 701,000
1.161,070 1.215,000
2.321,450 2.430,000
4.641,960 4.860,000

Önemli Meseleler
-33-

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

STK Temsilcileri
Erkoyuncu'yu
Ziyaret Etti

Çumra Yörük Köyleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı, Sulama
kooperatifi Başkanları ve
Mahalle Muhtarları
Ramazan Erkoyuncu'ya
hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Geçtiğimiz günlerde yapılan
olağan genel kurulda seçilen
Çumra Yörük Köyleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği yeni Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri
PANKOBİRLİK Başkanı
Ramazan Erkoyuncu'yu
ziyaret etti.
Genel Kurulda Başkanlık
görevini devralan Erentepe
Mahallesi Muhtarı Halil
Samancı ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Erkoyuncu'ya
gerçekleştirdikleri hayırlı
olsun ziyaretinde
desteklerini bildirerek,
başarılar dilediler.
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Erkoyuncu ise ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Ziyarete Yörükbeyi Mehmet
Al, İnli Sulama Kooperatifi
Başkanı Veli Kılalı,
Arıkören Sulama
Kooperatifi Başkanı Ahmet
Yavuz Ceran, Erentepe
Sulama Kooperatifi Başkanı
Ergül Kızıl, Okçu Sulama
Kooperatifi Başkanı Ömer
Güzel, Dinlendik Sulama
Kooperatifi Başkanı
Mustafa Develi, İnli
Mahalle Muhtarı İlhami
Tapramaz, Arıkören
Mahalle Muhtarı Ziya
Erdoğan ve Dinlendik
Mahalle Muhtarı Erol Sayar
da eşlik etti.
Ziyaret günün anısına
fotoğraf çekimi ve Yörük
poşusu takdimi ile son
buldu.
SERDAR YAVUZ

Mustafa EROL

MEZHEP-MEZHEPLER VE HAK
MEZHEP KAVRAMI
Mezhep kelimesi Arapça ZE-HE-BE fiilinden
türetilmiş olup, gidilen yol anlamına gelir. Kur'an
ve sünnette asla geçmez. Peygamberimizin
sağlığında mezhep diye bir kavramın olması
mümkün değildi çünkü insanlar akılarına takılan
bir şeyin doğruluğunu ya Peygamberimize
danışarak ya da peygamberimizin yaşantısına
bakarak anlıyorlardı.
Peygamberimizin vefatından sonra ortaya
çıkmıştır. Mezhep imamları ben mezhep
kuruyorum diyerek parti veya dernek kurar gibi
mezhep kurmamışlardır. Miladi 699 yılında
dünyaya gelen İmam-ı Azam ilk mezhep âlimidir.
Mezhep kurucusu değildir. Peygamberimizin
vefatından 67 sene sonra dünyaya gelmiştir. 33
Yaşında ona sorular sorulmaya başlanmışsa da ilk
mezhep peygamberimizin vefatından 100 yıl
sonra ortaya çıkmış demek olur. İnsanlar
akıllarına geleni ilmine güvenerek ona sormuşlar
ve onun verdiği cevaplarla kafalarındaki soruları
gidermişlerdir. Onun vefatından sonra ise Hanefi
mezhebi kendiliğinden oluşmuştur.
İmam-ı Malik ise Peygamberimizin vefatından
tam 80 sene sonra dünyaya gelmiştir. İmamı Şafi
peygamberimizin vefatından 135 sene sonra
dünyaya gelmiştir ve İmam-ı Malik'in
öğrencisidir. İmam-ı Ahmet Bin Hanbel ise
peygamberimizin vefatından 148 sene sonra
dünyaya gelmiştir. Görüldüğü gibi en önce adı

anılan mezhep bile peygamberimizin vefatından
100 yıl sonradır.
Bir Müslüman başka bir Müslümanı mezhebinden
dolayı veya mezheplere bağlı olmadığından
dolayı asla tekfir edemez. Ama maalesef tarihte
mezhep kavgalarından dolayı yüzbinlerce
Müslüman kanı dökülmüştür. Halen İslâm
düşmanlarının Müslümanlar arasına nifak
sokmasının en kolay yolu olarak yine mezhepçilik
göze çarpar.
Allah ve Rasulüne bağlılık ölçüsü ile mezheplere
Hak mezhep ve batıl mezhep diyoruz. Hak
mezhep denilince insanlar hemen 4 hak mezhep
diyorlarsa da diğer hak mezhepleri
bilmediklerinden dolayıdır.
Bu dört mezhebe mensubu en çok olan 4 mezhep
demek daha uygun olur. Çünkü mensubu az olan
ve hatta bazılarının mensubu neredeyse olmayan
hak mezhepler de vardır. Başlıcaları şunlardır:
1- Evzai Mezhebi
2- Servi Mezhebi
3- Leysi Mezhebi
4- Zahiri Mezhebi
5- Taberi Mezhebi
6- Hasan Basri'nin Mezhebi
Allah Rasulü bir hadisinde “ İhtilaf-u ümmetün
rahmetün” buyurur. Yani ümmetimin ihtilaf
etmesinde rahmet vardır buyurur. Bu ihtilaf yapıcı
muhalefettir. Benim dediğim en doğrudur diyerek
karşısındakini düşman yerine koymak değildir.
Ne yazık ki ilerleyen zamanlarda bu ihtilaflar
cahil mensuplar yüzünden mezhepler arasında
büyük savaşlara sebep olmuştur.
Bilgi sahibi olmadan körü körüne fikir sahibi olan
cahiller yüzünden şimdiye kadar akan kanlara
yazık değil midir? Allah bizleri ilim sahibi olan
ve ilmiyle amil olanlardan eylesin inşallah. İlim
sahibi olmadan fikir sahibi olanların şerrinden
muaf etsin yüce Rabbimiz diyorum vesselam.
Not: Bu konuda geniş bilgiyi inşallah ÖNEMLİ
MESELELER kitabımızda bulacaksınız..

Belediye Çalışanları Moral Yemeğinde
Bir Araya Geldi
Birlik ve
beraberlikleri
sürdükçe
Çumra'nın da
büyüyeceğini dile
getiren Çumra
Belediye Başkanı
Recep Candan,
"Biz büyük bir
aileyiz.
Çumra'mıza
hizmet yolunda
sahada
gösterdikleri gayret ile

çalışmalarımıza değer
katan mesai

arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. "diye

konuştu.
SERDAR YAVUZ
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Kapıyı
Vurmadan
Girin

GENÇ SESLER

Esume DİLEK

Iç devlet dairelerinin kapılarında bu
H
yazıyı gören oldu mu? Ben cevap vereyim
sanırım olmadı. Hatta kapıyı vurmadığımız
için kapısız köyden gelmiş olduk.Çok nezih
bir beyefendiden bahsedeceğim, bu nezih
beyefendi 20 yaşında kaymakam vekili
olan Recep Yazıcıoğlu,,, O hep halkın
içinde ve halkla birlikteydi. Bazen dağ
başında ,bazen valilik makamında, bazen
de azgın Fırat sularında… Takım elbisesi
ile gezdiği ipek görülmezdi.Devlet
adamlığının resmiyetten farklı şeyler
barındırdığı mesajını verirdi.
Halkınayrılmazbirparçasıolmuştu,işineöze
ngösterirvelayıkıylayerinegetirmeye
çalışırdı. Her gittiği yerde kendisine özel
olan değişimin halk tarafından
yaşanmasını sağladı. Değişim Yazıcıoğlu
için sıradan olanı yapmak, sıradan

bürokrasiyi reddetmekti. Makamının
kapılarının ardına kadar açık olması da bu
yüzdendi.Alaca kaymakamı iken makam
odasının kapısına astığı yazı şöyleydi.
“Kapıyı vurmadan girin” Görenler ilk
başlarda kapının boyalı olduğunu ve bu
nedenle böyle bir yazı asıldığını sandı
ancak yazı kapıda uzun süre kalınca
gerçek ortaya çıktı. Bugün yaşasaydı
şüphesiz bir çok yanlışa itiraz eder,
doğru bildiğini dilegetirir, haksızlıklara
karşı çıkardı. Efsane olmak öyle kolay
değil tabii ki,,, Bende kaymakam olmak
istiyorum.Çiftçi bir babanın kızı olarak
bütün eli nasırlaşmış insanların elinden
tutmak istiyorum. Bir amcanın
nasihatinde, bir ananın duasında, bir
çocuğun tebessümünde ve bir gencin
geleceğinde yer almak istiyorum.Bu kutlu
mesleği yerine getirmek büyük fedakarlık
gerektirmekte olduğunun elbet
farkındayım,
Recep Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum...
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“SÜT SEKTÖRÜ SIKINTI İÇİNDE”
Sektör temsilcilerinin açıklaması
ise şöyle;
“Süt üreticileri büyük bir sıkıntı
içerisindedir, geleceğe güvenle
bakamamaktadır”
Süt, hayvancılık sektörünün
lokomotif ürünüdür. Büyükbaş
hayvancılığın ayakta kalabilmesi
ve kırmızı et üretiminde sıkıntı
yaşanmaması ancak sütün
istikrarlıve güvenceli bir pazara
sahip olmasıyla mümkündür.
Geçtiğimiz yaz aylarında üretici
örgütleri olarak yaptığımız
açıklamalarda, hayvancılığın
önemli bir sınavdan geçtiğini,
üreticilerin umutlarının
tükendiğini, ellerindeki hayvanları
elden çıkarıp sektörden kaçmak
istediklerini, bu zorlu süreçte
üreticilerimizi desteklememiz
gerektiğini aksi takdirde çok
büyük ve telafisi yılları alacak bir
sorunla karşılaşmamızın
kaçınılmaz olacağını belirtmiştik.
Maalesef şu an üreticilerimiz
başta yem olmak üzere girdi
maliyetlerini karşılayabilmek için
her ay hayvanlarınıkestirerek
veya satmak zorunda
kalarakhızla sektörden
çıkmaktadır.
“Geldiğimiz nokta, 2008 krizinden
hiç ders alınmadığını
göstermektedir”
2008 yılının süt hayvancılığı için
ne kadar kötü bir yıl olduğunu
asla unutmamalıyız.Zira yem
fiyatları anormal şekilde artmış,
süt fiyatları dibe vurmuş, üreticiler
damızlıklarını kestirmiş, tüm
bunların sonucunda ise et fiyatları
zirve yapmıştı.
2010 yılı ortalarında ithalat
kapıları önce aralanmış, sonra da
ardına kadar açılmıştı. Bu krizin
ülkemize sadece ithalat maliyeti
9,2 milyar dolar olmuştu.
Bugün de süt üreticilerinin
sorunlarına çözüm bulamazsak
benzer sorunlarla karşılaşmamız
kaçınılmazdır.
Bu durumda;
2008 krizindeki gibi yaklaşık bir
milyon -belki çok daha fazladamızlık hayvan, kasaba giderse
hayvancılığı tekrar nasıl
canlandıracağız?
İthalata yetecek paramız, doğan
bir buzağının en az 2 yılda süt
verebilecek seviyeye gelebildiği
düşünüldüğünde bu kadar
zamanımız var mı?
Dolar'ın 12,55 lira, Euro'nun
14,15 lira olduğu bir
ortamda;tanesi 1.950-2.350 Euro
(27.592 TL- 33.252 TL) olan
damızlık hayvanları hangi
paralarla getirteceğiz?
Kilosu 4,5 Euro'ya (63,68TL) olan
karkası Avrupa'dan nasıl
getirteceğiz?
Üreticilere dağıtılmak üzere kilosu
2,7-3,2 Euro olan (38,20 TL-45,28
TL) besilik hayvanları nasıl
getirteceğiz?
Borç yükü altında ezilen
üreticilere hangi imkânlarla kredi
kullandırıp bu hayvanları
getirttireceğiz?
Bu maliyetlerle üretim
yapıldığında tüketicilerimiz ucuz
et ve süt ürünlerine nasıl

ulaşacak?
Yoğun ithalat talebine
paralelyabancı ülke fiyatlarının
yükselişini nasıl önleyeceğiz?
Her şeyden önemlisi satıcı
ülkeler yeterli sayıda ve kalitede
canlı hayvan ve et vermek
istemezlerse ne yapacağız?
“Çiğ süt fiyatlarını enflasyon
gerekçesiyle frenlemek aslında
dolaylı yoldan enflasyon ithal
etmektir”
Üreticileri damızlık süt
hayvanlarını kesip sektörden
çıkmaya iten sebepleri iyi analiz
etmeliyiz. Son dönemde çiğ süt
fiyatları, enflasyonu artırır
gerekçesiyle Gıda ve Tarımsal
Ürün Piyasaları İzleme ve
Değerlendirme Komitesi
tarafından belirlenmekte ve
Ulusal Süt Konseyi'ne (USK)
açıklattırılmakta,konsey
işlevsizleştirilip fiyat aslında bir
anlamda frenlenmektedir.
Ancak, bunu aşmak için
tarafların USK'da bir araya gelip
maliyetleri de dikkate alarak
pazarlık usulüyle çiğ sütün
gerçek fiyatı
oluşturulmalıdır.Dünyada
serbest piyasa ekonomisinden
bahsedilen hiçbir ülkede böyle
bir uygulamanın olduğu, olsa
bile başarıya ulaştığı
duyulmamıştır. Fiyata yapılan bu
müdahale uzun vadede gerek
üretici gerek tüketicinin hayrına
olacak bir uygulama
değildir.Kaynağı kurutmamız
halinde et ve sütte yüksek
enflasyon kaçınılmazdır. Uzun
süre çiğ süt fiyatlarını
sabitlemek, Ulusal Süt
Konseyi'nin özenle hesapladığı
maliyet kalemleriyle oynayarak
maliyeti düşürmeye çalışmak
üreticiyi üretimden
uzaklaştırmaktan başka bir işe
yaramaz. Bu şekilde davranarak,
bugün bizim üreticilerimize
verilmeyen o paraların çok daha
fazlasını yarın ithalatla dış
ülkelerin üreticilerine vermek
zorunda kalırız. Rusya'nın
buğdayda uyguladığı yüksek
fiyatı ve vergileri
unutmamalıyız,yaşananlar
söylediklerimizin yanlış
olmadığını göstermektedir.
“Milyonlarca üretici ve ailesi
'hayvanları kasaba gönderiyoruz'
diye çığlık atıyor. Bu sese kulak
verilmelidir”
Milyarlarca dolar harcanarak
oluşturulan damızlıkların
kasaba, üretimi artırmak için
verilen milyarlarca liralık
desteklerin boşa gitmemesi,
2008 yılında yaşanan krizin
tekrar yaşanmaması için
üreticilerimizin sesine kulak
verilmelidir. Eğer fiyatlar
önümüzdeki dönem için hak
ettiği oranda revize edilmeden
bu şekilde uygulanmaya devam
edecek olursa ne yazık ki
hayvanların kasaba gidişi
hızlanacak, bunu et krizi takip
edecektir.
Dünyanın süt sektörü gelişmiş
hiçbir ülkesinde, süt üreticileri
piyasanın acımasız çarklarına

mahkûm edilmemiştir.Bu
ülkelerde devlet her zaman
üretici lehine pozitif bir ayrımcılık
yapmaktadır. Çünkü
bilinmektedir ki, 'süt üreticisi
demek yerinde istihdam'
demektir, 'süt üreticisi demek
milyonlarca aile' demektir, 'süt
üreticisi demek şehirlere göçün
önlenmesi' demektir.
“Durdurulamayan yem fiyat
artışları hem üreticiyi hem de süt
sektörünün geleceğini tehlikeye
sokmaktadır”
Dövize bağlı gelişen yem fiyat
artışları bir türlü
durdurulamamaktadır. Son bir
yılda süt yemi fiyatı yüzde 51,
besi yemi fiyatı yüzde 48, mısır
silajı fiyatı yüzde 31, yonca fiyatı
yüzde 29, saman fiyatı ise yüzde
15 artmıştır.
Üreticinin süt fiyatı hariç, hiçbir
şeye etkili müdahale
edilememektedir. Çiğ süt fiyatları
enflasyonu artırıyor gerekçesiyle
müdahaleye maruz kalmakta
buna karşılık yem fiyatları, ilaç
fiyatları, elektrik fiyatları,
sanayicilerin satış fiyatları,
marketlerdeki tüketici fiyatları
hiçbir müdahaleye
uğramamaktadır. Enflasyonun
yükselişine bir gerekçe
aranıyorsa sorun sadece üretici
fiyatlarında değil tüm zincirde
aranmalı, çözümlere buradan
başlanmalıdır.
Üretici ne olacağını
kestiremediği maliyet artışları
karşısında nasıl üretime devam
edecek, nasıl geleceğini
planlayacak? Nasıl işletme
ölçeğini büyütecektir?
Üreticilerimizi sektörden
küstürmemek, üretimden
koparmamak, sektöre
tutunmalarını sağlamak
gerekiyor.
“Süt/yem paritesi üretici aleyhine
işlemektedir”
Elimizdeki verilere göre üretici
bir litre çiğ sütü Ekim ayı
itibariyle ortalama 3 lira 2 kuruşa
satmıştır. Bu ayda yemin
kilosunu da 3 lira 30 kuruşa
satın almıştır. Bir litre süt satarak
alabileceği yem bir kilo bile
etmemekte, 0,92 kilo etmektedir.
Bu parite son yılların en düşük
paritesidir.
Yetkililerde şöyle de bir inanış
olduğunu görüyoruz; zam
yapılan ayda fiyata süt teşvikini
de ekleyerek 1,3'te sabitlemeye
çalışalım, sonraki aylarda ne
olursa olsun. Ama iş maalesef
öyle değil, yukarıda görüldüğü
gibi tavsiye fiyat Temmuz-Aralık
arasında 6 ay süreyle
sabitlenmiştir fakat parite Ekim
ayına kadar 1,03'ten 0,92'ye
gerilemiştir. Bu gerilemenin
sebebi yeme gelen
zamlardır.Yetkilileri belirlenen
pariteyi sütün sabitlendiği dönem
boyunca korumaya yönelik
tedbir almak için de çaba
göstermeye davet ediyoruz.
“Çiğ süt fiyatı 1,5 pariteye göre 4
lira 95 kuruş olmalıdır”
Üreticilerimiz yemin kilosuna
Ekim ayında 3 lira 30 kuruş

ödemişlerdir. 1,5 pariteye göre
eline geçmesi gereken fiyat 4 lira
95 kuruş olmalıdır. Bunun
altındaki fiyat sürdürülebilirlikten
ve üreticilerimizin
beklentilerinden uzaktır.
Sektörde bu sorunların devam
etmesi halinde süt üreticilerinin
zarar görmesine ve yabancı
ülkelerin çiftçilerinin ithalat
yoluyla finanse edilmesine
neden oluruz.
Üreticilerimiz Dünya fiyatlarını
takip etmektedir. Ulusal Süt
Konseyi'nin 3 lira 20 kuruşluk
fiyatına göre 100 litre için ele
geçen brüt fiyat 25,60 Euro'dur.
3 lira 2 kuruş net fiyata göre ele
geçen fiyat ise 24,16 Euro'dur.
Gelişmiş ülkelerde 100 litre çiğ
süt fiyatları ise şöyleydi; Yeni
Zelanda'da 38,80 Euro, ABD'de
34,46 Euro, AB'de ise ortalaması
38,00 Euro'dur. Görüldüğü gibi
gelişmiş ülke üreticileri talep
ettiğimiz fiyatı almaktadırlar.
Ulusal Süt Konseyi,pariteyi göz
önüne alarak üreticilerin
beklentilerine cevap verecek
fiyatı 3'er aylık dönemler halinde
açıklamalı ve paritenin
korunması sağlanmalıdır.
Örneğin; 4 lira 95 kuruşluk fiyat
açıklaması 1 Aralık 2021 ile 28
Şubat 2022 tarihleri arasında
geçerli olmalı, sonrasında
güncellenmelidir.
“Hayvancılık ülkemiz için bir millî
güvenlik meselesidir”
Hayvancılık ülkemiz için bir millî
güvenlik meselesidir. Ülkemizde
1 milyondan fazla süt işletmesi,
250 binden fazla da besi
işletmesi vardır. Bu işletmelerde
parasal değeri 55 milyar liradan
fazla olan süt üretimi, 41 milyar
liraya yakın da kırmızı et üretimi
gerçekleşmektedir. Bunun derisi,
sakatatı, üretilen ve sanayiye
aktarılan süt ve et ürünleri, buna
bağlı 7,6 milyar dolarlık ciroya
sahip yem sektörü, 340 milyon
dolara yakın dış ticareti, marketi,
nakliyecisi, veteriner hekimi
derken birçok kesimin buradan
geçimini sağladığı söylenebilir.
Böylesine önemli bir sektörün
bel kemiği süt hayvancılığıdır.
Devletimizden daha önceki
dönemlerde uyguladığı üzere
hayvancılığımızın gelişimine
önemli katkılar yapan süt primi,
süt tozu desteği gibi teşvik
uygulamaları başta olmak üzere
diğer desteklerde de
sektörümüzün güncel taleplerine
göre politikalar uygulamasını
bekliyoruz.
Pandemi bize çok büyük dersler
verdi. Paranız da olsa gücünüzü
üretimden alamıyorsanız her
türlü dayatmalara ve baskılara
boyun eğmek zorunda
kalabilirsiniz.Özellikle
olağanüstü dönemlerde
istediğiniz fiyatlara değil
dayatılan fiyatlara ürün almak
zorunda kalır, vatandaşımızın
ihtiyacını ancak öyle
karşılayabiliriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SERDAR YAVUZ
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Kültür-Sanat-Edebiyat
HAFTANIN ÇİVİSİ
Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur,
iki kez aldatırsa suç sizindir.

GONYALI;
Sırtım demez, dalım der.
Omuzum demez,çiğinlerim
Alt geçide, battı çıktı der.
Çocuklar yaramaz demez, gudurdu der.

ŞİİR

Osmanlı İmparatorluğu döneminde dört idari bölüme

ayrılmış İstanbul'da, haftanın ayrı ayrı günlerinde belirli
D
semtlerde büyük pazarlar kurulurdu.
Çarşamba günleri Fatih Camii avlusunun duvarından
E
Yavuz Sultan Selime kadar inen ana ve yan sokaklara
kadar kurulan pazar, yeri kısmen değiştirilmiş olsa da
halen kurulur ve tıpkı eskiden olduğu gibi bugün dahi
Y
halk arasında meşhur ve rağbet gören bir Pazar olma
özelliğini sürdürür.
İ
Kalabalığı, kargaşayı ve düzensizliği ifade etmek için
kullanılan “Çarşamba pazarı” veya “Çarşamba pazarına
dönmek” deyimi buradan gelir.
M
L E R İ M İ Z- ÇARŞAMBA PAZARINA DÖNMEK

Mesnevi’den...

ENGELLİ OLMAK ZOR
Hayal ettiniz mi, dünya hep gece,
Karanlık bir ömür, yıl geçer nice,
Nedir o renk, şekil, resim, harf, hece,
Hepsi birer hayal, hepsi bilmece.
Beklediniz mı hiç kapı önünde,
Size engel oldu mu tek basamak?
Dört tekerli bir sandalye üstünde,
Bir ömür boyunca tutsak yaşamak.
Azar yediniz mi sofra başında?
Eliniz titredi, üstünüz battı.
Belki yetmiş, belki seksen yaşında,
Öz yavrunuz sizi dışarı attı.
Kaza geçirdiniz, kırdınız dizi,
Yığılıp kaldınız, kalkamadınız.
Bir el uzansa da kaldırsa sizi,
Kalkıp lambanızı yakamadınız.
Düşündünüz mü hiç etraf dört duvar,
Bütün yaşamınız bir dar odada,
İnsanlar eğlenir bu kafe, o bar,
Herkes ayrı dünya, ayrı sevdada.
Dünya adaletsiz dediniz mi hiç,
Güçlüler güçsúzü eziyor diye?
Aradınız mı hiç kendinizde suç,
İsanlar dışarda geziyor diye?
Sordunuz mu engel "neden ve niçin?"
Rabbimiz kulları farklı yaratmış.
Belki sabrımızı denemek için,
Kimimizden almış, kimi şımartmış.
Dünyaya engelli gözüyle bakın,
Yokluk da varlık da vız gelecektir.
Allah senden razı, sen O'na yakın,
Kulluğumuza haz ve hız gelecektir.
22 Kasım 2021
Recep Öğütçü

Kör bir dilenci vardı.
Şöyle derdi:
- Ey ahali, bana acıyın,
bende iki körlük var. O

!!!

Padişah vezirini
huzuruna çağırarak sorar:
Bana hizmet eden
hizmetçimin hayatta
benden daha mutlu
olduğunu görüyorum,
Acaba sebebi nedir?
Halbuki onun hiçbir şeyi
yok. Ben ise padişahım,
her şeyin sahibiyim, ama
onun kadar huzurum ve
keyfim yok.
Bunu işiten Vezir cevap
verir: Ey Padişahım, sen
ona 99 kuralını uygula!
Padişah bu kural nedir
dedi.
Gece bir torbaya 99 altın
koyup kapısına bırak ve
üzerine de “Bu 100 altın
sana hediyedir” yaz sonra

halde bana iki kat
yardım edin.
Halktan birisi:
- Bir körlüğünü

görüyoruz. Öbürü nedir,
göster, dedi.
- Sesim çirkin, avazım
kötü. Körlük ve ses
çirkinliği iki kat
körlüktür. Sesim
yüzünden halkın bana
acıması azalıyor. Kötü
sesim nereye varırsa
bana karşı öfke ve kin
meydana getiriyor. Bu
iki körlüğe siz de iki kat
acıyın. Böyle hiçbir yere

sığmayan kişiyi siz de
gönlünüze sığdırın, hoş
görün.
Bu sızlanma yüzünden
halkın hepsi ona
acımaya başladı. Sırrını
söyleyince gönlünün
güzel sesi, sesinin
çirkinliğini örttü.
Böyle birisinin gönül
sesi de çirkin olursa, bu
üç kat körlüktür.

Huzur Ama Nasıl
kapısını çal ve olanları
izle. Padişah merakla
vezirin anlattığını yapar.
Hizmetçi kapıyı açar,
sağına soluna bakar ve
altınları alır. Heyecanla
altınları sayar lakin bir
tane altının eksik
olduğunu görünce
“Galiba dışarda bir yere
düştü” diyerek çoluk
çocuk kayıp altını
aramaya koyulur.
Gece boyunca kayıp
altını ararlar,
bakmadıkları sokak
yoktur. Hatta boş araziler
ce sokaklardaki eşyaların
bile altlarına bakalar.
Ama nafile. Eksik altını
bulamadıkça baba,

FIKRA
Adamın biri
maça gitmiş.
Aldığı bilet,
tribünün en
uzak
köşesinde.Yerin
e oturmuş
birinci devreyi
güç bela
seyretmiş. O
arada ön tarafta tam
ortada bir koltuğun boş

Kör Dilenci

çocuklarını azarlar hatta
bir ara onlara saldırır hale
gelir.
Ertesi gün olur sabah,
hizmetçi kederli,
düşünceli olur. Çünkü
bütün gece uyumamış
kayıp altını aramıştı.
Suratı asık, keyifsiz, her
halinden şikayetçi bir
tavırla padişahın
huzuruna gider. Böylece
Padişah 99 kuralının
anlamını öğrenmiş olur.
Aynen öylede bazen biz,
Allah'ın bize ihsan ettiği
99 nimetini unuturuz.
Sonra hayatımızı o kayıp
bir nimeti aramakla
geçiririz. Halbuki o nimet
bilmediğimiz bir

hikmetlerden dolayı, belki
bir imtihan belki daha
iyisi gelecek, belki ahrette
verecek bilinmez.
Ama biz 99 nimeti
görmez o bir şeyin peşine
düşeriz. Sonra
bulamayınca kendimizi
mutsuz, huzursuz, keyifsiz
eder ve içinde
bulunduğumuz nimetleri
unuturuz.
Gelin biz doksan dokuz
nimetin tadını çıkaralım,
Allah'ın nihayetsiz
nimetlerine şükredelim.
Şüphesiz ki o şükürle
nimetlerimiz artar. Bir
kaidedir ki şükür nimeti
ziyadeleştirir.

Futbol Tutkusu

olduğunu fark etmiş.
Devre arasında sıralar
arasından geçip o boş

yere
ulaşmış.
Yan
koltuktaki
adama
sormuş:
- "Burası
boş mu?"
- "Boş,
demiş
adam."- "Nasıl oluyor bu
tıklım tıklım dolu stadda

boş yer kalmış."
- "Orası benim eşimin,
demiş adam, aylar önce
bu maç için almıştık.
Ama eşim vefat etti."
- "Çok üzüldüm, demiş
bizimki, ama dost ve
akrabalarınızdan birine
neden vermediniz
bileti?"
- "Onların hepsi şu anda
cenazede", demiş adam.
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARI

40

Kalite üretiyorlar
Y

Aslen Ankaralı olan
ancak yaklaşık 10 yıl
önce geldiği
Çumra'da unlu
mamulleri sektöründe
önemli bir yere gelen
Bereket Unlu
Mamulleri Sahibi
Yasin Bozok,
sektördeki
çalışmalarını ve
Çumra'ya geliş
serüvenini anlattı.
Ankara'da fırıncılık
yapan, ticari amaçlı
Çumra'ya gelen
Bozok, şunları anlattı,
“Çumra'da asker
arkadaşım vardı. Bir
gün onu ziyarete
geldiğimde, Çumra'da
sabah saatlerinde
ekmek fırınlarının
kapandığını gördüm.
Ankara'da şimdiki
ortağım Özkan
Torun'la görüşüp
sakin bir yere gitme
isteğimi söyledim.
Çumra'daki bu açığı
görünce, buraya
gelmeye karar
verdim.”
'SOMUNCU BABA'
DUASI Yıllardır
katkısız ekmek
üzerinde çalıştığını bu
anlamda Çumra'da
aynı şekilde
çalışmalar
yürüttüğünü dile
getiren Bozok,
“Burada da aynı
şekilde ekmek
yapımına başladık. İlk
zamanlar bin 500

ekmek falan yapıyorduk.
Şuanda yaklaşık 15 bin
ekmek çıkartıyoruz. Tüm
şubelerimizde yapılan
ekmeklerimizin her gün
numuneleri gelir, bu
numuneleri kontrol
ederim. Eğer bir sıkıntı
varsa hemen ustayı
ararız, gerekli şeyleri
söyleriz. Bir de fırınlarda
her hamurun ekmeği
çıkınca fotoğraflarını
çekerler bize atarlar.
Fotoğraftan tuzunun bile
olmadığını anlarız.
Ekmek farklı bir olay,
hastalıktır bu iş. Rabbime
hep dua ederim;
“Allah'ım, Somuncu
Baba'nın ekmeğinin
lezzetini ver
ekmeğimize” diye. Çok
şükür ekmeklerimiz
lezzetli olur” şeklinde
konuştu.
ZOR GÜNLER
GEÇİRDİK
Çumra'ya ilk geldiği
dönemlerde sektörel
anlamda zorluklar
yaşadıklarını ancak bu
zorlukları aştıklarını
belirten Bozok,
“Belediyenin ihalesine
girdim. Rekabet
yüzünden bu ihaleyi
yüksek rakamlarda almak
zorunda kaldım.
Tükürdüğümüzü de
yalamak istemedik işe
başladık. 1, 1,5 sene para
kazanamadım. Bakkala,
markete ekmek vermeye
gidiyorum, sektörde
büyük rekabet vardı.

aklaşık 10 yıldır Çumra'da unlu mamuller sektöründe hizmet veren Bereket Unlu Mamulleri
Sahibi Yasin Bozok, kaliteden taviz vermeden, yaklaşık 20 çeşit ekmekle ilçeye hizmet veriyor.

Benden daha ucuz ekmek
veriyorlardı. Bu nedenle
ilk dönemler para
kazanamadım. Zor geçen
bir sürecin ardından daha
yeni yeni para kazanmaya
başladık. Bin 500 ekmekle
başladığımız bu yolda, 10
yılda 15 bin ekmek
düzeylerine ulaştık”
ifadelerini kullandı.
BEREKET, BÜYÜK BİR
MARKA OLDU
Barındırdıkları 5 fırın ve
satış yeriyle 35-36 kişiye
ekmek verdiklerini dile
getiren Bozok,
“Arkadaşlarımızın ücretini
alın teri kurumadan
vermek için ücretlerini
günlük veriyorum.
Bugüne kadar hiç aylık
veya haftalık olarak
vermedim
arkadaşlarımızın ücretini.
Çok şükür onların da
destekleriyle Bereket
Çumra'da büyük bir
marka oldu” dedi.
HERKES KENDİ
EKMEĞİNİ YİYECEK
“Bizim ekmeklerimizde
katkı kesinlikte yoktur”
diyen Bozok,
“Ankara'dan yeni bir usta
getirdim. Bu ustamız
tamamen çeşit üzerine
çalışıyor. Ekmekte
farklılık getirmek için
yaptım bunu. Çumra'da
toplamda 10 fırın var, 4'ü
bizde. Biz rızkımızın
peşindeyiz. Kimseyle
uğraşmayız. Herkes kendi
ekmeğini yiyecek” diye
konuştu.
HİJYENE ÖNEM
VERİRLER
Ekmek yapımında nelere
dikkat ettiklerine ve
hedeflerine değinen
Bozok, şu açıklamalarda
bulundu, “Biz
ekmeğimizi ekşi mayayla
yaparız. Ekşi maya doğal
mayadır. Unun en
kalitelisini kullanırım.
İçinde aroma yok, kendi
öz kokusu var. Yeni bir
makine aldık,
ekmeklerimiz el değmeden
çıkar. Hijyene çok özen
gösteririz.” Ürettikleri
ekmek çeşitlerinden de
bahseden Bozok, “Baget

ekmeği, Trabzon ekmeği,
köy ekmeği, yulaf ekmek,
somun ekmek, civciv
ekmeği, tava ekmeği, mısır
ekmeği, çavdar ekmeği,
susamlı baget ekmek, pide,
göçmen ekmeği gibi
yaklaşık 20 çeşit

ekmeğimiz var” dedi.
HEDEFE ULAŞTILAR
Sektördeki hedeflerine
ulaştıklarını bundan
sonraki süreçte aynı
şekilde çalışmaya devam
edeceklerini kaydeden
Bozok, şunları aktardı,

“Kara fırında Trabzon
ekmeği çıkarmayı ve
yeni bir makine alarak el
değmeden ekmek
yapmayı hedefliyorduk.
Çok şükür her iki
hedefimize de ulaştık.
Makinemizi aldık. Yeni
açtığımız yerimize de
kara fırınımızı aldık.
Bundan sonra aynı
dürüstlük ve çalışkanlıkla
çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Başka bir
derdimiz yok.”
ÖNCE İTİBARIN
OLACAK
Çumra'nın ticaretiyle
ilgili de
değerlendirmelerde
bulunan Bozok,
Çumra'nın samimi
ilişkileri olduğunu bu
durumun da kendisini
mutlu ettiğini söyledi.
Çumra'da paradan önce
itibar kazanmanın önemli
olduğunu belirten Bozok,
“Paran olsa da mal
alamazsın. Herkese güven
vereceksin. Güven çok
önemli burada. Un bile
vermezler. Güven
verirsen, dürüst olursan
kazanırsın. Bir de büyük
şehirlerde her şey
menfaate dayalı. Ama
burada öyle değil.
İlişkiler daha samimi”
değerlendirmesi yaptı.
GÜZEL BİR
ORTAKLIĞIMIZ VAR
Sektördeki çalışmalarını
Özkan Torun ve Mustafa
Altuntaş ile yaptıkları
ortaklıkla yollarına
devam ettiklerine değinen
Bozok, “Güzel bir
birlikteliğimiz var. Özkan
Bey'le zaten Ankara'dan
buyana birlikteyiz.
Mustafa Bey de yeni
ortağımız. Çok şükür
şuanda hiçbir sıkıntımız
yok. Birlikte el birliğiyle
en güzel ve kaliteli
hizmeti vermek için çaba
gösteriyoruz” dedi.
Konya Yenigün Gazetesi
10’lar Dergisi
Çumra’nın Yıldızları
Özel Sayısı
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ne kadar sabredecek bu tarza çok merak
ediyorum. Sürekli taç çizgisinden
dışarıya top vuran, üçüncü bölgeye
Galibiyet mi ?
sürekli uzun topla varmak isteyen, ikili
Güzel Oyun mu ?
mücadelelerde geç kalan, hiç bir taktik
varyasyonu olmayan, b planı olmayan,
tesadüflerle gol bulan bir görüntü
FUTBOLA DAİR
Abdullah KOÇAK
içerisindedir. Bu oyun tarzı değil
dağınıklıktır. Hiç bir taraftar böyle bir
ok değerli bir rakip lsparta
oyundan asla zevk almaz ve
Gelendost alınan galibiyetten dolayı almayacaktır.
bütün ekibi ve takımı EMEĞİ GEÇEN
... Sevindirici olan puansal olarak zirvede
HERKESİ öncelikle taraftarlarımızı
olmak, lider olmak gibi görünüyor. Bu
kutluyorum.
görüntü bir müddet okşar hepimizi ama...
ÇÇBS- 2 / 1 -GELENDOST
bir süre sonra bu da yetmez.

Ç

... Bir değişiklik yaparak belki de ilk
olacak ama bir spor köşe yazarı olarak
ben bu galibiyeti şahsım olarak
taraftarlarımıza armağan ediyorum.
... 26 HAZİRAN GAZETESİ
ÇALIŞANLARI OLARAKTA GÜZEL
BİR MESAJIM VAR... YÜREĞİ
TAKIMIMIZ ÇATALHÖYÜK ÇUMRA
BELEDİYE SPOR ile ÇARPAN ,
MÜCADELESİ VE
DÜŞÜNCELERİYLE TAKIMA GÜÇ
VEREN HERKESE
ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ.
... Gelelim maç analizimize, bu hafta ne
seyrettik, ne gördük, ne anladık.
Yenmek yani galip gelmek güzel ve
mutluluk vericidir. Tüm sporseverler
mutlu olurlar. Puanlar alırsınız, lider
olursunuz... Ama bazılarını asla memnun
edemezsiniz. Çünkü seyirci, özellikle
futbol seyircisi çok daha iyisini görmek
ister. Oynanan oyundan haz almak
isterler. Ayağa çok pas yapan, çok hücum
yapan, çok gol atan, takım oyunu
oynayan takımlar seyretmek isterler.

oyunla galibiyet devamlılığı uzun süreli
olur. Ama kötü oyunla alınan
galibiyetlerin devamlılığı olmaz ve kısa
süreli olur. Başarılı insanlar kısa vadeli
kazançlar için uzun vadeli kazanımlardan
ödün vermezler. Kalıcı başarı zaman alır.
Çok zaman başarı elde etmek için bir
maraton gerekir.
Birçok kişinin sağlam temeller atmaya
vakitleri yoktur. Zamanı kullanmaya ve
planlı yükselmeden yararlanmaya istekli
değillerdir. Yani kısa yolu kullanmak
isterler. Bu sebeple kısa vadeli
kazanımları hedefleri için geleceği
düşünmeden harcarlar. Sonunda plansız
olarak hedefledikleri her şey hemen geri
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kararlar alırlar. Yani diyebilirim ki bu
süreçte, zamana dayanan en sağlam
başarıya giden yolu oluştururlar. Uzun
vade, sonuçları birleştirmenize izin verir.
Ne kadar uzun süreli düşünürseniz ,
ödüller ve hedefler o kadar uzun süreli
olur. Uzun vadeli düşünmek, bileşik
büyümeyi nasıl inşa ettiğinizdir. Uzun
vadeli düşünmek , kendinizi uzun vadeli
başarıya hazırlamak için gerekli adımları
planlı atmak demektir.
... Yol her zaman doğrusal olmayacaktır;
zaman zaman başarısızlıklar da
kaçınılmazdır. Ama neyin işe
yaramadığını öğrenip ve ilerlemeye
devam etmek için neyin işe yaradığını
keşfedip ve daha çok çalışmalıyız.
... Kısa süreli baş ağrıtanları görmezden
gelip. Hem başarılarımızdan hem de
başarısızlıklarımızdan ders almalıyız .
Eylemlerimizi yapmaya, ölçmeye ve en
uygun hale getirmeye devam ettiğimiz
sürece, beklenen sonuçlar kaçınılmazdır .

döner ve kaybederler...

... Başarılı insanlar planlı çalışır ve
farklı düşünürler. Oyunu uzun
soluklu oynarlar, işe koyulurlar,
tekrarlarlar, hesap ederler,
değerlendirirler ve hareket etmeye
... Evet yeniyoruz lideriz.
devam ederler. Bu hayatlarının
ama.. tat almıyoruz, mutlu olamıyoruz
hemen her alanı için geçerlidir.
çünkü oyun yok, takım oyunu yok.
Daha fazla öğrenirler, daha akıllı
... Güzel oyunlar oynanırsa mağlubiyetler
Peki bireysel oyun üstünlükleri var mı ? o göze çarpmadığı gibi, kısa vadede iyi
çalışırlar, hedefleri için bir gelecek inşa
da yok. Nereye kadar bu oyun olacak kim
ederler ve gelecekteki beklentileri için

... Kariyerinizi yükseltmenin tek yolu, her
gün en iyi çalışmanızı sunmaya devam
etmemizi sağlayan bir sistem oluşturmalı
, her zaman büyük resim için çalışmaya
devam edip, kısa vadeli sonuçların
dikkatimizi dağıtmasına müsaade
etmemeliyiz. Başarısızlıklar uzun vadeli
hedeflerimizi rayından çıkarmamalı ve
galibiyetlerimiz de bizi geride
bırakmamalıdır.
... Hızlı bir başarı yolu yoktur, uzun
vadeli başarınız kısa vadeli eylemlerinize
bağlıdır. Uzun vadeli düşünmeyi
alışkanlık haline getirip. Küçük kazançlar
biriktirip ve hayallerimiz doğrultusunda
ilerlemeye devam etmeliyiz.
Umarım bu anlattığım bilgiler tüm
okuyucularıma ulaşır. Okurlar,
uygularlar, kalıcı ve uzun süreli
başarılara imza atarlar.
SAYGILARIMLA...

Lider Doludizgin!

BAL, 4. Bölge, 2. Grupta 5.
hafta müsabakaları tamamlandı.
Grupta şampiyonluğa oynayan
Ç.Çumra Belediyespor, kendi
saha ve seyircisi önünde
karşılaştığı Gelendostspor'u,
zorlu geçen 90 dakika sonunda
2-1'le geçerek liderliğini
korudu.
Grubun diğer iddialı takımı
Sarayönü Belediyespor da
deplasmanda Isparta 32
Emresporu 2-0 yenerek zirve
takibini sürdürdü. Aynı puana,
aynı galibiyet ve beraberliğe

sahip olan iki takımdan
temsilcimiz Ç.Çumra
Belediyespor 5. haftayı da
averajla lider tamamladı.
Yenişemeyerek puanları
paylaşan Akşehirspor ile
Ereğlispor aynı puanla 5. ve 6.
sırada yer aldılar. Tek
mağlubiyetini Ç.Çumra
Belediyespordan alan Eskil
Belediyespor, Aksaray
derbisinde E.N. Eşmekaya
Sultanhanısporu deplasmanda
3-2 yenerek 12 puanla 3.
sıradaki yerini korudu. Haftanın

sürpriz
sonucuna imza
atan Sudurağı
Gençlerbirliği,
Gölyazı
Belediyesporu
4-1 gibi farklı
bir skorla
geçerken ilk
galibiyetini de
almış oldu.
Gergin geçen
maçın ardından
çıkan olaylar
dolayısıyla
Ç.Çumra
Belediyespor
Kuyübü yaptığı açıklamayla
provakitf olayları kınadı.
Açıklamada, "
KULÜP YÖNETİMİMİZDEN
KAMUOYUNA
DUYURULUR…
Sahamızda bugün oynamış
olduğumuz Isparta Gelendost
müsabakası sonrası
kulübümüzle ilgili olumsuz algı
yönetmeye çalışan rakip takım
yönetici, teknik heyet ve
sporcuları soyunma odamıza
vermiş oldukları zarar, teknik

heyete, yöneticiliğe ve
sporculuğa yakışmayan
provokatör hareketleri ve
sözleri esefle kınıyoruz.
Spor dostluktur, spor
kardeşliktir." ifadeleri
kullanıldı.
Çumralı sporseverler her maç
olduğu gibi bu maçta da
takımını yalnız bırakmadı.
Ayrıca Çumra Ülkü Ocakları
Teşkilatı da astıkları
"BOZKURTLAR" pankartı ve
yaptıkları tezahüratlarla
takımlarına destek oldu.
05 Aralık Pazar günü saat
14.00'te oynanacak 5. hafta
müsabakalarının proğramı
şöyle:
Ereğlispor-Ç.Çumra
Belediyespor
Eskil Beldiyespor-Isparta 32
Emrespor
Sarayönü BelediyesporSudurağı Gençlerbirliği
Gelendostspor-E.N.Eşmekaya
Sultanhanıspor
Gölyazı BelediyesporAkşehirspor
SERDAR YAVUZ

Turnuva
Tüm Hızıyla
Sürüyor
Çumra Belediyesi tarafından
organize edilen Kurumlar ve
STK'lar arası Geleneksel
Çatalhöyük Halı Saha Futbol
Turnuvasında müsabakalar
çekişmeli bir şekilde devam ediyor.
22 Kasımda başlayan ve 4 grupta
17 takımın mücadele ettiği
turnuvada şu ana kadar oynanan
müsabakalarda alınan toplu
sonuçlar:
A Grubu:Emniyet: 5 KOSKİ: 3
Çumra Eğitim Gücü: 4 Güvercinlik: 3
Emniyet: 14- DSİ: 1,Eğitim Gücü: 5
KOSKİ: 1,Güvercinlik: 6 KOSKİ: 1
DSİ: 4 Çumra Eğitim Gücü:6
B Grubu:
Torku : 5 Hastane : 2
İstasyon : 1 Sanayi : 12
C Grubu:
Belediye : 7 Süt Üreticileri : 5

Jandarma : 18 İlçe Tarım : 2
D Grubu:Müftülük: 7 GSB : 4
TÜGVA: 8 Hürriyet: 3

