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       abasından devraldığı 
mesleği zirveye taşıyan 
ROA TUR Sahibi Adem 
Arslan, Şirket Mali 
Müşaviri Alaaddin Özçelik 
ile birlikte Turizmcilik ve 
Seyahat Acenteliği 
belgesini alarak, Çumra'da 
bu belgeyi alan ilk şirket 
oldu.

B

3’te

3’te

İlim ilim 
bilmektir...

Türk Kültürü ile 
İslam Kültürü 
Özdeştir

Edebiyat 
Çöplüğü

Ruhları Yeşerten

Damlalar

Sille'deki Cephanelik 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Başkan Altay Müjdeyi Verdi: 

Çumra’ya Taşınıyor
      onya Büyükşehir Belediyesi, 

      Sille'de  bulunan cephaneliği 

şehir merkezinden uzak bir alana 

taşıma çalışmalarını başlattı. 

      onya Büyükşehir Belediye 

      Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

Çumra ilçesinde 8 milyon 

metrekarelik arazi üzerinde yeni 

cephaneliğin yapımına 

başlandığının müjdesini verdi.

K

'Haydi Pişir Bakalım' Yarışması  Başladı 
       umra Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çumra İlçe Milli
       Eğitim Müdürlüğü tarafından medeniyet okulu projesi kapsamında
       Selçuklu'dan günümüze kendi öz yemek kültürümüzün gençler 
tarafından geleceğe aktarılması amacıyla düzenlenen 'Haydi Pişir 
Bakalım' yemek yarışmasının ilk etabı öğrencilerin yoğun katılımı ile 
başladı.
       rogram sonrasında davetliler hasta ve yaşlı bakım alanındaki
       Öğrencileri ziyaret ettiler. Öğrenciler misafirlerin tansiyonunu ve
       Kan şekerlerini ölçtüler.

Ç

P

ROA TUR Çumra'da Bir İlke İmza Attı

Ç.Çumra 
Belediyespor 
Ereğli'ye Takıldı:

          2-0 8’de

Yılı Avansla Kapattı

Konya Şeker, 

        lke ve bölge tarımının lokomotifi Konya
        Şeker, yılı avansla kapattı.  Konuyla ilgili 
bir açıklama yapan Konya Şeker yetkilileri 07 
Aralık 2021 Salı günü sözleşmeli pancar ekimi 
yaptırdığı çiftçilere 55 Milyon 532 Bin Lira 
avans dağıttıklarını  ifade ettiler. 

Ü

İŞKUR'DAN ERKOYUNCU'YA 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ 
Dünya Engelliler Günü'nde Konya'da en çok 
engelli işçi çalıştıran Konya Şeker'e Konya İŞKUR 
İl Müdürlüğü'nden teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

33 OKULA YENİ KÜTÜPHANE
2’de

4’te

2’de

6’da

Şehrin Takımı
Zirvede
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Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine 
Uymaya Söz Vermiştir.

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

  Sahibi
Atila TAŞ

Yayın Türü
Yerel Süreli

Gazetemizde Yayınlanan Köşe Yazılarının Hukuki Sorumluluğu Yazarlarına  Aittir

“İ

Ülkemizin gıda 
güvenliğinin riske 
girmemesi, milletimizin 
sofrasındaki azığın daha da 
artması için gayret 
gösterdiklerini ifade eden 
PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı ve Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Erkoyuncu, 
konuya ilişkin bir 
değerlendirme yaptı.
Sektörün lokomotif 
kuruluşunun Konya Şeker 
olduğunun bilinciyle 
hareket ederek, ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde hassas bir şekilde 
çalışarak çiftçinin üretimini 
sorunsuz devam 
ettirebilmesi ve hak ettiği 
kazancı elde edebilmesi 
için çalışmalar 
yürüttüklerini belirten 
Genel Başkan Ramazan 
Erkoyuncu,  
“Üreticilerimiz açısından 
çok hareketli geçen bir tarım 
sezonunun ardından 
önümüzdeki yıl çiftçimizin 
tarlasına tohumu attığı andan 
ürününü hasat ettiği güne 

kadar geçen sürede 
ihtiyaçları ve tüm giderleri 
anlamında daha güvenli bir 
alan açmak için çalışacağız. 
Bütün planlamalarımızı bu 

doğrultuda yaptık. Pancar, 
patates, ayçiçeği, mısır, 
buğday başta olmak üzere 
alımını yaptığımız ürünlerde 
regülasyon görevimizi 

devam ettireceğiz. 
Üretimi hiçbir şart ve 
durumda desteksiz 
bırakmayacağız. 
Devletimizin çiftçilerimize 
yönelik uygulamakta olduğu 
desteklerin önemini de 
biliyoruz, bütün bu alanlarda 
sektördeki diğer 
paydaşlarımızla birlikte 
hareket ederek, sürdürülebilir 
gıda arzı ve güvenliğinin 
birinci şart olduğu bir 
dönemde, en başta ülkemizin 
stratejik tarım ürünü olan 
pancar alım fiyatı olmak 
üzere üreticinin tarlasından 
kaldırdığı tüm ürünlerde alın 
terinin hakkını sonuna kadar 
alacağı en iyi taban fiyatın 
oluşması için gerekli 
girişimleri ilgili 
platformlarda yapıyoruz 
yapmaya da devam 
edeceğiz” dedi.
Genel Başkan Ramazan 
Erkoyuncu, açıklamasının 
sonunda 07 Aralık 2021 Salı 
günü üreticilerin hesabına 
aktarılan avansların 
çiftçilerimize hayırlı ve 
bereketli olmasını da diledi.
SERDAR YAVUZ 

lim ilim bilmektir, ilim kendin 
bilmektir. Sen kendini 
bilmezsin, ya nice okumaktır.”

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin 
bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya 
nice okumaktır.”” 
Konya Hâkimiyet Gazetesinde genel 
yayın yönetmeni, köşe yazarı, eski 
futbol hakemi Dursun Seyis Hocam 
köşesinde seviye ile ilgili yazısını 
ibretle okudum. Müsaadesi ile bir 
kısmını köşemde sizlerle 
paylaşıyorum. 
“”İnsanların pek çoğu seviye sınırını 
bilir ve buna göre konuşur, hareket 
eder. Kimi insanlarda bu sınırı ve 
seviyeyi bir türlü tutturamaz. Yazımı 
Hz. Ali'nin bir sözü ile devam 
ettireyim. Hz. Ali diyor ki; Küçükle 
küçük, Büyükle büyük olacaksın. Ama 
asla seviyesizin  seviyesine inip de, 
Kendini küçük düşürmeyeceksin. 
Yukarıda da belirttiğim gibi öyle 
seviyesizler var ki, toplumda onlarla 
muhatap olup, kendi seviyeni 
koruyamazsan sen ondan daha 
seviyesiz duruma düşüyorsun. 
Onlarla tartışmak, konuşmak çoğu 
zaman insanın sinirlerinin de 
bozulmasına neden olmaktadır. Onun 
için hemen ondan uzaklaşacaksın. 
Yürüdüğün yolda, Kimseyi bekleme, 
İşi düşen, senden menfaati olan sana 
yetişecektir ve arayıp bulacaktır.”” 
Tıpkı böylesi seviye sınırını bilmeyen 
birisinin lüzumsuzluğuna muhatabı 
tarafından verilen buna örnek olmuş ve 
ibret olarak köşeme aldım. 
Türkmen Akçakocası Yunus Emre; 

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin 
bilmektir. 
Sen kendini bilmezsin, ya nice 
okumaktır.”” 
Her ne olursa olsun insan önce kendini 
ve seviyesini iyi bilecek. Eğer 
bilmezse ne olur? Lüzumlu olmadığı 
ve lazım olmadığı yerde bulunur 
lüzumsuzluk yapar veya konuşursa 
kendini lazımlık yapar. Aşağıda ki 
cevaba muhatap olur, öyle değil mi?, 
“Kendini Çumra'da akil insan gören 
zatı muhteşem! Sen herkesi kendin 
gibi her şeyden kendine yal çıkaran, 
kapı kapı gezen her bulduğu kapının 
kulpuna tasmasının bağlatan köpek mi 
zannediyorsun! Senin dününü de 
biliriz!” 
   Bizden önce yaşamış atalarımızın 
ibret olan deyim ve sözleri vardır. 
Birinin geçmişindeki kötü halini 
bilmesini kinayeli şekilde ifade 
etmişler; 
---Yürü git be!” demiş, “Kime caka 
satıyorsun? Ben senin 
cemaziyülevvelini bilirim.” 
Eskiden resmi dairelerde her ayın 
evrakı, bir bez torbaya konur üzerine 
de ilgili oldukları ayın adı yazılırmış. 

Tabii o zamanlar hicri takvim 
kullanıldığı için ayların adı da 
muharrem, safer, recep… şeklinde 
kullanılıyormuş. Bir gün resmi 
dairede çalışan parası kıt 
memurlardan biri cemaziyelevvel 
ayının torbasını aşırıp ondan 
kendine paçalı don diktirmiş. Donun 
tam arka kısmına kırmızı boyalı 
Cemaziyelevvel yazısı denk 
geliyormuş. Adam donu yıkamış, 

etmiş ama bir türlü yazıyı 
çıkaramamış. 
Bir gün üzerinde bu don varken adamı 
hamamda arkadaşları görmüş. 
Donundaki yazıdan adamın ne 
yaptığını hemen anlamışlar, aralarında 
gülüşmüşler. Ama adam utanmasın 
diye ona bir şey belli etmemişler. Gel 
zaman git zaman torba hırsızının şansı 
dönmüş, işyerinde yükselmiş, eski 
kalem arkadaşlarına tepeden bakar, 
hava atar olmuş. Bir gün yine eski 
arkadaşlarından biriyle tartışınca, 
arkadaşının gururunu incitici sözler 
sarf etmiş. Arkadaşı artık 
dayanamamış, “Yürü git be!” demiş, 
“Kime caka satıyorsun? Ben senin 
cemaziyellevvelini bilirim.” 
İşte böyle, birinin çok eski zamandan 
beri tanındığı, geçmişinin bilindiğini 
anlatmak için kullanılır bu deyim. 
Böylesi yazıdan sonra Çumra 
Cumhuriyet Lisesinden Zuhal Ayberk 
Hocamın güzel dilekleri ile yazımı 
bitiriyorum. 
“Uzaklarınız yakın, dilekleriniz 
gerçek, kötülükler sizden uzak olsun!” 

Milli Eğitim Bakanı  Mahmut 
Özer'in başlatmış olduğu her okula 
kütüphane kampanyası 
çerçevesinde ilçemizdeki 33 okula 
yeni kütüphane kuruldu.
 Yeni kurulan kütüphanelere 
hayırseverler, veliler, öğrencileri 
ve öğretmenler de kitap ile destek 
alabilecekler.. 33 kütüphanenin 
açılışı adına Numan Danış İmam 
Hatip Ortaokuluna kurulan 
kütüphanenin açılışı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Altunyaldız tarafından yapıldı. 
SERDAR YAVUZ

İlim ilim 
bilmektir... 

33 OKULA 
YENİ 
KÜTÜPHANE

Sigarayı Bırak
Hayatı Bırakma

Konya Şeker, Yılı Avansla Kapattı
Ülke ve bölge tarımının lokomotifi Konya Şeker, yılı avansla kapattı.  Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Konya Şeker yetkilileri 07 Aralık 2021 Salı günü sözleşmeli pancar 
ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 Milyon 532 Bin Lira avans dağıttıklarını ifade ettiler. 
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       ir milleti millet yapan din, dil, 

adet,  gelenek ve davranış gibi 

unsurların tamamına kültür diyoruz. 

Bir kültürde ana unsur dindir. 

Türklerin hemen hemen tamamının 

dini İslam'dır. İslam olmayan 

Türkler asimile olmuşlar, Hıristiyan 

olan Gagavuz Türklerinin dışında 

Müslüman olmayan Türk boyları 

dillerini unutmuşlardır. Bütün 

dünyada, özellikle Batı'da Türklük ile 

Müslümanlık özdeş olarak 

kullanılmakta, Türk denince 

Müslüman anlaşılmaktadır.

       Onuncu asırdan itibaren 

Türkler, İslam'ın askeri gücü 

(akıncıları) olmuşlar, İslam'ın daha 

geniş coğrafyalara, özellikle Avrupa 

içlerine kadar İslamiyet'in 

yayılmasını sağlamışlardır. 

Avrupalılar İslam'ı Türklerle 

tanımıştır.

      Şunu da belirtelim ki Türkler, 

İslam'ı kılıçla, zorla ve korkuyla 

kabul etmemişler, gönüllü ve istekli 

olarak İslam'ı seçmişlerdir. Allah o 

yüzden İslam'ın bayraktarlığını Arap 

kavminden alıp Türklere vermiş, 

İstanbul'un fethini Türklere nasip 

etmiştir.

     Türkler, geniş bir coğrafyada 

gezdikleri için karakter yapıları 

itibariyle sağlam bünyelidirler, 

sıcakkanlıdırlar, karşılaştıkları bölge 

insanıyla çabucak kaynaşırlar, 

özgürlüklerine 

düşkündürler, 

konuşmaları ve 

davranışları biraz 

kaba gibi 

algılansa da 

merhametlidirler. 

     Türklerin 

daha çok anaerkil bir aile yapıları 

vardır, aile içinde kadın hep baskın 

rol oynar. Günümüzde kadınların 

biraz geri plana itilmesi, Arap 

kültüründen etkilendiğimizden 

dolayıdır. A

raplarda kız ve kadınlar hep ikinci 

sınıf gibi görülmüş, Peygamberimiz 

hayatı boyunca bu anlayışla mücadele 

etmiştir. Peygamberimizin, “Cennet 

annelerin ayakları altındadır”, 

“Kadınlar ve köleler sizlere emanet 

olarak verilmiştir, onlara 

yediğinizden yedirin, giydiğinizden 

giydirin”, 

“İki kız yetiştirip namusuyla 

evlendiren bir dul kadın cennetliktir” 

gibi sözleri, hep kadını geri plana 

atan yanlış kültürü yok etmek içi 

söylenmiş hadislerdir.

     Sonuç olarak “Türk Milleti” 

kavramı, bir ırkı değil, bir kültürü 

ifade eder. Bu kültür Doğu 

Türkistan'dan başlayıp Avrupa 

içlerine kadar yayılmıştır. Türk 

Milletini sevmek ve Türk Milletinden 

olmak için ana dilimizin Türkçe olması 

şart değildir. 

Müslüman olmak, 

Türk insanının  

karakter yapısına 

ve kültürel 

değerlerine sahip 

olmak veya saygı 

duymak 

yeterlidir.

     Anadolu'da büyük bir nüfusu 

oluşturan (15 milyon civarında) Kürt 

kökenli kardeşlerimize gelince, Türk 

dediğimiz insanlarla duygu, düşünce, 

karakter, inanç ve kültür açılarından 

hiç bir ayrılıkları yoktur. Hazreti 

Mevlana'nın dediği gibi, “Aynı dili 

konuşan insanlar değil, aynı duyguyu 

paylaşan insanlar anlaşır.” Türklerle 

Kürtlerin anadilleri ayrı ama duygu ve 

davranışları aynıdır.

     İnsanlar, kendilerini hangi aileye 

mensup hissederlerse ona aittirler. 

Bir başkasının soyuna sopuna 

karışmak, bir başkasına soy -sop 

dayatmak veya empoze etmek 

kimsenin hakkı değildir. Herkes 

içinde bir aidiyet duygusu taşır, 

diğer insanlar da ona saygı duymak 

zorundadır.  

     Kürtler, isterse kendilerini Türk 

milletinin bir parçası saysınlar, 

isterse Türkleri bin yıldır birlikte 

yaşadıkları komşusu ve akrabası 

kabul etsinler, isterse kendilerini 

Anadolu'nun Türklerden önceki 

yerlileri görsünler; Kürtlerle Türkler 

İslam kardeşidirler ve kardeşçe 

birlikte yaşamalarının önünde hiçbir 

engel yoktur. Sadece “Türküm” 

diyenlerin empati yapmaya ihtiyaçları 

vardır. Kürtçe ister bir lehçe olsun, 

ister müstakil bir dil olsun, bu dili 

konuşanlar dillerini okuyup 

yazabilmeli, geliştirebilmeli, 

edebiyatını yapabilmeli, çocuklarına 

ve yaşadıkları köylere Kürtçe isimler 

koyabilmelidirler. Türkçe konuşanlar 

da gerektiğinde Kürtçeyi öğrenmeli, 

kendi vatandaşlarıyla daha kolay 

anlaşmalıdır. İki dil bilmek iki insan 

demektir.  

       Birkaç kavim ve kabile, 

anadillerini, kimliklerini ve 

farklılıklarını koruyarak ta aynı 

devlet çatısı altında birlikte 

yaşayabilirler. Bunun örnekleri 

çoktur. Kaldı ki asırlar boyu evlilikler 

ve göçler yoluyla Kürtler ve Türkler 

adata tek bir millet olmuştur, 

özellikle Anadolu yarımadasında 

coğrafi sınırlar kalkmış, iç içe 

geçmişlerdir. Bugün Batı Anadolu'da 

ve İstanbul'da yaşayan Kürt nüfus, 

Doğu bölgelerimizde yaşayan 

Kürtlerden daha çoktur.

     O halde “Türk- Kürt kardeştir, 

ayıranlar kalleştir” sloganını 

içselleştirmeli, anlamsız tartışmaya 

bir son vermeliyiz.

B

Babadan oğula devredilen meslek 
olmakla birlikte, 2004 yılından itibaren 
servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan 
Adem Arslan 2018 yılında 
kurumsallaşmaya giderek ROA Turizm 
Ticaret Limited Şirketi'ni kurmuştu., 
2020 yılında şirket marka tescilini 
yaptıran ve servis taşımacılığı alanında 
faaliyetine ek olarak çeşitli gezi turları 
da düzenleyen ROA TUR Şirket Sahibi 
Adem Arslan, şirket olarak almış 
olduğu karar neticesinde 2021 yılında 

Turizmcilik ve Seyahat Acenteliği 
belgesini şirket Mali Müşaviri Alaaddin 
ÖZÇELİK ile birlikte aldı. Turizmcilik 
ve Seyahat Acenteliği yetkisini 
Çumra'da firma olarak ilk defa alan ve 
bu sektörde faaliyetlerini 
genişleteceğini açıklayan şirket müdürü 
Adem ARSLAN Çumra'mızın turizme 
açılmasını ve Çatalhüyük'ün tanıtılması 
konusunda çalışmalara başladığını 
belirtti.SERDAR YAVUZ

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, şehrin Kuzey 
Batı kısmında bulunan ve 
Cephanelik olarak bilinen 
47. Mühimmat Bölük 
Komutanlığı'nı Çumra 
ilçesine taşıyor. Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehir merkezine çok 
yakın bir alanda bulunan 
cephaneliği yerleşim 
yerlerinden uzak bir alana 
taşıma çalışmalarını 
başlattıklarının müjdesini 

verdi. Çumra ilçesi 
Abditolu Mahallesi'nde 8 
milyon metrekarelik arazi 
üzerinde kurulacak yeni 
cephaneliğin yapımına 
başladıklarını kaydeden 
Başkan Altay, “Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin 
yeni tip mühimmatını 
depolayabileceği 
standartta modern bir tesis 
inşa ediyoruz. Şehrimize 
hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. Başkan 
Altay, Çumra'da yapımına 

başlanan yeni 
cephaneliğin 254 milyon 
lira yatırım bedeli ile 
hayata geçirileceğini de 
sözlerine ekledi.
Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan 
cephaneliğin Çumra'ya 
taşınması ile ilgili sosyal 
medyada yaptığı 
paylaşımda Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay'a teşekkür etti. 
SERDAR YAVUZ

Türk Kültürü ile 
İslam Kültürü 
Özdeştir

Sille'deki Cephanelik 
Çumra’ya Taşınıyor

ROA TUR Çumra'da 
Bir İlki Gerçekleştirdi

İlçe Halk Eğitim Müdürümüz Ahmet 
Bülbül ve Çatalhöyük Kadınları KOP ile 
üretiyor projesinde yer alan kursiyerler 
Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'ı 
ziyaret etti.Candan ziyaretle ilgili yaptığı 
açıklamada; "Projemizin başladığı 
günden bu güne kendi emekleri ile göz 
nuru eserler ortaya çıkaran 

kadınlarımızın hayatlarına 
dokunabildiğimizi görmek bizleri mutlu 
etti. 
Halk Eğitim Müdürümüz, projede yer 
alan hocamız ve tüm hanım kardeşlerime 
katkılarından ve gayretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.
SERDAR YAVUZ

Kursiyerler Candan'ı Ziyaret Etti



  Sayfa 08 Aralık 2021 Çarşamba 4

              Alış           Satış 
Dolar           13,651      13,720 
Euro                 15,335      15,451
22 ayar        709,180    755,000
Çeyrek    1.242,120  1.310,000
Yarım    2.483,490  2.620,000
Tam    4.965,980  5,240,000   

Sarraf

AVDANLI HACI

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

TARİH   ECZANE   TELEFON

08.12.2021  KUZEY     0533 358 71 56
09.12.2021  DEVA                 447 19 11  
10.12.2021  MERKEZ           447 12 05
11.12.2021  EKER                 447 20 03 
12.12.2021  BAĞCI               447 22 66 
13.12.2021  ŞİFA                   447 13 18             
14.12.2021  Y.ÖZKAN           407 00 10

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 

SATILIK	ŞANTİYE	

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

Kullanılabilir Alan:25000 m² 

İSLÂMDA SİYASET

İslâm'da siyaset var mıdır, yok mudur tartışmaları 

hep olagelmiştir. Din ile siyaseti birbirine 

karıştırmayalım sözünü hep duyduk, duyuyoruz 

ve duyacağız da.. Din ayrı şeydir, siyaset ayrı 

şeydir diyen insan sayısı oldukça fazladır 

ülkemizde. Ben de diyorum ki dinde siyaset hem 

de çok iyi bir şekilde vardır. Dini siyasetten 

ayırmak insanın doğasına aykırıdır. Çünkü insan 

yaratılış olarak sosyal bir varlıktır ve sosyal 

hayatı da siyaset düzenler.
Peygamberimiz S.A.V vefat ettiğinde arkasında 
100 binin üzerinde ümmet bırakmış ve bu ümmeti 
idare eden de bir devlet bırakmıştır. 
Peygamberimizden sonra ise dünyada yasalarını 
Kur'an'dan alan pek çok İslâm Devleti 
kurulmuştur. İslâm'da siyaset yok demek ve İslam 

Siyasete karışmaz demek.; Anayasamız 
KUR'ANDIR diyen İslam devletlerini yok 
saymaktır. Oysa pek çok İslâm devleti 
kurulmuştur tarih boyunca.
Nisa Suresi 59. Ayetinde Allah;" Ey iman edenler! 
Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden 
olan ülü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa 
düşerseniz -Allah'a ve âhirete gerçekten 
inanıyorsanız- onu, Allah'a ve peygambere 
götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem 
hayırlıdır hem de en güzelidir." Buyurmuştur.
Allah'a ve ahrete inanıyorsanız; Allah'a, 
peygamberine ve Müslüman olan devlet 
başkanına itaat ediniz. Eğer bir anlaşmazlığa 
düşerseniz onu Allah'a, peygambere ve ulul emre 
götürünüz buyuran Allah bu ayeti boşuna 
göndermemiştir.
Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar 
nasıl halife seçmişlerse, günümüzde de ulul emir 
seçilmektedir. Müslüman olan ulul emir seçmek 
gerekir ki gönül huzuru içinde Müslüman olan 
ulul emre Allah'ın emri üzerine itaat edebilelim. 
"Arkadaş ben oy vereceğim adamın dinine, 
inancına bakmam" diyenler elbette batıl yol 
üzeredirler. Allah ıslah etsin. Ben oy vereceğim 
insanın; dinine, inancına ve yaşantısına bakarım 
arkadaş diyorum vesselam.

Önemli Meseleler
              -34-

ÇUMRA SEVDALISI Mustafa EROL

Çumra Belediye 
Başkanı Recep 
Candan Merkez 
Atatürk İlkokulu 
Halter takımında yer 
alan genç halterciler 
ve antrenörleri ile 
sohbet etti.
Her bir gencin sportif 
başarı yönüyle 
gelecek vadettiğini 
dile getiren Candan, 
“Kulüp bünyesinde 
vereceğimiz 

destekler ve 
sporcularımızın 
gayretleri ile 
Çumra’mızdan Naim 
Süleymanoğlu ve 
Halil Mutlu gibi 
dünya şampiyonu 
çıkacak haltercileri 
hep birlikte 
yetiştireceğiz 
inşallah.” diye 
konuştu.
SERDAR YAVUZ

48757 Sayılı İş 
Kanunu, 30. 
maddesi uyarınca, 
işverenler, 50 veya 
daha işçi 
çalıştırdıkları özel 
sektör iş yerlerinde 
yüzde üç engelli, 
kamu iş yerlerinde 
ise yüzde dört  
engelli işçiyi meslek 
beden ve ruhi 
durumlarına uygun 
işlerde çalıştırmakla 
yükümlü 
durumdalar. Konya 
Şeker bu alanda 
örnek bir tavır 
sergileyerek Konya’da 
en fazla engelli 
çalıştıran kurum oldu. 
Konuyla ilgili İŞKUR İl 
Müdürü Emrah Keleş, 
Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
PANKOBİRLİK Genel 

Başkanı Ramazan 
Erkoyuncu’yu ziyaret 
etti. Kurum olarak 
engelli vatandaşlarımıza 
iş imkanı sunma 
konusunda gösterdikleri 
hassasiyet için 
kendilerine teşekkür 
ettiklerini ifade etti.
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde, 

Konya’da en fazla 
engelli çalıştıran kurum 
olan Konya Şeker’e bu 
ziyareti yapmaktan 
büyük mutluluk 
duyduğunu ifade eden 
Keleş, engelli istihdamı 
konusunda bütün 
kurumların hassas 
olması gerektiğine işaret 
etti.

PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı 
Ramazan Erkoyuncu 
da “Engelli 
kardeşlerimizin 
hayatlarının 
kolaylaştırılması için 
herşeyi devletten 
beklemenin doğru 
olmayacağını, bu 
konuda herkese 
sorumluluk 
düştüğünü ifade 
etmek istiyorum. Her 
kurum, her işletme 
bu konuda 
farkındalığını 

kurumsal olarak artırırsa 
inanıyorum ki  hayatın 
her alanında engeller 
kalkacaktır. 3 Aralık 
Dünya Engelliler 
Gününde bütün engelli 
kardeşlerimizi sevgi ve 
muhabbetle 
kucaklıyorum.” Dedi.
SERDAR YAVUZ   

İŞKUR’DAN ERKOYUNCUYA 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

GENÇ 
HALTERCİLERLE 
SOHBET
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  F. Özlem BÖKETİN

Sosyal medya üzerinde, insanı kusturacak derecede 

iğrençleşen bir edebiyat çöplüğü oluştuğu 

kanaatindeyim. Edebî zannedilen ama edebî zevkten 

tamamen yoksun herhangi biri tarafından bile 

kolaylıkla söylenebilecek onlarca cümleyle 

doldurulmuş vakit hırsızı sayfalara denk 

gelmişsinizdir. Ben de bunlardan bir tanesine, isminde 

"yazar" kelimesi geçtiği için takip şansı vermiş 

bulundum.

Sayfanın basit, derinlikten uzak cümlelerinden 

yazarlıkla hiçbir alakası olmadığını anlamam uzun 

sürmedi. Bu cümlelerden birkaç örnek vereyim size;

"Seni kaybetmekten korkacak biriyle tanış." Yani 

kiminle tanışacağınız her daim elinizde, tanışacağınız 

insanları katalogdan filan seçiyorsunuz, insanların ne 

olduğunu da yüzlerine bakar bakmaz anlıyorsunuz ama 

hangi özellikteki insanlarla tanışmanız gerektiğini bir 

türlü bilememişsiniz, sayfa sağ olsun size ip ucu 

veriyor. İşin bir de şu yönü var; birinin sizi 

kaybetmekten korkması için sizi sevmesi gerekir, 

sevsin tabii bunda bir sakınca yok. Ama kaybetme 

korkusunun önemli nedenlerinden biri de 

güvenememektir. Siz, güvenilmezliğinizi ispatlayıp da 

sizi sevenlerde işkence gibi bir kaybetme korkusu 

oluşturursanız cümle bunu umursamadığı gibi hak bile 

veriyor. Oh ne âlâ edebiyat!

"Aşk gülüşe benzer, oradan başla sevmeye." Bu 

cümleye göre de kime aşık olacağınızı 

seçebiliyorsunuz ama aşk hakkında en ufak bir 

fikriniz de yok, sayfa size fikir veriyor sağ olsun, 

meğer gülüşe benzermiş aşk. Şimdi güzel bir aşk 

sahibi olabilmeniz için güzel bir gülüşe kancayı 

takmanız lazım tabiri caizse. Bir gülüşü beğendiniz, 

aşka benzer bir şey buldunuz, şimdi sevmeye oradan 

başlamanız lazım. Nasıl olacak bu? Sevmeden aşkı 

buldunuz, sevmeye başladığınızı iddia ettiniz ve 

gülüşe benzer bir aşk sizin oldu. Ben kendi 

açıklamamdan kayda değer bir şey anlamadım, siz 

anladıysanız helal olsun!

"Tek bir kadına ait olmayı göze alabildiğin zaman 

erkek oluyorsun." Bu cümle artık "pes" dedirtti. 

Cümlenin kusursuz güzelliğiyle edebiyata yaptığı 

olağanüstü katkıyı(!) anlamaya çalışalım. Cümleyi 

yazan ya "göze almak" deyiminin ne anlama geldiğini 

bilmiyor ya da romantiklik yapacağım derken fark 

etmeden asıl zihniyetini ele veriyor. Göze almak, 

istenilen bir şey yolunda karşılaşılabilecek kötü 

durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek 

anlamına gelir. Burada istenen şey erkek olmak. Peki 

göze alınan kötü durum, tehlike ne? Tek bir kadına ait 

olmak! Yani cümleye göre aslında en iyisi bütün 

kadınlara ait olmak da erkek olmak için bundan vaz 

geçip tek bir kadına ait olma tehlikesini göze almak 

gerekiyor. Ne yazık ki bu kastettiğini zannettiği şeyin 

tersini kasteden iki yüzlü cümleyi onlarca kişi 

romantik bulup alkışlıyor. Ne denir ki?... Koruyun 

kendinizi bu edebiyat çöplüğünden…

Ruhları Yeşerten
Damlalar

Çumra Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı Odamızın Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 42. Maddesi gereğince 
03.01.2022 tarihinde Pazartesi günü saat: 10:00  İzzetbey Mah. 72443 sk. No:3 Kat:2 Çumra/ KONYA  
Çumra Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası Hizmet Binası adresinde, Çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 09.01.2022 tarihinde Pazar günü saat: 10:00 İzzetbey Mah. 
72424 Sk. No: 2-3 Çumra/Konya Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonu adresinde 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Bütün Üyelere İlan Olunur.

ÇUMRA ŞÖFÖRLER OTOMOBİLCİLER VE          
               NAKLİYECİLER  ESNAF ODASI 

Yönetim Kurulu Adına
Mevlüt ARSLAN            Himmet ÖNAY

  Genel Sekreter            Yön. Krl. Başkan

Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de                                                                      Basın - 1508576

ÇUMRA ŞÖFÖRLER OTOMOBİLCİLER VE NAKLİYECİLER ESNAF ODASI
BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

GÜNDEM
a)  Açılış,
b)  Başkanlık divanının teşekkülü,
c)  Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
d)  Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
e)  Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
f)  Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
g)  Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
h)  Bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,
i)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
j)  Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs
programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi kabulü veya reddi,
k)  Aylık ücretlerin, Huzur haklarının, Yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,
l)  5362 sayılı kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine
yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin
kabulü veya reddi,
m)  Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik
gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar
vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
n)  Dilek ve Temenniler,
o)  Seçimler,
p) Kapanış. 

Odamızın 13 ncı olağan genel kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Kanunu'nun 42 nci maddesi gereğince; 03 /01/ 2022 tarihinde Pazartesi günü, Saat : 10.00'da 'da 
İzzetbey Mah 72443 Sok No:3/4 Çumra/Konya  Odamız Hizmet Binasını adresinde, çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ise 10 / 01/ 2022 tarihinde Pazartesi günü, Saat : 10.00'da İzzetbey Mah 
72443 Sok No:3/4 Çumra/Konya Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu  adresinde 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.
                                                            ÇUMRA ESNAF SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI 
GÜNDEM 
a) Açılış. 
b) Başkanlık divanının teşekkülü. 
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 
d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. 
e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 
f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi. 
g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. 
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi. 
i) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası. 
j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs 
programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. 
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
l) Odamız gayrimenkul almaya ve satmaya odamıza araç almaya satmaya üst kuruluşumuzun izini 
alınarak yönetim kuruluna yetki verilmesine 
m)Odamız  üyelerini ilgilendiren ticari konularda kurulan veya kurulacak olan şirketlerde ve 
kooperatiflerde ortak olabilmesi ortaklıktan ayrılması şirket ve kooperatif kurabilmesi ortaklıktan 
ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
n)Öğrenci bursu muhtaç durumdaki üyelere maddi yardımda bulunulması hususunda yönetim 
kuruluna yetki verilmesine
o) Dilek ve temenniler. 
ö) Seçimler. 
p) Kapanış. 

Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de                                                                      Basın - 1507543

GENEL KURUL İLANI

Edebiyat Çöplüğü

www.cumra26haziran.com
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Konya KOS Şube Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                  : 2021/782726
1-İdarenin
a) Adı                                              : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL  
                      BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL  
                                  MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                         : Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040         
           MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası            : 3323220191 - 3323209953
ç) İhale dokümanının                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                              : Konya KOS Şube Bina Tesisleri Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı               : Yaklaşık 25 metreküp betonarme beton imalatı, 150 metrekare 
kalıp, çeşitli yıkım söküm, sıva, boya vb elektrik, mekanik, inşaat onarım işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   : Konya KOS Şube kampüs alanı
ç) Süresi/teslim tarihi                      : Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.12.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Proje ve 
İnşaat Şube Müdürlüğü (İdarenin adresi ile aynı)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare 
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği”`nde yer alan B/III grubu işler veya B/III grubu işlerin bakım-onarım işleri, benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği veya 
Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de                                                                      Basın - 1504062

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2-9-16 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
yarışmanın ilk ayağı Sedat 
Çumra'lı Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi'nde yapıldı. 
İlk günkü etkinliğe Çumra 
Belediye Başkanı Recep 
Candan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Altunyaldız okul müdürleri, 

öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. Programda açış 
konuşmasını yapan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Altunyaldız,  " Projenin 
amacı unutulmaya yüz 
tutmuş Selçuklu mutfağının 
yeni nesillerimize 
kazandırılması ve son 
zamanlarda Avrupa 
kültürüne uyarak hazır 
yemek yerine evde yemek 
pişirme alışkanlığı 
kazandırmaktır." dedi. 
Tutmaç Çorbası, Herse ve 
Pekmez helvası menüsü ile 
Çumra ve Cumhuriyet 
Anadolu Liseleri arasında 
gerçekleşen ilk yarışmayı 
jüri üyelerinin 
değerlendirmeleri ile 
Çumra Anadolu Lisesi 
kazandı.  

Çumra Belediye Başkanı 
Av. Recep Candan Selçuklu 
döneminin yemek kültürüne 
dikkat çekileceği 
yarışmada; “Haydi Pişir 
Bakalım' yarışmamız ile 
özellikle Selçuklu ve 
Mevlevi mutfağından 
örneklerin gençlerimiz 
tarafından daha fazla 

tanınmasını ve bu geniş 
yemek kültürümüze katkı 
sunmalarını sağlıyoruz. 
Ayrıca bu etkinlik, kendi öz 
kültürümüze ait yemeklerin 
unutulmaması ve 
gençlerimiz tarafından 
geleceğe aktarılması için 
çok önemli…Gençlerimizi 
tebrik ediyor, yarışma 
boyunca yemek 
kültürümüzden güzel tatlar 
çıkaracaklarına 
inanıyoruz.” dedi. 
Program sonrasında 
davetliler hasta ve yaşlı 
bakım alanındaki 
öğrencileri ziyaret ettiler. 
Öğrenciler misafirlerin 
tansiyonunu ve kan 
şekerlerini ölçtüler.
SERDAR YAVUZ

‘Haydi Pişir Bakalım'  
Yarışması  Başladı 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
hayırsever 
hemşehrilerimizden Kemal 
Çolak'a eğitime katkılarından 
dolayı teşekkür etti. 
Açıklamada, "Gökhüyük 
Ortaokulumuzun sınıf, 
koridor ve lavabolarını 
seramik ile kapladık, 
Alibeyhüyiğü Atatürk 

Ortaokulumuzun lavabolarini 
yeniledik, dış cephe sıva ve 
boyasını yeniledik. Bu 
süreçte bizlere destek veren 
hayırsever Kemal Çolak 
beye, Çumra Belediyemize 
ve tüm emeği geçenlere 
teşekkür ederiz." ifadelerine 
yer verildi.
SERDAR YAVUZ

Kemal Çolak'a Teşekkür
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İddialı menüleriyle 
Çumra'da fark 
oluşturan Çağlar 
Restoran Sahibi 
Çağlar Can, ilçeye 
önemli bir hizmet 
veriyor. Çocukluktan 
buyana yemeğe ilgili 
olan ve yemek 
yapmayı adeta bir 
“aşk” olarak gören 
Can, bu anlamda 
yaptığı yemekleri 
özenerek 
gerçekleştiriyor. 
Kendine has bir 
üslubu olan Can, bu 
sektörü para 
kazanmak için değil, 
insanlara güzel 
yemekler sunabilmek 
için tercih ettiğini 
söylüyor. Gelecek 

adına güzel hedefleri 
de olan Can, sadece 
rezervasyonla, 
vatandaşların isteği 
doğrultusunda yemek 
yiyebileceği bir tesis 
kurmayı düşünüyor. 

2017 YILINDA 
RESTORAN AÇTI 
Selçuk Üniversitesi 
Turizm Otelcilik 
mezunu olan Can, 
üniversite yıllarında 
Konya'da daha sonra 
Antalya ve 
Almanya'da alanında 
çalışmalarla yaptığını 
söyledi. 2012 yılında 
babasının vefatı 

üzerine Çumra'ya 
geldiğini belirten Can, 
“Burada tanıdığım bir 
abimiz restoran açmıştı. 
Bizim yaptığımız işi 
bildiği için bana biraz 
yardım et dedi ve orada 
başlarken iş bizim 
üzerimizde kaldı. Orada 
bir süre işletme 
müdürlüğü yaptım 
sonrasında orası el 
değiştirince kendi 
işletmemizi açmış olduk. 
2017 yılından buyana da 
burada çalışmaya devam 
ediyoruz” dedi.

 YEMEKLE ÇOK 
İLGİLİ 
“Çocukluktan buyana 
yemekle ilgiliyim” diyen 
Can, yemek yapmayı çok 

sevdiğini vurguladı. 
Konya açıklık getiren 
Can, “Yemek yapmaya 
aşığım. Ben hem yemeyi 
severim hem de yemek 
yapmayı severim. Yemek 
konusunda biraz 
takıntılıyım. Yasakların 
olduğu dönemlerde 
mesela evde içli köfte 
yaptık, erişte kestik, su 
böreği yaptık. Bu 
anlamda yemek yapmayı 
ve yemeyi çok severim. 
Evde yemek konusunda 
patron eşimdir ama ben 
de ufak dokunuşlar 
yaparım” diye konuştu.

 ZENGİN MENÜSÜ 

VAR 
Çumra'ya oldukça zengin 
bir menüyle hizmet 
verdiğini dile getiren Can, 
menüleriyle ilgili şu 
bilgileri aktardı, “Burada 
orijinal yemekler 
yapıyorum. Menümüz 
oldukça zengin. Ham kuzu 
ve dana alıyorum mesela 
istersek 40'a yakın menü 
çıkarabiliyorum. Ama 
şuanda standart yemekler 
sunuyoruz vatandaşımıza. 
Kuzu şiş, kuzu ciğer, 
pirzola, tirit, ali nazik, 
beyti, tandır kebabı, balık 
çeşitlerimiz, tavuk 
ızgaralarımız, etliekmek, 
Mevlana, bıçak arası gibi 
tüm menülerimiz mevcut. 
Et konusunda oldukça 
hassasız. Hangi yemek 
etin hangi bölümünden iyi 
olursa orayı kullanırız. 
Ayrıca zengin bir mezemiz 
var. Akdeniz salatamız var, 
çok beğeniliyor. Günlük 
sebze ezmesi yaparız. 

Ezmemiz baharattan 
oluşur sadece. Ezmeye 
salça katmayız. 
Maydanozdan yaptığımız 
bir mezemiz var. Karışık 
turşumuz var. Soğandan 
yaptığımız bir mezemiz 
var. Beyaz lahana, 
mayonez, sirkeli kros 
yaparız. Cacık gibi 
mezelerimiz var. 
Misafirimizin istediğine 
göre mezeler yaparız. Ara 
sıcaklarımız var kaşarlı 
mantar, sıkma, söğürme 
salata gibi. Biz 
bulunduğumuz 
coğrafyanın mutfağını 
yansıtmaya çalışıyoruz.” 

DETAYLAR ÖNEMLİ 
Yemek yaparken çok 
küçük gibi görünen ama 
kendince önemli olan 
detaylara çok dikkat 
ettiğini belirten Can, 
“Mutfak konusu ruhani bir 
durum. 10 ayrı şefe 10 
aynı menüyü 10 aynı 
gramajla verseniz aynı 
yemekler çıkmaz. Bu 
anlamda herkesin yoğurt 
yiyişi farklı. Benim kendi 
yıkılmaz tabularım var. 
Mesela tavanın içine 
soğanı koyup, tavaya 
sonra yağ koyduğunuz 
zaman ben kendimi 
doymuş sayarım. Soğan 
kızgın yağa verilir. Bu gibi 
detaylara çok dikkat 
ederim” ifadelerini 
kullandı. 

YEMEK 
KÜLTÜRÜMÜZE 
SAHİP 
ÇIKAMIYORUZ 
Türk yemek kültürünün 

çok zengin olduğuna 
vurgu yapan Can, 
Selçuklu'dan, Osmanlı'dan 
gelen çok özel 
yemeklerimizin olduğuna 
dikkat çekti. Ancak bu 
zengin yemek kültürüne 
sahip çıkılamadığını 
belirten Can, şöyle devam 
etti, “Biz yemek 
kültürümüzü adeta 
eziyoruz. Lavaşın 
patentini mesela 
Ermenilerin alması çok 
utandırıcı bir durum. 
Çünkü lavaş Selçuklu 
mutfağından beri tandırda 
yapılan bir ürün. Türkler 
1071'de gelmedi bu 
topraklara. Türkler bu 

coğrafyada yaşıyorlardı. 
Kültürel olarak çok şey 
kazandık ama değişen 
jenerasyon yüzünden çok 
şey kaybediyoruz. 
Antalya'da yaşayan köy 
projesi var mesela orada 
kendi kültürlerine sahip 
çıkıyorlar. Orada tüm 
menülerini hayata 
geçirecekler. Bunu biz de 
yapabiliriz Konya'da.” 

YEMEK 
COĞRAFYAYA GÖRE 
ŞEKİLLENİYOR 
Yemek konusunun çok 
farklı olduğunu belirten 
Can, “Aynı yemeği farklı 
bölgelerde farklı şekilde 
yapılabilir. Yemekler 
bulunduğu coğrafyanın 
kültürüne göre şekil 
alabiliyor. Bu da tabi 
güzel bir zenginlik. Bazı 
yerlerde mesela yemekleri 
alevde yaparlar bazıları 
közde yaparlar. Dağ 
bölgelerine göre mesela 

Ova'da yemekler daha 
farklıdır” değerlendirmesi 
yaptı. 

GELECEK 
HEDEFLERİNİ 
ANLATTI 
Yemek konusunda güzel 
hedefleri olduğuna da 
bildiren Can, konuyla 
ilgili şu bilgileri verdi, 
“Hammaddesini kendimin 
ürettiği ama sadece 
rezervasyonla müşteri 
alacağım bir tesis kurmayı 
planlıyorum. Yemek 
yemek bazı coğrafyalarda 
açlık, bazı coğrafyalarda 
ihtiyaç bazı coğrafyalarda 
ise lükse kaçıyor. Ben 

bulunduğum coğrafyada 
yemek yemenin lüks 
olduğunu düşünen 
insanlarla çalışmak 
istiyorum. Yol üzerinde 
bir yerimiz var orada 
hayvancılık yapmayı 
planlıyorum. Koyun, 
kuzuları kendim 
güdeceğim, kendim 
besleyeceğim. Burada 
kendime ait bir yaşam 
alanı oluşturacağım. 
Ayrıca butik odalar 
yapıp, kimse kimseyi 
görmeden, sadece akşam 
rezervasyonuyla hizmet 
veren bir tesis hayal 
ediyorum. Vatandaşın 
istediği menüyü en iyi 
şekilde yapmak 
istiyorum. Para 
kazanmak için değil, 
yaptığımız yemeğin 
hakkını vermek için 
çalışıyoruz.” 

YARIŞMAYA 
KATILMAK İSTİYOR 

Tüm ülkede ilgiyle takip 
eden yemek programı 
olan Master Şef 
yarışmasına da katılmayı 
düşündüğünü belirten 
Can, “Yemekle ilgili 
olduğum için o yarışmayı 
izliyorum. Bu anlamda 
bu yarışmaya katılmayı 
düşünüyorum. İnşallah 
deneyeceğim” dedi.

Konya Yenigün Gazetesi 
10’lar Dergisi 
Çumra’nın Yıldızları 
Özel Sayısı

ÇUMRA’NIN YILDIZLARI

41
ocukluktan buyana yemek yapmaya ilgili olan ve Çumra'da sunduğu farklı ve zengin 

menülerle hizmet veren Çağlar Restoran Sahibi Çağlar Can, yemeğe olan tutkusunu 

anlattı.Ç
Yemeği aşkla yapıyor 
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FUTBOLA DAİR Abdullah KOÇAK

        u hafta Konyasporu

muzu ele alalım,Konya sporumuzu 

yazalım istedim.

Liderin tam da arkasında, ikinci ve 27 

puanda.

Daha nice başarı dolu güzel günlere. 

...Spor Toto Süper Lig'in 15. 

haftasında sahasında Öznur Kablo 

Yeni Malatyaspor  ile 0-0 berabere 

kalan İttifak Holding Konyaspor'un 

teknik direktörü İlhan Palut, bugün 2 

puan kaybettiklerini ifade ederek bir 

sonraki maça odaklanacaklarını 

söyledi.

... Palut, maçın ardından düzenlenen 

basın toplantısında, sahaya kazanmak 

için çıktıklarını belirtti. İlk yarıda 

istedikleri oyunu sahaya 

yansıtamadıklarını ifade eden ederken 

topu kazanma süresi ve baskı kısmını 

çözdük. Biraz daha oyuna coşku 

koyduk. Fakat bu seferde ceza sahası 

içerisinde bitirici vuruşu bir şekilde 

yapamadık. Bugün daha iyi hücum 

edebilirdik, daha etkili olabilirdik, 

daha net pozisyonlara girebilirdik ama 

belki bizim bahsettiğimiz 

eksiklerimizden belki de 

Malatyaspor'un çok net ve katı 

savunmasından dolayı bunda muvaffak 

olamadık. Kaybedilmiş 2 puan var. Bu 

maçı geride bırakıp Karagümrük 

maçına odaklanacağız." 

değerlendirmesinde bulundu.

Palut... taraftarın ilgisinden memnun 

olduğunu belirterek onlara galibiyet 

hediye edemedikleri için üzgün 

olduklarını sözlerine ekledi. 

... Süper Lig'de çıkış arayan Yeni 

Malatyaspor, kazanıp zirveye 3 puan 

daha yaklaşmak isteyen Konyaspor'a 

geçit vermemiş oldu. Her iki takımın 

da pozisyon üretemediği maçtan gol 

sesi çıkmadı.Deplasmanda Malatyaspor  

Konyaspor karşısına kazanıp, düşme 

potasından orta sıralara bir an önce 

çıkmak istese de Konya Spor Konuk 

ekibe bu fırsatı vermedi. Savunmadan 

vazgeçmeyen Malatya, rakip 

forvetlerin hareket alanını daraltıp, 

etkisiz hale getirme planı, maç 

boyunca harfiyen işledi. İlhan Palut ise 

geçen hafta Gaziantep FK'ya 3-2 

yenilen kadroya ince dokunuşlar 

yaparak Ahmet Çalık, Abdülkerim ve 

Çekiçi'ye şans verdi. Ancak bu 

rotasyon sonuca etki etmeyince ilk 

yarı golsüz berabere geçildi. İkinci 

yarıdaki hamleler ile oyuna hız 

kazandırmak istedi. Bu değişiklikler 

sonrası Serdar Gürler de devreye 

girdi. Sezon başından bu yana son 

çeyreklerde 6 gol bulan ev sahibi 

giderek baskıyı artırdı, ancak Malatya 

savunma duvarını ve kaleci Ertaç'ı bir 

türlü aşamadı. Maç berabere biterken, 

Konya Spor lig ikincisi olarak 

sıralamadaki yerini kaybetmedi.

Konya Takımı olarak iyi yerdedir. Ve 

daha da iyi yerlerde olacaktır. 

SAYGILARIMLA...

B

Bölgesel Amatör Lig 4. 
Bölge 2. Grup'ta 
mücadele eden Konya 
ekipleri, 6.hafta 
maçlarına çıktı. 
Birbirinden zorlu ve 
heyecanlı geçen maçlarda 
2 Konya derbisi oynandı. 
Zirve yarışında kayıp 
yaşamak istemeyen 
Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor, konuk 
olduğu Beta Trafo 
Ereğlispor'a 2-0 mağlup 
olarak ikinci sıraya 
geriledi. Ereğlispor ise bu 
galibiyetle puanını 10'a 
çıkararak 6.sırada yer 
aldı. Konya ekibinin 
golleri 17 ve 
33.dakikalarda Cabbar 
Çelik'ten geldi.
Aldığı bu mağlubiyetle 
namağlup unvanı da sona 
eren Ç.Çumra 
Belediyespor , 13 puanla 
2. sıraya düştü.
Bir diğer Konya 
derbisinin oynandığı 
maçta Akşehirspor, 

Gölyazıspor'u 4-
2'lik sonuçla 
mağlup etmeyi 
başardı. Puanını 
10'a çıkaran 
kırmızı-beyazlılar, 
haftayı 5.sırada 
kapattı. Gölyazı 
Belediyespor'da da 
kötü gidişat devam 
etti. Sezona istediği 
gibi başlayamayan 
Konya ekibi 6 hafta 
sonunda 1 
galibiyet, 5 
mağlubiyet alarak 
8.sırada yer aldı.
YENİ LİDER 
SARAYÖNÜ 
Bölgesel 
Amatör Lig 
4.Bölge 
2.Grup'un yeni 
lideri Sarayönü 
Belediyespor, 
galibiyet 
serisine bir 
yenisini daha 
ekleyerek 
namağlup 

unvanını da sürdürdü. 
Sahasında konuk 
ettiği Sudurağı 
Gençlerbirliği'ni 4-0 
ile geçen yeşil-
siyahlılar, Çatalhüyük 
Çumra 
Beleidyespor'un 
mağlup olduğu 
haftada liderliğini 
perçinledi. Sudurağı 
Gençlerbiliği 
karşısında galibiyeti 
getiren golleri, 
Mustafa Tan, Ali 
Temur, Kadir 
Çelikkaya ve Tamer 

Bal kaydetti. 6 
hafta sonunda 5 
galibiyet ve 1 
beraberlik 
alarak yoluna 
namağlup bir 
şekilde devam 
eden Sarayönü 
Belediyespor, 
16 puanla ilk 
sırada yer alıyor. 
Söz konusu 6 
haftada rakip 

filelere 14 gol bırakan 
Konya ekibi, kalesinde 
ise 2 gol görerek başarılı 
bir oyun ortaya koydu.
Gruptaki diğer 
müsabakalarda,  
Gelendostspor ile E.N. 
Eşmekaya Sultanhanıspor 
1-1 berabere kalırken,  
Sezona iyi bir başlangıç 
yapan  Eskil 
Belediyespor kendi 
evinde Isparta 32 
Emrespora 2-0 yenildi.
Ligin 6. haftasında 12 
Aralık Pazar günü saat 
14.00'te 
Gölyazı Belediyespor- 
Sarayönü belediyespor
Su Durağı Gençlerbirliği-
Eskil Belediyespor
Isparta 32 Emre Spor-
Gelendost Spor
E.N. Eşmekeya 
Sultanhanıspor- 
Ereğlispor
Ç.Çumra belediyespor-
Akşehirspor 
müsabakaları oynanacak.
SERDAR YAVUZ

Şehrin Takımı
Zirvede 

Ç.Çumra Belediyespor Ereğli'ye Takıldı
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