'Çumra'nın güneşi

Çumra’nın Yıldızları enerjiyle parlayacak'
46

Ç

umra Solar Enerji Ortağı ve Şirket Müdürü Elektrik
Mühendisi Yasin Altın, güneş enerjisinin oldukça ekonomik olduğuna dikkat çekti. Altın, Çumra'da enerji
yatırımları ile birlikte üretimin daha farklı bir boyut
kazanacağına inandığını vurguladı
7’de

Gündüzler
Ahmet GÜNDÜZ ve Oğulları
İnşaat: Ahmet GÜNDÜZ
İzzetbey Mah. Sedef Sk.
No:10
Tel: 447 67 44
Sarrafiye: Ömer GÜNDÜZ
BAĞKUR Çarşısı No:27/35
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Beyaz Eşya: Ramazan GÜNDÜZ

www.cumra26haziran.com
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75 Krş (KDV Dahil)

HAFTALIK YEREL SİYASİ SÜRELİ GAZETE

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

Rüya Gerçek Oldu!
Sayfa 2’de

SOHBET

Çumra'mızda
Rakamla
Değiştirilen
Sokak Adlarıyla
Bir Yıl Daha Geçti!
-2Ahmet YILDIZ

Sayfa 3’te
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattını açtı

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Karaman yüksek hızlı
tren hattının açılışını yaptıklarını, bu açılışı yaparak yeni bir dönemi
başlattıklarını belirterek, "İnşallah bu adım önce Karaman-Ulukışla, sonra
Mersin-Adana, Osmaniye, Gaziantep güzergahlarına yapılacak" dedi. 6’da

Erkoyuncu Gazetecilerle

Candan: Sonsuz
Şükürler Olsun
6’da

BAŞKAN ERKOYUNCU ÇUMRALI

Medeniyet
Dediğin
Tek Dişi Kalmış
Canavar
diYORUMki

Sayfa 4’te

Bir Araya Geldi ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

3’te

Saadet Çumra'da
Kongre Heyecanı

S

aadet Partisi Çumra
İlçe Teşkilatı 7.
Olağan Kongresini
yapacak.
İlçe Teşkilatında, 16
Ocak 2022 Pazar günü
14.00'da Kızılay Düğün
Salonunda
5’te
gerçekleştirilecek olan
7. Olağan İlçe Kongresi için hazırlıklar başladı.

PANKOBİRLİK
Genel Başkanı ve
Konya Pancar
Ekicileri
Kooperatifi
Yönetim Kurulu
Başkanı Ramazan
Erkoyuncu, Çumra
bölgesindeki
çiftçilerle Konya
Şeker'in üretim üssü
Çumra Şeker
Kampüsü'nde bir
araya geldi.
2’de

Recep ÖĞÜTÇÜ

Önemli Meseleler
-39ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

Sayfa 5’te
SOKAK KEDİSİ

M. Metin EREN

Anuş Gökçe Yunus Emre'yi Takımlar 8’de
4’te
Anlattı
Ödüllendirildi
Dolmuş Ücretlerine Zam

4’te

"Akıllı Şehir" Projesi
Konuşuldu

8’de

Arslanhan Gençlerle
3’te
Buluşuyor

Sayfa 8’de
Konyasporda
Puan Kaybı...

FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

Sayfa
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T

aşkentli Ramazan Çatal ve
Oğulları, Tahir, Abdulelim, Fuat,
Muharrem, Cafer Çatal, Taşkentli
Kalaycı Mehmet Döver, Yahya
Arıkan Usta, Ali Osman Arıkan, Abdul
Kadir Arıkan, Terzi Hasan Hüseyin
Koçak, Dinlendikli Mustafa Resul,
Abdul Kadir Ünal, Türkmen Camili
hayırsever Hacı Kara Dede, İnlili Musa
Ali Atik, Karamakırlı Ahmet
Karakulak, Hamzalarlı Bekçi Ali,
Koçaşlı Hacı Hasan Yılmaz ve oğulları
Ahmet, Mustafa, Mehmet, ikizler Ali,
İbrahim Yılmaz, Hakkı Yılmaz,
Saraycıklı Mustafa Özcan,
Karahüyüklü Kelekler, Abdurrahman
Kılınç, Cemile Ablanın çocukları Ali,
Osman, İhsan Ertaş, İhsan Şahman,
Yeniköylü Güzel Dayı ve oğlu Kerim
Çimen, Avşarlı Titrek Ali Kaya Hoca ve
oğulları Mehmet, Ahmet, Fahri, Ömer,
Mustafa, Bekir, Hüsnü Kaya, Mehdi
Ünal, Kahveci Sadık Ünal, Zabıta
İsmet, Pod Hasan Harmankaya, Hayta
İbrahim Özer, Musa Ata, Doktor Dede
Çalı ve Oğulları, Bayram Harman,
Celalettin Harman, Kelekkafa
Çelikçiler, Kılik Ömer Çelikçi, Dorlalı
Kaportacı Mehmet Gündoğdu, Aşlamalı
Feyzi Oflaz, Taşağıllı Saadettin Ata,
Ağaraslı Vehbi Aksoy,…
İnsanız ki, unuttuğumuz vardır. Hafızai
beşer nisyan ile maluldür. Muallim
Naci'nin çok bilinen özlü sözüyle
burada adını yazmadığım komşularım
beni affetsinler.
Genelde rahmetli Aydın Söke'de oturan
aslen Bozkırlı olan Hacı Abdullah
Koyuncu'nun yaptırdığı Koyuncu
Camii etrafında olan bu caminin

cemaati
Ata Sokak,
Çumra'mızda
komşularımızdı.
Beylerbeyi,
Rakamla
Bugün
Sokak,
Değiştirilen
aramızdan
Nasrettin Hoca
Sokak Adlarıyla
ayırılanları
Sokak, Buhara
Bir Yıl
rahmetle anıyor,
Sokak, Bakü
Daha Geçti! -2sağ olanlara da
Sokak,
sağlıklı uzun
Eşrefoğlu
SOHBET
ömürler
Sokak, Tuğra
Ahmet YILDIZ
diliyorum.
Sokak, Yakut
BARAJ
Sokak,
MAHALLESİNDEKİ
Akıncılar Sokak, Aşkabat Sokak,
KOMŞULARIMIZI ANARKEN
Tataristan Sokak, Gagavuz Caddesi,
KAYBOLAN SOKAK ADLARIYLA Karaçay Sokak, Hoşseda Sokak,
YAS TUTTUK!
Şehitli,k Sokak, Mevlana Caddesi,
1968 yılından sonra Koyuncu Camiinde Huzur Sokak, Konevi Sokak, Ahmet
fahri İmamhatiplik yapan Yörük Camili Yesevi Sokak, Tuğ Sokak, Arifi Sokak,
Çolak Nafil Küçükmumcu sonrasında
Tanburi Cemil Bey Sokak, Ayhan
Milli Eğitimden emekli oldu. Kuşcalı
Sokak,
Demirci Mevlüt'ün oğlu Hafız Mehmet Sonradan Baraj Mahallesinden
Oğuz Hoca sonrasında Derbentli Hafız ayrılarak Yeni Mahallede Şemsi Tebrizi
İsmail Ormancı Hoca ile Koyuncu
Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak,
Camiine Diyanetten kadrolu
Peyami Sefa Sokak, Ömer Seyfettin
İmamhatibi oldu. Ormancı emekli
Sokak, Yahya Kemal Caddesi
olduktan sonra Gerezli Mehmet Navir
Caddeler hariç sokak adlarının yerini
Hoca, Karasınırlı Aytemuz Hoca,
rakamlar aldı. Hiç adı olmayanın zatı
Batumlu Abdurrahman Cömert Hoca
olur mu?
imamhatiplik yapan hocalarımzdı.
Elbette olmaz da ne diye yıllarca
Yukarda adlarını hatırladığımı komşular yaşanmışlıkla anılarla yüklü olan
Tren Yolunu geçer geçmez ilk Cahit
sokakların ne demeye adını
Aküzüm Caddesi ile başlıyor. Sırasıyla değiştirdiniz?
Atatürk Caddesi, Akcabat Sokak, Gazi Yukarda sokaklara adları verilen
Osman Paşa caddesi, Bahçeli Sokak,
Atalarınızdan mı utandınız?
Millet Sokak, Gün Sazak Sokak,
İstiklal Marşını yazan Mehmet Akif
Kazakistan Sokak, Köprübaşı Caddesi, Ersoy'dan mı utandınız?
Erdemli Sokak, Kurt Cebe Noyan
Öyle ise buyurun cenaze namazına;
Sokak, Kırgızistan Sokak, Afganistan
Zaman Sultan 4. Murat Han zamanı,
Sokak, Pakistan Sokak, Altay Sokak,
Tütünün, zararlı tüm maddelerin hatta
Nizamülk Caddesi, Öziş Sokak,
ve hatta sokakta akşamleyin fenersiz
Çatalhöyük Caddesi, Çeçenistan Sokak, bile dolaşmanın yasak olduğu
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dönemdir. Yasaklara uymazsanız
alacağınız ceza bellidir.
Lakin bu tarz zararlı olan kişiler için
cezaların hükmü fermanı yoktur.
Sonunda ölüm olsa da olmasa da tütün
mamulleri tüketilir.
4. Murad'ın her zaman yerine getirdiği
alışkanlığı bulunmaktaydı. Tebdili
kıyafet sokağa çıkıp insanları
denetlemek. Bir gün yine bu şekilde
sokağa çıkar ve Üsküdar'da bir kahveye
uğrar. Görünürde normal bir
kahvehanedir burası lakin içeri girince
tütünün tüketildiği yeni kapı açılır. 4.
Murat kendini belli etmeden boş
masalardan birine oturur. Kahveci onu
tanımaz ve aralarında şöyle konuşma
geçer.
Kahveci;
--- Baba erenler kahve içer mi?
Padişah;
--- Evet, kahveci;
--- Tütün içer mi? Padişah;
--- Hayır.
Bu cevap kahveciyi işkillendirir zira
tütün içmeyen bir insan burada
bulunmazdı. Kaldı ki, padişahın tebdili
kıyafet olarak dolaştığı haberleri de var.
Eli titreye titreye kahveyi götürür.
Kahveci;
--- Baba erenler ismini bağışlar mı?
Padişah;
--- Murat! Kahveci;
--- Peki isimde sultan da var mı?
Padişah;
--- Var. Bu sözü duyan kahveci soğuk
soğuk terler döker ve şu söz dilinden
dökülüverir;
--- Öyle ise buyurun cenaze namazına!
Der olduğu yer yığılıverir.

BAŞKAN ERKOYUNCU ÇUMRALI ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU
Haftalık Yerel Siyasi Süreli Gazete

Kuruluş Tarihi: 1996
12 Ocak 2022 Çarşamba

Yıl: 26 Sayı: 4180

Sahibi
Atila TAŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Abdulkerim ŞEN
Yayın Türü
Yerel Süreli
Baskı
TAŞ OFSET MATBAACILIK
ÇUMRA
İdare Yeri
TAŞ OFSET MATBAACILIK
Hükümet Cd. No:26
Tel & Fax: 447 18 14
ÇUMRA

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

Gazetemizde Yayınlanan Köşe Yazılarının Hukuki Sorumluluğu Yazarlarına Aittir
Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine
Uymaya Söz Vermiştir.

PANKOBİRLİK
Genel Başkanı ve
Konya Pancar
Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu
Başkanı Ramazan
Erkoyuncu, Çumra
bölgesindeki
çiftçilerle Konya
Şeker'in üretim üssü
Çumra Şeker
Kampüsü'nde bir
araya geldi.
Ülkemizin stratejik
tarım ürünlerinden
pancar ile patates
başta olmak üzere
çiftçilerin ürettikleri
ürünlerin ekiminin
sürdürülebilirliğinin
ele alındığı
toplantıda, Genel
Başkan Ramazan
Erkoyuncu, çiftçilerin
sorunlarını tek tek
dinledi ve çiftçilerin
öneri ve sorunlarını
not aldı.
Programda çiftçilere
hitap eden Başkan
Erkoyuncu, çiftçilere
önerilerini anlattı ve
başta taban fiyat
olmak üzere, her türlü
sorunun çözümü için
yol haritalarının hazır
olduğunu ifade etti.
Üretimin kesintisiz

sürmesini istediklerini
belirten Başkan
Erkoyuncu,
“Programa iştirakiniz
için hepinize teşekkür
ediyorum. Bu
topraklar bizim, bu
topraklarda üretimin

noktada çalışma
arkadaşlarımızla ve
görüştüğümüz
paydaşlarımızla
özellikle başta pancar
ve patates olmak üzere
bütün tarım
ürünlerinde kesintisiz

rahatlatmak bizim
görevimiz, bu erken
ödeme ile de bu
görevimizi yerine
getirirken, pancar
üretiminin
devamlılığını da
sağlamış olacağız.

devam etmesini
istiyoruz, bunu milli
bir dava olarak
görüyoruz, stratejik
olarak da ne kadar
önemli olduğunun
farkındayız.
Öncelikle şunu ifade
etmek istiyorum, en
büyük amacımız
üretimin kesintisiz
sürmesidir. Bu

üretimin sürmesi için
çalışmalar yapıyoruz.
Pancar bedelleri
geçtiğimiz yıllarda
nisan aylarında
ödeniyordu, ancak biz
bu yıl üreticilerimizi
de teşvik etmek
amacıyla şubat ayında
pancar bedellerini
ödeyeceğiz.
Üreticilerimizi

Konya Şeker çiftçimiz
için bir güven
kaynağıdır, her zaman
çiftçilerimizin yanında
yer alır. Bakış açımız
belli, bütün
olanaklarımızı
üretimin devam etmesi
noktasında
kullanıyoruz, sadece
ülkemizde değil
dünyada var olan

sıkıntılar elbette
zorlayıcı ama bu
durum bizim
kararlığımızı yok
etmiyor. Şundan
üretici ortaklarımız
emin olsun, Konya
Şeker dimdik
ayaktadır ve
çiftçimizle birlikte
yoluna yürümeye
devam edecektir”
dedi.
Çumra'da başladıkları
ve bölge çiftçisi ile bir
araya gelerek, hem
sorunların hem de
önerilerin dinlediği bu
programlara
önümüzdeki süreçte
diğer ilçelerde de
devam edeceklerini
belirten Başkan
Ramazan Erkoyuncu,
çiftçilerin öneri ve
isteklerinin kendileri
açısından çok önemli
olduğuna söyledi.
Katılımın yoğun
olduğu program
sonrası çiftçiler,
Konya Şeker'in
varlığını üretimlerinin
devam etmesi için
sarsılmaz bir güven
olarak gördüklerini
ifade ettiler.
SERDAR YAVUZ

Sayfa
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M

erhum Mehmet Akif, İstiklal
Marşının bir kıtasında
“Medeniyet” kavramını kullanmış,
bugünün gündemini işgal eden Batı
Medeniyetinin çürüklüğünü, kofluğunu,
soysuzluğunu anlatmıştır:
“Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı
duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi
serhaddim var.
Ulusun! Korkma! Nasıl böyle bir
imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış
canavar” diyor Akif.
Evet, burada “tek dişi” söylemi iki
anlamda kullanılmıştır.
“Muasır Medeniyet” diye
gençliğimize Atatürk'ün hedef
gösterdiği Batı Medeniyeti, bugün tek
dişi kalmış canavar misali mecali
kalmamış, ölüme ve yok olmaya
mahkûm bir medeniyettir. Akif'e
göre. Öbür taraftan tek dişi kalmış
canavardan murat, soyu kesilmiş,
devamı gelmeyecek bir medeniyettir
Batı Medeniyeti.
Medeniyet, lügat anlamı itibariyle
“Medine” (şehir) isminden türetilmiş,
“şehirli olmak” anlamında bir mastar

isimdir. Medeni
Medeniyetinin bir
insan, şehirli,
adı da israf
Medeniyet
bilgili, görgülü,
medeniyetidir.
Dediğin
Tek Dişi Kalmış
okuyan, bilen,
Batı Medeniyetinin
Canavar
anlayan,
ürünü olan bugünün
sorgulayan,
batı toplumu,
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
aydınlamış insan
bencildir, katı
demektir.
yüreklidir,
Evet, asırlar boyu Osmanlını
menfaatçidir, sömürücüdür,
İstanbul'u tam bir medeniyet şehri
acımasızdır, bireycidir, çoğu çocuksuz
idi, medeniler kenti idi. Avrupalı
ve ateisttir.
seyyahların ve İstanbul'da yıllarca
Medeniyet, insanlığın ortak malıdır.
ikamet etmiş yabancıları
Çünkü ilim ve teknoloji belirli bir
hatıralarından öğrendiğimize göre,
ülkenin veya belirli bir millete mensup
İstanbul'da aylarca, hatta yıllarca
bilim adamlarının malı değildir.
mahkemelik olaylara rastlanmazdı,
Çin'deki bir bilim adamının bir buluşu,
cinayet ve hırsızlık olayları
aynı zamanda Batı insanı tarafından
duyulmazdı. Bugün taşranın cahil,
kullanılmaktadır. Bir buluş, bir
kaba ve görgüsüz insanlarının akınına
teknoloji, bilişim teknolojisi ve
uğrayarak medenilik vasfını yitirdi, bir iletişim aletleri vasıtasıyla anında
anarşi kenti haline geldi İstanbul.
yayılmakta ve dünyanın her yanında
Avrupa'nın büyük kentleri
eşzamanlı olarak kullanılmaktadır.
İstanbul'dan daha güvensiz bir
Medeniyet, binlerce yıldır oluşan
durumdadır bugün. Batı Medeniyeti
kültürel değerlerin, bilim ve
dediğimiz özendiğimiz medeniyet,
teknolojinin toplamıdır. Batı
egoist insanlar türetmiş, şehirleri
medeniyetinin temelinde Hıristiyan
güvensiz kılmış, hep tüketen, israfçı
kültürü vardır. Batı Medeniyeti, eski
ve menfaatperest bir toplum ortaya
Yunan ve Roma medeniyetinin
çıkarmıştır. Bugünün Batı
devamıdır, o medeniyetlerin üstüne
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oturmuştur.
Bugünkü Batı Medeniyeti, İslam
Medeniyetinden de faydalanmış, ilham
almıştır. Bugünkü Batı Medeniyetinin
ilmi temellerinde, teknolojik
temellerinde, İbni Sina gibi, Farabi
gibi, Razi gibi, İbni Nefise gibi İslam
bilim adamlarının keşifleri ve teorileri
vardır.
O halde bizim de bir
medeniyetimizin olduğunu, ortaçağ
boyunca dünyayı etkisi altına aldığını
bilmeliyiz. Kendi medeniyetimiz tekrar
dünyanın gündemine getirilmeli,
batının tek dişli ve tek dişi kalkmış,
kokuşmuş, yozlaşmış, miadını ve
ömrünü tamamlamış, zevali gelmiş
medeniyetine alternatif olarak
sunmalıyız.
Bizim medeniyetimizin temelinde
İslam vardır, Kur'an vardır, ahlak ve
maneviyat vardır, vahiy vardır, sevgi
ve hoşgörü vardır, sevgi ve saygı
vardır. Bizim medeniyetimizin bir adı
“su medeniyeti”dir. Ulaştığı
coğrafyaları çeşmelerle ve kanallarla
donatmıştır. Bizim medeniyetimiz,
cami, kervansaray, köprü ve yol
medeniyetidir.

Erkoyuncu Gazetecilerle Bir Araya Geldi
TORKU ve Konya Şeker
gibi çok sayıda iştiraki
bünyesinde barındıran
Anadolu Birlik
Holding'in büyük
hissedarı
PANKOBİRLİK Genel
Başkanı Ramazan
Erkoyuncu, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler
Gününde
yerel ve ulusal basının
temsilcileriyle bir araya
geldi.
Konya Şeker
Kampüsünde gerçekleşen
buluşmaya
PANKOBİRLİK Genel
Başkanı Ramazan
ERKOYUNCU, Genel
Başkan Yardımcıları,
Yerel ve Ulusal Basının
temsilcileri katıldı.
Buluşmaya Gazetemizi
temsilen Gazetemizin
Sahibi Atila TAŞ ve
Editörümüz Abdullah
Sucu katıldı. Gazetecilere
hitap eden Genel Başkan
Erkoyuncu, gazeteciler
gününü kutlayarak
başladığı konuşmasında
gazeteciliğin zorlu, imkan

ve şartlarının kısıtlı
ve toplumla
kurumlar arasında
köprü vazifesi
yapan önemli ve
güçlü bir meslek
olduğunu dile
getirdi.
Göreve geldiği
günden bu yana
PANKOBİRLİK
için yaptığı ve
yapacağı çalışmalar
hakkında
gazetecilere bilgi
veren Başkan
Erkoyuncu, Konya
Şeker Merkez
Kampüsü'nün birkaç yıl
içerisinde yeni yerinde
hizmet vermesini
beklediklerini ifade eden
başkan Erkoyuncu,
fabrikanın nereye
kurulacağını noktasında
net bir şey söylemezken
fabrikanın AltınekinCihanbeyli blgesine
kurulacağını ifade etti.
Şeker pancarı fiyatlarında
düzenleme yapılması
gerektiğini belirten
Ramazan Erkoyuncu, "40

Arslanhan
Gençlerle
Buluşuyor

yıldan beri ekim için ön
avans fiyatı açıklanmadı.
Pancar ekilir, bazen
hasada yakın ya da sonra
açıklanırdı. Ama bu yıl
başta şeker pancarı olmak
üzere, fiyatları baştan
açıklamak zorundayız.
İlgili birimlerle de
konuştuk. Bütün şeker
fabrikaları sahipleriyle
toplantı yaptık. Eğer
sağlıklı bir yaklaşım
olmazsa, şeker pancarı
çiftçisinin birim başına
gelirinin biraz fazlası ya

Eğitimci-Yazar
Sıtkı Arslanhan
konferans vermek
üzere ilçemize
geliyor.
18 Ocak 2022

da aynı oranda olmazsa
çiftçiye ekim
yaptıramayız.”
FABRİKALAR
KAPANMA
NOKTASINA GELİR
Erkoyuncu, "Eğer şeker
pancarına bir düzenleme
olmazsa, fabrikalar
kapanma noktasına gelir.
Birkaç yıl diyorum ama
iyimser bir şekilde eğer
zafiyet olursa bu yıl bile
birçok fabrika kapanır.
Doğuda ve batıda bazı

şeker fabrikaları
büyük bir ihtimalle
kapanır. Niye?
Pancar bulamıyorlar.
Bazılarının da poları
düşük. Pancar, Orta
Anadolu'nun ürünü.
Bu özelleşen bazı
fabrikalar ise bana
göre kapanacak"
diye konuştu.
Şeker fiyatlarına da
değinen Erkoyuncu,
"Şeker fiyatlarına
devlet yüzde 25 zam
verdi; ama onun
üzerinde satılıyor. Bu
arz-talep olayı, piyasa
kendiliğinden oluştu.
Tekrar bir zammı, bizim
yapmamız mümkün değil.
Bu devlet iradesinde olan
bir şey. Mevcut halde
şeker fiyatından üreten
bir kurum olarak çok
memnunuz. Ama gelecek
yılda eğer şekere zam
verilmezse tabiri caizse
külliyen zarar. Kapasite
ve modernlik açısından
biz zarar etmeyiz ama
diğer fabrikalar dökülür.
Dolayısıyla şekerin

zammını bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.
"ÖDENEMEYECEK
BORÇLAR DEĞİL”
Erkoyuncu, TORKU ve
Konya Şeker markalarını
barından holdingin
borçlarıyla gündeme
geldiğini, ancak bu
borçların ödenecek
düzeyde olduğunu
belirtti. Borcun enerji
sektöründeki
yatırımlardan
kaynakladığını ifade eden
Erkoyuncu, "Holdingin
borcunu söylemek uygun
değil. Enerji ve gıda
bölümünde çalışıyoruz.
Sadece şunu söyleyeyim;
piyasada söylenenler
kadar değil ama baya
yüklü miktarda. Enerji
piyasasına girmekte art
niyet yok. Evet, yüklü
miktarda borcumuz var.
Ama kamuoyunda
söylendiği gibi bir batma
durumumuz yok. Bu
borçlar, rahat ve sağlıklı
bir şekilde ödenir" dedi.
SERDAR YAVUZ

Salı günü Saat
10.00'da
Belediye Düğün
Salonunda
gerçekleşecek
konferansta Arslanhan

gençlere hitap edecek.
"Motivasyon ve
Başarı" konusunun ele
alınacağı konferansa
ilginin yüksek olması
bekleniyor.S. YAVUZ
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TARİH ECZANE TELEFON
12.01.2022
13.01.2022
14.01.2022
15.01.2022
16.01.2022
17.01.2022
18.01.2022
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SATILIK ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m²

ERSÖZ
447 62 22
SAĞLIK
447 20 67
KUZEY 0 533 358 7156
Y.ÖZKAN
407 00 10
Y.MERKEZ
447 44 88
ŞİFA
447 13 18
MERKEZ
447 12 05

Açıklama : Yatırımcıların dikkatine devlet yatırım teşvikli çiftlik ihtiyaçtan dolayı
satılıktır toplam alan 25.000 metre kare ve çok amaçlı kullanılabilir içinde pre
fabrik evleri santral ve su kuyusu bulunmaktadır. kaçırılmayacak fırsat acilen
satılıktır.İrtibat : Abdurrahman GÜRBÜZ :
0542 245 75 08-0553 207 79 04
Mal değeri karşılığı takas yapılır.
Yer : Alemdar yolu üzeri Eski Kanalet Fabrikası Arkası/ ÇUMRA
Y.B.T.22/09/2017
05/07/2012

Sarraf

AVDANLI HACI
Dolar
Euro
22 ayar
Çeyrek
Yarım
Tam

Alış
Satış
13,749 13,859
15,542 15,692
728,380 785,000
1.274,720 1.350,000
2.548,680 2.700,000
5.096,330 5.400,000

Önemli Meseleler
-39ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

Tel. : 0.332.447 83 95 - Yılmazlar Çarşısı No.22-ÇUMRA
KAZA NEDİR VE KAZA NAMAZI
VAR MIDIR ?

KİRALIK EV
Okçu Mahallesi Arıkören Yolu
Üzerinde 2 Katlı 2+1 Kerpiç Ev
(Tuvalet ve Banyosu İçinde) Kiralıktır.
İbrahim SARAR-Okçu Mahallesi
İrtibat: Süleyman SARAR
0 543 268 9953

Anuş Gökçe
Yunus Emre'yi Anlattı

Kaza kelimesinin anlamını öncelikle ortaya
koymak gerekir ki, sonra kaza ve kader, trafik
kazası ve namaz kazası gibi konulara
gelebilelim. Bakara Suresi 200. Ayette
tamamlamak, bitirmek olarak, Yunus Suresi 93.
Ayetinde Rabbimiz kaza kelimesini hükmü
tamamlayacaktır anlamında, Neml 78. Ayette
yine hükmü vermek olarak, Ahzap 36. Ayette
yine hükmü vermek olarak, Zümer Suresi 42.
Ayetinde ise Rabbimiz hükmetmek olarak kaza
kelimesini kullanmıştır. İçinde” kaza" kelimesi
geçen 50 ayetin hiç birisinde NAMAZ KAZASI
geçmez. Namazın veya başka bir ibadetin kazası
bilakis tamamlamak olarak, hükmün icra
edilmesi, bitirilmesi olarak geçer.
Kaza ve kader konusunda ise durum şudur.
Kader; Allah'ın kullarının ne yapacaklarını
bilmesi ve levh-i mahfuza yazması, kaza ise
yazılanın meydana gelmesi, hükmün
tamamlanmasıdır ve diğer tüm ayetlerle bire bir
eşlenmiş bir mana ortaya çıkar.
Kur'an ayetlerine bakarak namazda kaza ise,
emredilen namazın vaktinde kılınmış olmasıdır.
Namazın vaktinde icra edilmesidir. Sonra
kılınması, sona bırakılmasını kim nereden
çıkardı bilemiyorum. Fıkıh kitaplarında namazın
kazasının icra edilmesi, namaz hükmünün
tamamlanması değil de ERTELENMESİ
anlamında namazın kazası tanımının ortaya

konulması KUR'AN GERÇEĞİNE AYKIRIDIR.
Dolayısıyla KAZA NAMAZI diye bir şeyin olma
ihtimali bile yoktur. Lakin pek çok kaynaklarda
Peygamberimizin savaştan dolayı İkindi
namazını geçirdiği, sabah namazında uyuya
kaldığı bilgileri vardır. Sabah namazını ise
uyandığında kaza olarak değil, tehirli olarak Öğle
vakti girmeden kılmıştır. Yani bir başka namaz
vakti kılmadan tamamlamıştır. İkindi namazı
hakkında . MEN TEREKES SALATİ HABETA
AMALEHÜM” ( Kim ki İkindi namazını
terkederse tüm amelleri boşa gider) diyen bir
peygamberin ikindi namazını her ne sebeple
olursa olsun geçirmesi mümkün müdür ki..
Peygamberimiz, Allah'ın emirlerini harfiyyen
yerine getiren bir peygamberdir ve yaşayan
dindir, yaşayan Kur'andır. Peygamberimiz S.A.V.
için namaz geçirdi diye iftira etmek namaz
terketmeye veya geçirmeye kılıf aramaktır.
Peygamberimiz insana ne zaman ölümün
geleceğinin bilinmediğini bilmez miydi ki
peygamberimizin namaz geçirdiği yazılıp
söylenir. Allah'ın huzuruna emirleri yerine
getirilmemiş, eda edilmemiş olarak çıkılmasına
Peygamberimiz S.A.V in referans verilmesi
iftiradır.
Kaza namazı diye bir şey yoktur. Namazın kazası
demek bilakis, namazın vaktinde icra edilmesi
demektir. Namazın en önemli farzlarından birisi
zira, VAKTİNDE KILINMASI demektir.
Namazın farzlarını sayarken VAKİT demiyor
muyuz? Cuma namazı da bir namaz çeşididir.
Cuma namazını bir hafta sonra kılabiliyor
muyuz?
Bu yazımı okuyanlardan pek çok kişinin fıkıh
alimlerinin kaza namazı hakkında bir şeyler
yazdığını ve benim onlardan daha mı iyi bildiğimi
söyleyecekler veya düşünecekler. Ben de diyorum
ki isterseniz benim dediğimi doğru bulup
namazları zamanında kılarsınız. İsterseniz yarına
garantiniz varmış gibi namazlarınızı ertelersiniz.
Ben naçizane doğru bilinen yanlışları ortaya
koyuyorum vesselam.

OKÇU İLİM VE İRFAN YAYMA DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Çumra Kültür ve Sanat
Topluluğu Ocak ayı
toplantısını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz pazar günü saat
14.00'te Abdülhamid Han
Bilgehanesinde
gerçekleştirilen toplantıya
topluluk üyeleri ve
davetliler katıldı. Toplantıda

topluluk üyelerinden Anuş
Gökce Yunus Emre'yi anlattı.
Topluluk üyesi şairlerin
birbirinden güzel şiirlerini
okuduğu program, sanatçı
Osman Saçan ve Mehmet
Ballı'nın söyledikleri
türkülerle devam etti.
SERDAR YAVUZ

ZAYİ: UY0244401 Seri No’lu Fişimi ve AAR919101
Seri No’lu Faturamı Kaybettim. Hükümsüzdür.
Musa ATCI
ZAYİ: Seri A 000751-000800 Sıra No’lu 1 Cilt
Faturamı Kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer YANAR

Okçu İlim ve İrfan Yayma Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı olan
gündemle 27.01.2022 Perşembe günü saat: 10.00'da Dernek binamızda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03.02.2022 Perşembe günü nisapsız olarak aynı yer
ve saatte nisapsız olarak aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
Okçu İlim ve İrfan Yayma Derneği
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama
2.Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçilmesi,
3.Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası,
4.Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
5.Yeni Seçilecek Yönetim Kuruluna, menkul ve gayri menkul alması, satması, kiralaması ve
kiraya vermesi, tahsis etmesi veya alması, hibe alması ve vermesi, alternatif ve uzlaşma çözüm
yollarına müracaat etme yetkisinin verilmesi,
6.Tüzük Değişikliği Yapılmasının Görüşülmesi,
7.Dilek ve Temenniler,
8.Kapanış.
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I
yaav! Miyaav!”
“M
Yatağının içinde döndü. Bir
ses mi duymuştu yoksa?. Yorganı
kafasına çekti. “Adaam sen de!” dedi
kendi kendine. Gece yarısı her türlü
ses olurdu. Önceki gece proje
yetiştirmek için sabahlamıştı. Bu gece,
hiçbir şey düşünmeden rahat bir uyku
çekmekti niyeti.
“Miyaaav! Miyaaav!”
“Bir kedi. Gecenin bu saatinde nerden
çıktı bu! Amaaan, boş ver. Sokak
kedisidir. Ekmeğini taştan çıkarır
onlar!” Başını öteki yanına çevirdi.
Yorganın dışına çıkmış ayaklarını içeri
doğru çekti.
“Bu gece , hiçbir şey uyumamı
engelleyemez.” Sabah 9:00!da önemli
bir dersi vardı.. Uyuklamadan dersi
dinlemek zorundaydı. Uykuya daldı.
“Miyaaaav' Miyaaaav!”
“Bu sefer daha uzun bir miyavlama.
Zavallı kedicik, herhalde yardıma
ihtiyacı var.” Gözlerini ovuşturarak
yataktan kalktı. Pencerenin perdesini
araladı. Sokağın karşı kaldırımındaki
evin bahçe duvarının yanında bir ağaç.
Ağacın dallarının biri üzerinde bir
kedi. Birkaç metre ilerideki sokak
lambasının ışığı tam üzerine düştüğü
için, onu rahatlıkla görebiliyordu. Bu
arada kedi bir kez daha miyavladı.
“Ağaçtan inmek istiyor galiba! Kedi
bu inmek isterse atlar. Ya yavru bir
kediyse?” Perdeyi aralayıp bir kez
daha baktı. “Pek de büyük
görünmüyor. Kedi yavrusu kadar
küçük de değil. Ergenlik çağında
olmalı herhalde!” Yaptığı bu tespite
elinde olmadan kendisi de güldü.

Saadet
Çumra'da
Kongre
Heyecanı

Dışarı çıkıp
görüyordu şimdi.
kediciği ağaçtan
Göğsü beyaz,
indirmeye karar
sırtı siyah
verdi.
tüylüydü. Siyah
SOKAK KEDİSİ
Hem kedinin
tüyler alnından
gidip gitmediğini
aşağıya doğru
görmek, hem de
iniyor, burnunun
havanın nasıl
üstünde
M. Metin EREN
olduğunu anlamak
bitiyordu. Pamuk
için odanın camını
beyazı bir yüzü
açtı. Soğuk bir rüzgâr doldurdu içeriyi.
vardı. Korkulu gözlerle bakıyordu.
Kedi de yardım istermiş gibi etrafına
“Sen ne güzel şeymişsin!” diye içinden
bakınıyordu. Etajerin üzerindeki cep
söylendi Soner. Ağacın kalın bir dalına
telefonundan saate baktı. Bir olmuş.
iki eliyle tutunmuştu. Sağ elini kediye
Telefonu aldığı yere koyup alelacele
doğru uzattı. Tam o anda kedi bahçe
giyinmeye başladı. En son montunu
duvarının üzerine atlayıverdi. Oradan
aldı, boyun atkısını da sıkıca sardıktan
da sokağa. Soner istem dışı bir
sonra odadan dışarı çıktı. Kimseyi
hareketle son bir gayretle kediyi
rahatsız etmemek için kapıyı hafifçe
yakalamak için uzanınca, dengesini
çekti. Kaldığı yer bir apart oteldi
kaybedip evin bahçesine sırt üstü düştü.
çünkü. Bir kat merdiveni ayaklarının
Son bir refleksle kafasının yere
ucuna basarak sessizce indi.
çarpmasını önlemişti.
Resepsiyon görevlisi dirseklerini
Nefes alamıyordu. O an hiç nefesi
dayadığı bankonun üzerindeki ellerine
gelmeyecekmiş gibi hissetti Nefes
kafasını koymuş, uyuyordu.
alamadığını düşünecek kadar bilinci
Hemen solundaki karşı kaldırıma doğru açıktı. İlk nefesi alıncaya kadar geçen
yürüdü. Kedi halâ ağacın üzerindeydi
çok kısa bir süre o kadar uzun gelmişti
ve miyavlamasını sürdürüyordu.
ki, “Acaba ölmek böyle bir şey mi?”
Ağacın dallarının bir kısmı bahçe
diye düşünmeden edemedi. Kendine
duvarından ev tarafına doğru sarkmıştı. geldiği zaman aşağı yukarı kırk
Aksilik bu ya, kedi de o dalların
yaşlarında bir adam gördü sislerin
birisinin üzerindeydi. Ağaca tırmanıp
arasında. Kolundan tutmuş kaldırmaya
indirmeye karar verdi. Kendisini
çalışıyordu. Evde oturanlardan biri
taşıyacağını düşündüğü kalın bir dalı
olmalıydı.
gözüne kestirdi. O dala çıkınca kediye
Bahçedeki kesekli toprağın üzerine
rahatlıkla ulaşabilir, kolaylıkla
düşmüştü. Sırtına batan keseklerin
indirebilirdi. Tırmandı. Bir ayağını
acısını hissetti. Sırtı yüzülmüştü her
dikkatli bir şekilde dalın üzerine
halde. Sağ ayağında yoğun bir ağrı
yerleştirdi. Diğer ayağı da iki ana dalın
vardı. Gözünün önündeki sis perdesi
arasındaydı. Kediyi daha yakından
dağıldı. Adamın yardımıyla ağır ağır

Parti Sözcüsü Birol
Aydın'ın da katılacağı
ilçe kongresi ile ilgili
hazırlıkları anlatan
Saadet Partisi Çumra
İlçe Başkanı Kasım
Baş, "İnşallah teşkilat
mensuplarımız,
delegelerimiz ve
üyelerimizin yoğun
çalışması ile
kongremizi güçlü bir
şekilde
gerçekleştireceğiz."

REHBER ÖĞRETMEN ALIMI
KONYA İli ÇUMRA İlçesi Özel Okçu Arifiye
Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdunda çalıştırılmak üzere
MEB kurumlarında Rehber Öğretmen olarak çalışma
şartlarını taşıyan rehber öğretmen alınacaktır.
Çalışmak isteyenlerin Kurum Müdürlüğümüze
başvurmaları rica olunur.
TEL: 0 332 459 0294
GSM: 0 537 674 5616
Özel Okçu Arifiye
Erkek Öğrenci Yurdu
Müdürlüğü

Dedi. Kongreye tek aday
olarak seçimlere gireceğini
söyleyen Kasım Baş, “Zor
ve sıkıntılı bir dönemden
geçiyoruz. Allah rızasının
esas alındığı bir siyasi
hareketin mensubu
olmaktan onur duyuyorum.
Siyasi hiç bir ikbal
beklemeyen, makam ve
mevki peşinde olmayan
Saadet mensupları sadece
halkın refahını ve
mutluluğunu düşünür”
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kalktı. Ayaklarını yere bastığı zaman,
sağ ayağındaki yoğun bir acıyla irkildi.
Bedeninin acıya dayanmak için verdiği
tepkiden olacak, dişlerini sıktı. Boyun
atkısı açıldığı için, boynundan bedenine
yayılan soğuk havanın etkisiyle bir
titreme sardı bedenini. Montunun
fermuarını aşağı indirdi. Boyun atkısını
düzgünce sarınıp fermuarı kapattı. Bu
arada adam telaşlı bir şekilde koluna
girdi.
Bahçe kapısının önünde duran bir
otomobilin sesi işitildi. Biraz sonra
taşlıktan kapıya doğru yürüyen bir
kadını gördü Soner. Adamım eşiydi
herhalde. Gelenlerin kim olduğunu
bildiği için, hiç tereddüt etmeden kapıyı
açtı. Eşi bahçe duvarına doğru koşarken,
birisinin bahçeye atladığını sanıp polise
telefon etmişti. Kapıdan iki polis
memuru girdi. Adamın koluna girdiği
Soner'e doğru yürüdüler. Olayın
vahametini yeni yeni kavramaya
başlamıştı. Adamın koluna düşmesin
diye değil, kaçmasın diye girdiğini
anlayıverdi. Adamın kolunu sertçe itti.
“Siz beni hırsız mı sanıyorsunuz?”
Polisler üzerine atıldılar. Birisi bir
kolundan, diğeri de öbür kolundan
tuttular. “Hırsız mısın, değil misin,
derdini karakolda anlatırsın!” dedi
polislerden biri. Hırsızlıkla suçlanmanın
verdiği ruhsal acı, düşmekten ve
sürüklenmekten kaynaklanan bedensel
acıyı bastırmıştı. Polislerden biri
dışarıda bekleyen otomobilin arka
koltuğuna itip sol yanına oturdu. Diğeri
de öbür kapıdan girerek sağ yanına.
“Neyse ki, kelepçe takmadılar.” diye
kendini teselli etti.
(Sürecek)

diye konuştu.
Önceliğin birlik ve
bütünlük sorunu olduğuna
dikkat çeken Saadet Partisi
İlçe Başkanı Kasım Baş,
“Saadet iktidarında
ülkemizin birlik ve
bütünlüğünün teminat
altına alınması en önemli
husus olacaktır. Herkese
tam ve kâmil manada insan
hakları pazarlıksız bir
şekilde temin edilecektir.
Uygulanacak politikalarla

devlet-millet
kaynaşmasının
sağlanacaktır.Unutulmama
lıdır ki, Türkiye'nin
bütünlüğü esastır. Bu
düşüncelerle tüm
Çumralılara sevgi ve
saygılarımı sunuyor, hafta
sonu yapacağımız 7.
Olağan Kongremize partili
partisiz tüm
hemşehrilerimizi
bekliyoruz” dedi.
SERDAR YAVUZ

Dolmuş Ücretlerine Zam
Artan akaryakıt
fiyatları nedeniyle
bir zam da şehiriçi
dolmuş ücretlerine
geldi.
Yapılan zam
sonrası;
Mahalle -Çarsı =
3,5 TL
Mahalle -Hastane
= 4 TL
Öğrenci = 3,5 TL
Otogar-Çarşı. =3,5
TL oldu.
SERDAR YAVUZ

Haberiniz Olsun!...
www.cumra26haziran.com
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Rüya Gerçek Oldu!
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, KonyaKaraman Yüksek Hızlı
Tren (YHT) hattı açılış
programı ve Karaman'daki
çeşitli programlara
katılmak üzere uçakla
Konya'ya geldi. Erdoğan,
havalimanından
Cumhurbaşkanlığı
otobüsü ile kent
merkezinde törenin
yapılacağı Meram Gar'ına
geçti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, burada toplanan
vatandaşlara hitap etti.
Bugünün bir Konya
ziyareti olmadığını, Konya
ziyaretini daha sonra
yapacaklarını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bugün Konya - Karaman
yüksek hızlı tren açılışını
yapıyoruz. Yapımı
tamamlanan açılış töreni
için gelmiş olduğumuz
Konya'da buradan
Karaman'a hareket
ediyoruz. Konya'mızı
yüksek hızlı tren hattı ile
11 yıl önce, 2011 yılında
tanıştırdık. Bizden önce
gelenlerin yüksek hızlı
tren hayali miydi, biz
hayalleri gerçeğe
dönüştürdük. Ankara'dan
trene biniyor ve
Konya'mıza kadar hızlı,
güvenli ve konforlu
ulaşım aracının keyfini
sizlerle birlikte
çıkarmıştık. Bu proje
devreye girdiğinden beri
milyonlarca insanımızı
hamdolsun mutlu etti ve

onlara hizmet
ettik. Konyalı
için artık
Ankara'ya,
Eskişehir'e,
İstanbul'a
gitmek diğer
ulaşım
araçlarından
daha kolay,
rahat ve
ekonomik. Bu
imkanı bir adım
daha öteye
taşıyor ve
Karaman'a
kadar
uzatıyoruz. Bu

dakikada,
Ankara'dan
Karaman'a
yaklaşık 2 saat
40 dakikada,
İstanbul'dan
Karaman'a ise 5
saat 45 dakikada
gelinebileceğini
söyleyen
Cumhurbaşkanı
Erdoğan şöyle
devam etti:
"Ve artık hız
bizim
konforumuz
olacak. Hattın
kalan kısımları

sadece bu yıl 63 milyon
lira tasarruf sağlayacaktır.
Yatırım bedeli, 1 milyar
390 milyon lira. 102
kilometrelik KonyaKaraman Hızlı Tren
Hattı'mızın ülkemize ve
şehirlerimize hayırlı
olmasını diliyorum."
Erdoğan, Türkiye'nin
Osmanlı'dan kalan ve
Cumhuriyet'in ilk
dönemlerinde inşa edilen
demir yollarının daha
sonraki yıllarda maalesef
ihmal edildiğini belirtti.
İktidara geldiklerinde 10
bin 959 kilometrede
devraldıkları mevcut
hatların tamamını
neredeyse sıfırdan
yapılmışçasına
yenilediklerini, bununla
kalmayarak hem
konvansiyonel hatlara
ilaveler yaparak hem
ülkede daha önce
olmayan hızlı tren ve
yüksek hızlı tren hatları
inşa ederek toplam demir
yolu ağını 13 bin 22
kilometreye çıkardıklarını
bildirdi.
Erdoğan, "Şimdi gelirken
Allah'a hamdettim, 'Ya
için ülkemizin 4 bir yanı
Konya Hızlı Tren Hattı,
açılışı yaparak yeni bir
tamamlandığında Konya- Rab bu ne güzellik, bu ne
hızlı veya yüksek hızlı
TOKİ 736 Konut,
konfor. Bir zamanlar
dönemi başlatıyoruz.
Karaman-Adana
trenle ulaşılabilir hale
Karamanoğlu Mehmetbey arasındaki trenle seyahat Batı'da yüksek hızlı
İnşallah bu adımı önce
Üniversitesi Tıp ve Diş
Karaman - Ulukışla, sonra gelecek" dedi.
süresi 2 saat 20 dakikaya trenlere binerdik. Derdik
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Hekimliği
Fakülteleri
ve
ki 'Ya Rab bize de bunları
Mersin - Adana,
düşecek. Açılışını
açılışının
ardından
hızlı
Yapımı
Tamamlanan
aynen
yapmayı nasip
Osmaniye, Gaziantep
yaptığımız hızlı tren hattı,
eyle.' ve Rabb'im nasip
güzergahlarına yapılacak. tren ile Karaman'a seyahat Diğer Projelerin Açılış
enerjiden zamana,
etti.Erdoğan Karaman'da Törenine katıldı.
Deneme seferleri süren
emisyondan bakım onarım eyledi." ifadesini kullandı.
Hızlı tren hattı ile
SERDAR YAVUZ
Ankara - Sivas hattını da Aktekke Meydanı'nda
faaliyetlerine kadar pek
düzenlenen, "KaramanKonya'dan Karaman'a 40 çok alanda ülkemize
ilave ettiğimizde Konya

Candan: Sonsuz Şükürler Olsun
Hızlı Tren hattının
açılışıyla ilgili açıklama
yapan Çumra Belediye
Başkanı Recep Candan,
hızlı tren hattının ülkemize,
bölgemize ve ilçemize
katacağı değere vurgu
yaptı.
Candan açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:
Çok değerli Çumralı
hemşerilerim
Sayın Cumhurbaşkanımızın
bugün açılışını
gerçekleştirdiği Konya Karaman hızlı tren seferleri
ilçemize, bölgemize ve
ülkemize hayırlı uğurlu
olsun.
Yıllardır özlediğimiz ve
beklediğimiz çok büyük bir
hizmete bizi bugün
kavuşturan Cenabı Hakk'a

sonsuz şükürler olsun.
Konya'mız ülkemizde
yüksek hızlı tren
seferlerinden ilk yararlanan
şehirlerimizin başında yer
alıyor malumunuz olduğu
üzere Konya, Ankara ve
Konya, İstanbul
seferlerinden sonra Konya,
Eskişehir seferleri de uzun
bir süredir İnsanlarımıza
hizmet veriyor şimdi ise
Çumra ve Karaman etabı
hızlı tren hattına dahil
oluyor.
Karaman'dan başlayarak
Çumra'mızdan da yolcu
alacak olan günde iki
Ankara ve bir İstanbul
seferleri ile karşı yönden
Ankara ve İstanbul'dan
Çumra'mıza ve Karaman'a
kadar olan seferler hem

Çumra'mızdan hem de
Karaman'dan ülkenin en
büyük Şehirlerine hızlı
güvenli ve konforlu bir
şekilde ulaşmayı
sağlayacak İnşallah
Bu projenin devamında
öncelikle Karaman, Ereğli
ve Ulukışla bağlantısı ve

sınırlarında ki kısmı yüksek
hızlı trenler ile modern
versiyonu yeniden hizmete
sunulmuş olacak ve aynı
zamanda bu hızlı tren
hattından geceleri de yük
taşımacılığı yapılacak.
İnşallah Organize Sanayi
Bölgelerimizin
fabrikalarında üretilen
ürünlerin özellikle Mersin
Limanı'na en
ucuz ve en
güvenli şekilde
ulaştırılması da
devamında Mersin ve
bu
şekilde
Adana etapları nihai olarak
sağlanacak.
Gaziantep'e kadar olan
Yakın zamanda
etaplar inşallah yapılacak
memleketimizd
bu yönüyle 100 yıl önce
en bindiğimiz
Sultan Abdülhamit Han
hızlı
trenlerle
tarafından gerçekleştirilen
hem Bağdat'a,
İstanbul hicaz demir yolu
hem Halep'e,
hattının Ülkemiz

hem Şam'a, hem Kudüs'e,
hem Medine'i
Münevvereye ve Mekke'i
Mükerremeye gidip
gelebilmeyi Rabbimizin
bizlere nasip etmesi
duasıyla hızlı tren
seferlerimiz tekrar
hepimize hayırlı olsun.
SERDAR YAVUZ
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARI

46 'Çumra'nın güneşi

enerjiyle parlayacak'
Ç

umra Solar Enerji Ortağı ve Şirket Müdürü Elektrik Mühendisi Yasin Altın,
güneş enerjisinin oldukça ekonomik olduğuna dikkat çekti. Altın, Çumra'da
enerji yatırımları ile birlikte üretimin daha farklı bir boyut kazanacağına
inandığını vurguladı

Güneşli gün sayısı ve
güneş enerjisi
verimliliği
bakımından
Türkiye'nin en
önemli illeri arasında
yer alan Konya'da
son yıllarda hayata
geçirilen Güneş
Enerjisi Sistemi
(GES) projeleriyle
şehir, güneş enerjisi
üretiminde önemli
yere geldi. Bu
durum, bölgedeki
sektörde yürütülen
çalışmaları da artırdı.
Çumra'da 2019
yılının sonu
itibariyle hizmetine
başlayan Çumra
Solar Enerji de bu
konuda çalışmalar
yürüten firmalar
arasında yer alıyor.
Firma, başta Çumra
olmak üzere Çumra
bölgesinde bulunan
ilçelere hizmet
veriyor. Çumra Solar
Enerji Ortağı ve
Şirket Müdürü
Elektrik Mühendisi
Yasin Altın, şirketleri
hakkında
açıklamalarda
bulundu. Altın,
güneş enerjisi
sektörünün geleceğe
damga vuracağını
söyledi
SEKTÖRÜMÜZ
BİLGİ VE
BİRİKİM
İSTEYEN BİR İŞ
Fatih Sürücü, Nuh
Gedik, Yasin Altın,
Mustafa Altıntaş ve
Cafer Karagöz
tarafından kurulan
Çumra Solar Enerji
hakkında bilgi veren
Çumra Solar Enerji

elektrik üretmek de
mümkün. Son 10 yılda
güneşten elektrik
üretmek ekonomik hale
gelmeye başladı. Güneş
enerjisinde üretilen
elektrik ile bir evin
elektrik ihtiyacı
giderebilinir. Şebeke
olmayan yerlerde
şebekeden bağımsız
elektrik kullanabilinir.
Bölgenin en büyük geliri
kaynağı olan tarımsal
sulamada kullanılabilir.
Geçtiğimiz çıkarılan
Ortağı ve Şirket Müdürü şekillerde kullanıyor ve aydınlanıyor. Yine
Yenilenebilir Enerji
Elektrik Mühendisi
kullanmaya da devam
cepleri yakan faturalara yönetmeliği ile ihtiyaç
Yasin Altın, “Bizler
ediyor. En doğal enerji
değil yüreği ısıtan
fazlası elektriğin devlete
toprağımızda kök salmak güneş enerjisidir. Güneş enerjiyi ulaştırıyoruz.
satılma imkanı getirildi.
istedik. Ortaklar olarak enerjisi oldukça
Ülkemizde güneş enerjisi Bizler de Çumra enerji
bölgemize ve
1970 yıllarda anlamında firmanın
ilçemize bu
çatılara
eksikliğini gördük ve
şirketi kurmaya
koyulan su
Çumra'da Çumra Solar
karar verdik.
ısıtma amaçlı Enerji olarak 2019
Çumra'da var
koyulan
yılının sonu itibariyle
olmak istedik.
Kolektör ile
faaliyetlerimize başladık.
Şirketimizin
başlamıştı.
Sektörümüz bilgi ve
Çumra'da
Türk halkı
birikim isteyen ve
olması sistemde
Konyalılar ve donanımı dolu olmayı
yaşanacak
Çumralılar
gerektiren bir iş”
problemlere
yenililiklere
ifadelerini kullandı.
anında çözüm
oldukça
üretmemizi
yatkın. 1970
'YATIRIM 4-5 YILDA
sağlıyor. Güneş
yılında
KENDİSİNİ AMORTİ
ekonomiktir. Çumra
enerjisi dünyada bütün
Kolektör ile başlayan su EDİYOR'
Solar Enerji olarak
enerjilerin kaynağı.
ısıtma işlemi şuanda
faturalar bizimle soluyor Çumra'da tüm evlerin
Dünyanın var olduğu
Güneş enerjisi
günden bu yana insanlar ve müşterilerimizin
çatısında var. Güneş ile
yatırımının 4-5 yılda
geleceği bizim ile
güneş enerjisini çeşitli
yeni gelişen teknoloji de amorti ettiğinin bilgisini
veren Altın, şöyle devam
etti, “Firmamızı
Çumra'da kurduğumuz
andan itibaren firmamıza
Çumralılar tarafından
yoğun ilgi oldu.
Çumra'da 6 projeyi
hayata geçirdik. Bu
projelerimizi de kısa
sürede müşterilerimize
teslim edeceğiz.
Çiftçimizin en büyük
gider payları arasında
mazot ve elektrik
giderleri yer alıyor. Mısır

eken bir çiftçimiz
Temmuz, Ağustos ve
Eylül aylarında 140
Kilowatt trafosu için 20
Bin TL bantlarında
elektrik faturasını
dağıtım şirketine
ödemekte. Temmuz,
Ağustos ve Eylül ayları
da güneşin en yoğun
olduğu aylar. Bu aylarda
günde 11-12 saat güneş
ışılaması var.
Motorlarını tam ve
verimli çevirebilecek bir
sistem kurulup çiftçimiz
güneş enerjisine para
vermeyecek.
Önümüzdeki 5 yıl
içerisinde her çiftçinin
de bir santrali olacağı
yönünde. Güneş enerjisi
yatırımları son 20 yılda
yüzde 50 oranda düştü.
Güneş enerjisine
yapılan yatırım 4-5
yılda kendisini amorti
ediyor.”
'ÇUMRA
KONYA'NIN
PARLAYAN YILDIZI'
Çumra'nın Konya'nın
parlayan yıldızı
olduğunu ifade eden
Altın, “Çumra kadim bir
memleket. Bu kadim
memleketin özellikle
tarım ile güçlü olduğu
Konya'nın en önemli
ilçelerinden bir tanesi.
Çumra Konya'nın
parlayan yıldızı. Çumra
ilerde oldukça güzel
yerlere gelecek.
Çumra'nın güzel yerlere
gelmesini umut ile
bekliyoruz”
değerlendirmesi yaptı.
Konya yenigün
Gazetesi 10’lar Dergisi
Çumra’nın Yıldızları
Özel Sayısı
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Konyasporda
Puan Kaybı...

FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

K

onyasporum, Yeşil Beyazım,
galibiyetlere öyle alıştırdınız ki
bizleri malubiyetiniz bile bizleri galipmiş
gibi mutlu ediyor. Yani, bu malubiyeti
saymıyoruz, görmüyoruz.
... Çumra 26 Haziran Gazetemizin değerli
okuyucuları Lig'in 20. haftasında
Konyaspr Sivasspor karşılaşmasını sizlere
aktarmak istedim. Konyaspor, sahasında
Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un
kazandığı haftada, Konyaspor sahasında
önemli bir puan kaybı yaşadı ve bordo

mavililer ile arasındaki puan farkı 10
puana çıkarırken Büyük bir üzüntü
yaşayarak, puan farkının açılması acaba
bitti mi hedef diye aklımıza gelmiyor
değil. Canınız sağolsun be ÇİFTBAŞLI
KARTALIM diyelim.
... Maçın genel akışına baktığımızda
Konyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk
etti. Lider Trabzonspor 'un en yakın
takipçisi olan ve ligde 39 puanla 2. sırada
yer alan yeşil beyazlılar, bordo mavililerin
kazandığı haftada galip gelerek rakibini
adım adım takip etmek istiyordu. Alt
sıralardan orta sıralara doğru yükselen
Sivasspor ise deplasmanda alacağı önemli
bir galibiyetle yükselişini sürdürmek
istiyordu. Maçın ilk yarısında ev sahibi

ekibin etkili atakları vardı. Sivasspor fazla
etkili olamasa da rakip kaleye gelerek
bazı anlar tehlike yarattı. Ancak ilk 45
dakikada gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın
ikinci yarısına Konyaspor etkili başladı.
Ancak istediği golü bir türlü bulamadı.
Konuk ekip Sivasspor, bulduğu
boşluklarla rakip kaleye ataklarını
gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip
James'in 65. dakikada attığı golle 1-0 öne
geçti. Mücadelenin geriye kalan
dakikalarında başka gol olmadı ve
Konyaspor, sahasında önemli bir puan
kaybı yaşadı. Sivasspor da bu galibiyetle
yükselişini sürdürdü.
İLHAN PALUT'UN MAÇ SONU

AÇIKLAMALARI.
... Süper Lig'in 20. haftasında sahasında
Sivasspor'a 1-0 mağlup olan
Konyaspor'un teknik direktörü İlhan
Palut, maçı kaybedecek futbol
oynamadıklarını belirterek, rakibimiz bir
gol attı ve kazandı. Onları tebrik
ediyorum dedi. İlhan Palut, Medaş Konya
Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın
ardından basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda takımın gününde olmadığını
söylerken ilk yarının bütününde ve ikinci
yarının başında oyunun kontrolünü elinde
tuttuklarına dikkati çeken Palut, şöyle
konuştu:
... Bu maçtan dersler çıkaracağız. Bugün
kendi sahamızda yenildik. Üretkenliğimiz

"Akıllı Şehir" Projesi Konuşuldu
Konya Büyükşehir
Belediyesi Bilgi
İşlem Daire Başkanı
Harun Yiğit, Sabancı
Üniversitesi Ankara
Proje Ofisi
Yöneticisi Elif
Tepeli, ASELSAN
Proje Yöneticisi
Ecem Gizem Hüner,
Konya Büyükşehir
Belediyesi Akıllı Şehir
Yönetimi Şube
Müdürü Yavuz
Kayıkcı, ve Akıllı
Şehirler Proje
Yöneticisi Abdullah
Şahin Çumra Belediye
Çumra Belediyesi
tarafından, Kurumlar
ve STK'lar arasında
düzenlenen halı saha
futbol turnuvasına
katılan takımlar
ödüllendirildi.
Turnuvada Şampiyon
olan Emniyet'i tebrik
eden Çumra Belediye
Başkanı Recep
Candan,
“Takımımızı bir kez

Başkanı Recep
Candan'ı ziyaret etti.
Ziyarette ilçemizin
akıllı şehir projesi
kapsamında yol
haritasını belirlemek
üzere istişarelerde
bulunulduğu

açıklandı. Candan,
ziyaretlerinden ve
İlçemize değer
katacak projelerinden
dolayı heyete teşekkür
etti.
SERDAR YAVUZ

Takımlar Ödüllendirildi

daha yürekten
kutluyorum,
turnuvaya katılan tüm
takımlarımızı tebrik

ediyor, emeği
geçenlere teşekkür
ediyorum." Dedi.
SERDAR YAVUZ

az olsa da maçı kaybedecek bir durum
yoktu. Futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir
gol attı ve kazandı. Çok iyi bir seyircimiz
vardı, mükemmel desteklediler. Onlar da
bizim hemen beraberliği yakalamamızı,
belki bir gol daha atıp maçı kazanmamızı
istiyorlardı, ama bu bizi bir aceleciliğe
sevk etmemeliydi. Bize hiç yakışmayan,
son derece uzaktan rakip ceza sahasına
direkt toplar denedik. Bugün için beni
mağlubiyetten daha çok kendi oyun
tarzımızdan uzak oluşumuz üzdü
diyebilirim. Bu durumdan dersler
çıkarmalıyız. Oyuna hakim olduğumuz
dönemde nasıl üretken olabilirdik, bunu
bir daha konuşacağız. Maçı bir kez daha
izlemem gerekiyor. Taraftarımıza bugün
de bir iyi sonuç izletmek isterdik. Onları
evlerine mutlu göndermek isterdik, ama
bu bizi yolumuzdan ayırmayacak. Gol
yedikten sonraki paniğimizin ilerideki

haftalara asla ve asla taşımamamız
lazım. Sakin kalıp çalışmaya devam edip
bugünkü eksiklerimizi bir şekilde
gidermemiz gerekiyor. Dedi. İlhan
palut'un açıklamalarını son derece doğru
buluyor, ve hedefine tekrar kilitlenerek,
çok çalışarak, taraftarlarımızın tribün
desteğinin tam kapasite doldurarak daha
güzel günlerin bizleri beklediğini
söyleyebiliriz.
Canın sağolsun KONYASPORUM,
HAYDİ KONYAM TAKIMINA SAHİP
ÇIK,
BAŞKA KONYASPOR YOK,
BAŞKA ÇİFT KARTAL YOK.
Saygılarımla...
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Konyaspor'un
acı günü

Konyaspor'da forma giyen futbolcu
Ahmet Çalık (28), Ankara'da
geçirdiği trafik kazasında yaşamını
yitirdi.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında,
Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde
meydana geldi. Galatasaray'dan
Konyaspor'a transfer olan futbolcu
Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK
94 plakalı araç, Ankara-Niğde
yolunda kontrolden çıkıp,
şarampole devrildi. Kazayı
görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık
ekibi ve güvenlik güçleri sevk
edildi. Sağlık görevlilerince yapılan
kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet
Çalık'ın yaşamını yitirdiği
belirlendi.Konyaspor Kulübü,
geçirdiği trafik kazasında hayatını
kaybeden 28 yaşındaki futbolcu
Ahmet Çalık için sosyal medya
hesabından başsağlığı mesajı
paylaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten
yapılan açıklamada,
“Konyaspor'umuza geldiği ilk
günden bu yana taraftarımızın ve
şehrimizin sevgisini kazanan
futbolcumuz Ahmet Çalık'ı
kaybetmenin derin üzüntüsünü
yaşıyoruz. Başta futbolcumuz
Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere
hepimizin başı sağ olsun” denildi.

