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“Zulmetten Nura,
Dalaletten Hidayete...”

İstiklal Caddesi, Petrol
Karşısı Tel: 0 543 347 7977
ÇUMRA

Cumhuriyetimizin
97.Yaşı Kutlu Olsun
Yarın 29 Ekim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'
nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan
etmesinden bu yana tam 97 yıl geçti.
4’te

umra Müftüsü Ekrem
Akmanşen, 26 Ekim1 Kasım 2020 tarihle
ri arasında kutlanacak
olan Mevlid-i Nebi Haftası
münasebetiyle bir mesaj
yayınladı.28 Ekim Çarşam
bayı Perşembeye bağlayan gece, Habib-i
Kibriya Muhammed Mustafa (s.a.s)'in
dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan
Mevlid Gecesini (28 Ekim Çarşamba
2020 Miladi idrak edeceğimizi söyleyen
Ekrem Akmanşen, her yıl olduğu gibi bu
yıl da kutlayacağımız Mevlid-i Nebi
Haftasının bu yıl ki temasının Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından “Peygamberi
miz ve Çocuk” olarak belirlendiğini
açıkladı.
2’de

Ç

Bugün başlayıp 1 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek olan Mevlid-i Nebi
Haftası boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı, İl ve İlçe Müftülükleri tarafından
bir çok etkinlik gerçekleştirilecek.
Hafta, Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan bu akşam
camilerimizde okunacak Mevlid Kandili Proğramlarıyla başlayacak.

5’te

“Oyunun hakimi bizdik
ancak fırsatları
değerlendiremedik”
Konya İslami Dayanışma
Oyunları'na Hazırlanıyor

Çumra'da dönüşüm başlıyor
Yenigün Gazetesi'ne konuşan
Çumra Belediye Başkanı Recep
Candan., “Konya nasıl ki
Türkiye'nin Tahıl Ambarı ise
Çumra'yı da Konya'nın tarım üssü
haline getirmek için çalışıyoruz”
dedi.
enigün'e özel açıklamalarda
bulunan Başkan Recep
Candan, “Rahmet Halit
Kardeşim zamanında başlayan
projelere sadık kalarak Çumra'da
dönüşüm gerçekleştireceğiz”
Diye konuştu.
7’de

Y

Başkan Candan Şampiyonları Ağırladı
Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ulusal turnuvalarda
sağladığı başarılarla adından söz ettiren Çatalhüyük Çumra
Belediyespor bisiklet takımının genç sporcularını tebrik etti.

Ç

umra'nın ismini sportif anlamda katıldığı ulusal
turnavalarda başarı ile duyuran Çatalhüyük Çumra
Belediyespor bisiklet takımının genç sporcuları Çumra
Belediye Başkanı Recep Candan'ı ziyaret etti. Ziyarette
Kulübün Bisiklet Branşı Şube Sorumlusu Bülent Ersöz ve
Antrenör İsmail Uğurlu'da sporculara eşlik etti.
4’te

3’te

Bakkalbaşı Parkı
4’te
Aydınlandı

Hafız Öğrenciler
Ödüllendirildi 5’te
Altunyaldız Stajyer Öğretmenleri
Ziyaret Etti
6’da
Candan, Yaşar ve Demirci'yi
6’da
Ziyaret etti

Kayıtlar Başladı

5’te

Akmanşen, "Dinliyorum 5’te
Konuşuyorum"a Konuk Oldu
Ahmet Güngör Görevi
6’da
Devretti
Müftülüğe 3 Yeni Atama

5’te
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T

orku'nun Doğrudan Satış
Mağazasından alış veriş yaparken
hemşerilerimizle sohbet etme
durumu hâsıl oldu. Hemşerim alış veriş
arabasına Torku ikram ürünlerinden
ikişer üçer adet koyuyordu.
---Selamün aleyküm diyerek selam
verdim.
--- Aleyküm selam Ahmet Kardeşim,
maske ile bir an tanıyamadım. Konya
dışına çocukların yanına gideceğim.
Aynı şehirde fakülteden arkadaşlarım
var. Onlara buradan yüz akımız
gururumuz olan genellikle Çumra Şeker
Fabrikası yerleşkende imal edilen
dolayısıyla Çumra ile örtüşen Torku
ikram ürünlerinde götürüyorum.
Ancak, kalitesinde ne kadar memnun
isem takdimden memnun değilim.
---Neden memnun değilsin? Diye
sorduğumda;
--- Ahmet çiğim hemen ücret veya
kalite mi diyeceksin. Hem kalitesinden
hem de ücretinden şikayetim yok. Ben
Torku ikram ürünlerinden Hediye
paketi şeklinde yapılırsa biz de her
zaman her şehir dışına çıkacağımızda
tereddütsüz Torku Hediye Paketi
alırız. Ben şimdi buradan aldım eve

varınca ayrı
Alanya'nın
ayrı
portakalı ve
Hediyelik
paketleyeceği
şimdide
Torku Sepeti!
m. Benim
avakodası ise
paketlemem ne
anılmaya
kadar olacaksa
başlandı.
ehli olmadığım
Anamur'un
SOHBET
Ahmet YILDIZ
için bir şeye
muzu, Silifke
benzemiyor.
çileği,
Aslında Torku 25TL, 50 TL, 75 TL, keçiboynuzu , kayakoruğu,
100 TL …. Olacak hediye sepeti adı
Gaziantep'in fıstıklı baklavası,
altında içinde Torku ikram
Erzurum'un öne çıkan oltu taşı ve
ürünlerinden konulursa ne güzel olur oltu taşından üretilen ürünler.
değil mi?
Bursa her ne kadar İskender
--- Çok haklısın hemşerim! Ben de
kebabı ve şeftalisi öne çıksa da
hastanende hocalara Torku ürünleri Bursa paslanmaz bıçakları ve ipekli
getireceğim diye söz verdim. Aynı
dokumaları hediyelik oluyor.
durumdayız.
Afyon'nu kaymağı hediyelik
Çumra Konya denince akla muhakkak olurken. Rize çayı, anzer balı, Rize
TORKU ÜRÜNLERİ akla geliveriyor. bezi, Hemşin çorabı, şimşir
Dolayısıyla seyahate çıkacağımız
kaşıkları hediye sepetini
zaman gittiğimiz yere kime nasıl
dolduruyor.
hediye alacağız düşünürüz. Böylesi
Nevşehir Peri bacaları ön plana
seçim yaparken çok ağır şeyleri
çıkarken peri bacaları bibloları ve
taşıyamayacağımızdan çok seçici
çömlek, seramik hediyelikleri
davranmalıyız. Ki, ziyaret edeceğimiz sepete konuluyor.
kişilerin de memnun olacağı
Eskişehir Odunpazarı ve lüle
hediyeler olmalıdır.
taşlarından yapılmış heykel ve diğer
Bize yakın olan Akdeniz'de
opjeler hediye sepetinde yerini
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alıyor.
Zonguldak her ne kadar kömürü
kömür ocakları ile anılsa da Devrek
ilçesinde elliyi aşkın atölyede
kızılcık ağacından imal edilen ünlü
Devrek bastonları Türkiye ve dünya
geneline gönderilmektedir.
Yukarda Türkiye genelinde adeta o
şehrin simgesi olmuş daha ötesinde
coğrafi işareti olmuş ürünleri
vardır. O ili o şehri tanıtırken bol
kazancına vesile olur.
Konya'mızın özellikle Çumra'mızın
çoğrafi işareti de TORKU VE
TORKU ÜRÜNLERİDİR.. Yurt içine
veya yurt dışına gönderdiğimiz ve
göndereceğimiz şehrimizi
sembolize eden hazırlanmış olan
“”ÇATALHÖYÜK TORKU HEDİYE
SEPETİ”” göndermek istiyoruz.
Evet, biz şekilde gönderiyoruz
ancak, Torku ürününün kalitesiyle
örtüşen estetik olarak Torkuya
yakışan paket içinde göndermek
istiyoruz. İnanıyoruz ki, TORKU
bizim isteğimizi karşılayacaktır.
Bizden hemşerilerimizin isteklerini
iletmesi!

“Zulmetten Nura, Dalaletten Hidayete…”
Akmanşen, “Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i
Nebi Haftasının temasını “Peygamberimiz
ve Çocuk” olarak belirlemiştir. Bu vesileyle
Peygamberimiz'i (sas) daha yakından
tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla
iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza
taşımaya gayret edeceğiz.Bu vesileyle
Peygamberimiz'i (sas) daha yakından
tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla

Haftalık Yerel Siyasi Süreli Gazete

Kuruluş Tarihi: 1996
28 Ekim 2020 Çarşamba

Yıl: 25 Sayı: 4118

Sahibi
Atila TAŞ
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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
AYLIK : 7,5 TL YILLIK: 90 TL
Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine
Uymaya Söz Vermiştir.

iletişimini yeniden
hatırlayarak hayatımıza
taşımaya gayret
edeceğiz.
O (sas), ÇOCUKLARA
GÜVENİRDİ,
ÇOCUKLAR DA
O'NA
O (sas), ÇOCUKLARI
DİNLERDİ,
ÇOCUKLAR DA
O'NU
O (sas), ÇOCUKLARA
DEĞER VERİRDİ,
ÇOCUKLAR DA
O'NA
O (sas), ÇOCUKLARI
SEVERDİ,
ÇOCUKLAR DA
O'NU
Çocuk, aileye Allah
tarafından bahşedilmiş
nimetlerin en
sevimlisidir. Çocuk
evin bereketi, hayatın
neşesi ve ailenin
umududur. Anne ve
babanın geleceğe eser
bırakma, adını yaşatma,
neslini sürdürme
dileğidir. Kur'an'ın
ifadesiyle 'göz

aydınlığı', emanetlerin
en hassası, varlığı ve
yokluğu ile imtihan
vesilesidir.” Dedi.
Aile için olduğu kadar
toplum için de her
çocuğun bir değer
olduğuna vurgu yapan
Akmanşen, “Hakları,
ihtiyaçları, yetenekleri
ve potansiyeli ile her
çocuk toplumun
geleceğini inşa edecek
yapı taşı olarak özenle
korunmalı ve
yetiştirilmelidir.
Çocuğa verilen emek,
aslında toplumun
geleceğine yapılan
yatırımdır.Günümüz
dünyasında maalesef
pek çok çocuk, inanç,
ibadet, barınma,
beslenme, sağlık,
eğitim gibi en temel
haklarından mahrum
kalmakta; taşıyamaya
cakları bedensel ve
duygusal yükler altında
ezilmektedir. İnsanlı ğın geleceği olan
çocuklar, zulüm ve

vahşetin, savaş ve
şiddetin karanlığında
yok olmaktadır. Terör
örgütleri tarafından
körpe dimağları
zehirlenerek kalem
tutacak ellerine silah
verilmektedir. Diğer
taraftan hak ettiği ilgi,
eğitim ve desteği
bulamayan çocuklar
zararlı alışkanlıklara
adım atabilmekte;
eğlendirirken zehirle
yen, sahte zaferlerle
saatlerce meşgul eden
bağımlılıklara maruz
kalabilmektedir.
Yüce Rabbimizin
bizlere emaneti olan
çocuklara sahip
çıkmak, onların
korunması ve sağlıklı
bir şekilde yarınlara
hazırlanması için
çözüm üretmek
hepimizin görevidir.
Bu bağlamda, Kur'an
ve sünnetten beslenen
sağlam referanslarla ve
değişmez sabitelerle
bugünün ailelerine,

kurum ve kuruluşlarına
rehberlik edecek
akademik çalışmalara
ihtiyaç vardır. Çocuk
olmanın dünü, bugünü
ve yarını ile ele
alındığı, Hz.
Peygamber'in
örnekliğinde çocuğun
bütün boyutları ile
konuşulduğu
programlar, ülkemiz ve
İslam dünyası adına
önem arz etmektedir.
Bu sebeple, 2020 yılı
Mevlid-i Nebi Haftası
temasını
“Peygamberimiz ve
Çocuk” olarak
belirleyen
Başkanlığımız
tarafından, 06-08
Kasım 2020
tarihlerinde
Uluslararası Mevlid-i
Nebi Sempozyumu
düzenlenecektir.
Efendiler efendisi, Hz.
Muhammed Mustafa
(sas)'nın nübüvvetiyle
karanlıklar içerisinde
kaybolmuş olan

insanlık, O'nun
rehberliğiyle yeniden
doğru yolu bulmuştur.
Zulmetten nura,
dalaletten hidayete
kavuşmuştur.
Değerli Kardeşlerim!
Şükürler olsun ki
Rabbim bizleri de
numune-i imtisal olan
Hz. Muhammed'e
ümmet eyledi. Ona
layık ümmet olmanın
gayretinde olalım.
Sünnet-i Seniyyesini
yaşama konusunda
gafil olmayalım.
Değerli Kardeşlerim!
Bu vesileyle Mevlid-i
Nebi haftamızı ve
gecemizi tebrik ediyor,
haftamızın İslâm
âlemine ve tüm
insanlığa hayırlar
getirmesini Yüce
Rabbimden niyaz
ediyorum. Salat-ü
Selam, Tahiyyat-ü
İkram O'nun üzerine
olsun.” Cümleleriyle
mesajını tamamladı.
(S.YAVUZ)

Müftülük tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler;
Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler :
- 28 Ekim 2020 Çarşamba günü bütün camilerde yatsı namazından önce Mevlit Kandili Programı icra edilecek.
- Din Görevlileri tarafından ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimiz için Hatm-i Şerif okunacak.
- Bayan vaizeler tarafından sosyal medya üzerinden 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14:00 ve 21:00'de “Peygamberimiz
ve Çocuk” konulu program,
- Prof. Dr. Faruk BEŞER tarafından 28 ve 29 Ekim 2020 tarihlerinde saat 21:00'de online olarak görevlilerimize yönelik
“Peygamberimiz ve Çocuk” konulu program icra edilecek.
- Konya İl Müftülüğü hafta ilgili yapmış olduğu program ve paylaşımlar ilçe müftülüğünün sosyal medya hesaplarından
paylaşılacak.
- İlçe Müftüsü Ekrem Akmanşen Çumra Anadolu Lisesi öğrencilerine 28 Ekim Çarşamba günü saat 16-17 arasında online
olarak “Peygamberimiz ve Çocuk” konulu sohbet yapacak.
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F

esat çıkarmak, kargaşa
oluşturmak, etrafa korku yaymak
ve bu korku şiddetle toplumu
sindirmek, masum insanları
katletmek, hiçbir kaide ve kural
tanımamak, devleti bölmek ve parçalamak
için her türlü şiddete başvurmak, ahlak ve
insanlık dışı he türlü yöntemi kullanmak,
toplumu isyana teşvik etmek gibi
anlamları içerir terör. Terör olaylarına,
terörist hareketlere sadece tekil insanlar
ve gruplar başvurmaz, maalesef bazı
devletler de başvuruyor. Bu tür devletlere
terörist devletler diyoruz. Bu tür
devletlerin adı cumhuriyet de olsa,
demokratik kurallarla da yönetilse,
yöneticileri zalim ve gaddardırlar, haktan
ve adaletten uzaktırlar, gerektiğinde kendi
halkını katletmekten çekinmezler.
Günümüzdeki terör olaylarının arkasında
hep bu tür devletler vardır.
Bir devlet teröre niçin başvurur, niçin
destek verir? Bu devletler ya çok
güçlüdür, karşısında rakip olsun istemez,
hep ben kazanayım, hep benim borum
ötsün ister. Başka rakip olabilecek, baş
kaldıracak, ayağına taş olabilecek
devletleri veya sömürmek istediği
devletleri kurup beslediği terör
örgütleriyle korkutmak, sindirmek,
bölmek, parçalamak isterler. ABD ,
Fransa ve Rusya gibi emperyalist güçler
bu sınıftandır. Emperyalist devletler,
sömürüsünü devam ettirebilmek için
özellikle enerji kaynaklarının ve yeraltı
zenginliklerinin olduğu bölgelerde güçlü
devletlerin olmasını istemezler.

Askeri ve
devleti var ki,
ekonomik gücü
asırlarca bizim
olmayan ancak
ekmeğimizi yiyerek
emperyalist
bugünlere geldiler,
Terörist Devletler
güçler tarafından
bizim
korunan ve
hoşgörümüzle
kollanan terörist
asimile olmadılar.
devletler de
Bu kıytırık, terörist
vardır. Bunlar
ve vefasız devletler
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
küçük ve
Yunanistan, İsrail
kıytırık
ve Ermenistan. Ne
devletçiklerdir ama bütün dünyada
yazık ki bu üç terör devleti de bizim
diasporaları vardır, para babaları vardır,
üzerimizde hala hesap yapıyorlar, bizden
lobileri ve sivil toplum örgütleri vardır.
intikam alma peşindeler, bizi daha da
Bu ülkelerin kendileri, nüfusları,
küçültmek ve bölmek için içimizden
toprakları, orduları küçük ama elleri
ayarttıkları terör örgütlerini besliyorlar ve
kolları uzun, sesleri yüksektir. Bu
üzerimize salıyorlar. Bunların kendi
devletleri oluşturan toplumlar genellikle
güçleriyle karşımıza çıkma cesaretleri
kadim toplumlardır, devletlerinin
olmayınca batılı güçlere yaslanıyorlar,
kuruluşu yeni olsa da kökleri çok eskilere karşımıza terör örgütlerini sürüyorlar,
dayanır. Bu devletler bir imparatorluktan vekalet savaşlarıyla bizi yıldırmak
kopmuşlardır, asırlarca onları yöneten
istiyorlar. Bu devletleri kuran toplumlar,
toplumlara karşı kin ve intikam hisleriyle tarih boyunca hep kendilerine ait bir
doludurlar. Ayakta kalabilmek için tek
devlet olması özlemiyle yaşadılar.
yöntemleri terör ve terör örgütlerine
Nihayet Osmanlının zayıf bir döneminde,
destek vermektir, iftira ve yalanlarla
esen milliyetçi rüzgarların da etkisiyle,
tarihi gerçekleri çarpıtmaktır, bir de
hegemon güçlerin yardımıyla devletlerini
emperyalist güçlere yaslanmaktır.
kurdular ama hiç verilen topraklarla
Maalesef Türkiye Cumhuriyeti devleti yetinmediler, hep daha fazlasını istediler.
Sürekli terör estirdiler, camımızı kırdılar,
olarak dünyadaki terör oluşumlarının,
damımıza taş attılar, işgallere yöneldiler.
terör örgütlerinin ve terör devletlerinin
tam ortasındayız ve hedefindeyiz. Terörün Hadlerini bildirmeye kalktığımızda batılı
hegemon güçler karşımıza geçti. Bunlar
kol gezdiği, terör örgütlerinin hem
çarpıştığı hem dayanıştığı bir coğrafyada hep Doğu Anadolu'yu içine alan Büyük
yaşıyoruz. Her terör örgütünün arkasında Ermenistan, Fırat-Nil arasında Büyük
İsrail ve adaları ve Batı Anadolu'yu
bir veya birkaç tane terör devleti vardır.
kapsayan Büyük Yunanistan (Büyük
Dünyada küçük ama tescilli üç terör

3

Helen-Rum Devleti) hayaliyle yaşadılar
ve yaşıyorlar. Bizim gafletimizi,
zafiyetimizi kolluyorlar. Ermenistan
doğumuzdan, İsrail güneyimizden,
Yunanistan da Ege ve Akdeniz'den gelip
bizi önce İç Anadolu'ya hapsetmek sonra
da kökümüzü bu coğrafyadan kazımak
istiyorlar.
Evet, yemeyip içmeyip silaha yatırım
yapmalıyız. İHA ve SİHA'larımızı, hava
savunmamızı daha da geliştirmeliyiz.
Yeni enerji kaynakları bularak enerjide
bağımsız olmalıyız. Teknolojimizi
geliştirerek Bor ve Toryum gibi kendi
değerli maden ve hammadde
kaynaklarımızı kendimiz işlemeli ve
başkalarına peşkeş çekmemeliyiz. Sayın
Maliye Bakanımız Berat Albayrak enerji
bakanıyken bu gerçeği gördü ve milli
enerji politikasının ilk adımlarını attı, bu
ülkeye beş adet sismik araştırma ve
sondaj gemisi kazandırdı. Bu ülke son
yirmi yılda silahta yüzde seksen
bağımlılığını yüzde yirmilere düşürdü.
Evet, zor bir dönemden geçiyoruz.
Terör örgütlerini ve terör devletlerini öne
süren emperyal güçler bizi Akdeniz'den
atmak, Büyük Ermenistan ve Büyük
İsrail'i kurmak istiyorlar. Suriye'yi
karıştırmalarının, Ermenistan'ı
Azerbaycan'ın üzerine salmalarının ve
Yunanistan'ı şımartmalarının nedeni,
enerji kaynaklarının başında güçlü bir
Türkiye'nin olmasını istemiyorlar.
Uyanık olmalı ve hükümetimizin
arkasında durmalıyız.

Konya İslami Dayanışma Oyunları'na Hazırlanıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi
olimpik yüzme havuzunun temelini atarak spor salonlarının ve Genel Koordinatörlük Hizmet Binasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, Konya'nın
farklı branşlarda dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcuları en güzel şekilde ağırlayacağını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, “2021 İslami Dayanışma Oyunları\'nda tüm dünyaya örnek bir organizasyon gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

2021 yılının Eylül ayında
Konya'nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek 5. İslami
Dayanışma Oyunları öncesi
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu'nun katılımıyla
olimpik yüzme havuzunun
temel atma töreni ile okullara
kazandırılan spor salonlarının
açılışı ve Genel Koordinatörlük
Hizmet Binasının açılışı
yapıldı. Bakan Kasapoğlu'nun
Konya programı kapsamında
ilk olarak Büyükşehir
Stadyumu yanındaki olimpik
yüzme havuzunun temel atma
töreni gerçekleştirildi. Törende
konuşan Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Konya'nın bugüne kadar
ev sahipliği yaptığı en büyük
organizasyona hazırlandığını
belirterek, “5. İslami
Dayanışma Oyunları'nın
Konya'ya bereket getirmesini
sağlayan başta
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere Sayın Bakanımıza
sonsuz teşekkür ediyoruz.
Konya en güzel şekilde ev
sahipliği yapmak için bir
hazırlık içerisinde.
Olimpiyatların 4'üncüsü
Bakü'de, Azerbaycan'da
gerçekleştirildi. Bu vesileyle
Azeri kardeşlerimize her türlü

desteğe hazır olduğumuzu;
hem ülke olarak hem millet
olarak onları desteklediğimizi,
dualarımızın onlarla olduğunu
bir kez daha ifade etmek
istiyorum.” dedi.
Başkan Altay, konuşmasına
şöyle devam etti: “Şu anda
içinde bulunduğumuz alan
dünyanın en güzel
stadyumlarından birisi seçilen
stadyumumuz. Yapılacak
yüzme havuzumuz, atletizm
tesislerimiz, Gençlik Spor İl
Müdürlüğü binası burayı adeta
bir spor merkezi haline
dönüşüyor. Yüzme havuzunun
ve diğer tesislerimizin Konya'ya
kazandırılmasındaki
emeğinizden dolayı
Bakanımızın şahsınızda
bakanlığımıza sonsuz
şükranlarımızı iletiyoruz. 5.
İslami Dayanışma Oyunları'nın
Konya'da yapılmasının bir
diğer anlamı da şu anda İslam
dünyasının en çok ihtiyacı olan
birlik mesajların verileceği
organizasyon olmasıdır.
Herhalde bu mesajı en iyi
şekilde verecek yer de
Konya'dır. Hazreti Mevlana'nın
geçmişten itibaren ifade ettiği;
bir olalım, birlik olalım
söylemini de inşallah 2021'de
tüm dünyaya haykırmış
olacağız. Konya Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe belediyeleri

ile birlikte bakanlığımızın
öncülüğünde inşallah en güzel
ev sahipliğini yapmak için
gayret içerisinde olduğumuzu
tekrar ifade etmek istiyorum.”
diye konuştu. AK Parti Konya
Milletvekili Selman Özboyacı,
Konya'nın gençlik ve spor
anlamında öncü şehirlerden
olduğunu ifade ederek, bu
öncülüğü 5. İslami Dayanışma
Oyunları'nın pekiştirileceğini
söyledi. Özboyacı, “5. İslami
Dayanışma Oyunları'nın Konya
gibi tarihinde birleştirici ve
bütünleştirici olmuş bir şehirde
yapılıyor olması oldukça
manalı diye düşünüyorum.”
dedi. Konya Valisi Vahdettin
Özkan ise, “Bugün Konyamız
için bir bayram günü. Hem
Bakanımızın teşrifi hem de
İslami Dayanışma Oyunları'nın;
gençliğiyle, tarihiyle, kültürüyle
dünyaya örneklik teşkil eden
Konyamızda icra edilecek
olmasının mutluluğunu hep
beraber yaşıyoruz. Bu
mutluluğu bize yaşatan; Sayın
Cumhurbaşkanımıza,
Bakanımıza Konyalılar adına
teşekkür ediyorum. Konyamız
Büyükşehir Belediyemizin
imkan ve potansiyeliyle, ilçe
belediyeleriyle beraber kamu
kuruluşlarıyla İslami
Dayanışma Oyunlarını en iyi
bir şekilde icra edecek.”

İfadelerini kullandı.
GENÇLERİMİZİN YANINDA
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
ise, Konya'nın 2021 İslami
Dayanışma Oyunları'na çok
güzel bir organizasyonla ev
sahipliği yapacağını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, Konya'nın
farklı branşlarda, dünyanın
farklı bölgelerinden gelecek
sporcuları en güzel şekilde
ağırlayacağını ifade ederek,
“Ülkemiz her noktada;
sağlığıyla, eğitimiyle,
sanayisiyle, ekonomisiyle,
sporuyla, altyapısıyla,
ulaştırmasıyla, teknolojisiyle
her alanda zirveye oynuyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın
çizdiği vizyon, güçlü liderliği ile
gelinen durum bu. Durmadan,
usanmadan, yorulmadan, hiçbir
engele aldırış etmeden,
operasyonlara hiçbir şekilde
pirim vermeden bu birlik
tablosuyla, bu kardeşlik ile
inşallah yarınlara yürüyeceğiz.
Hedefimiz her şeyin en
güzeline layık olan insanımızın
kalite standartlarını her daim
daha yukarılara taşımak. Sayın
Cumhurbaşkanımız sporun,
sporcunun, gençlerin en büyük
dostu. Bunu en güzel şekilde
icraatlarla ortaya koyan bir
lider.” dedi.

HEDEFİMİZ YARINLARIN
ŞAMPİYONLARINI DAHA
GÜÇLÜ ŞEKİLDE
YETİŞTİRMEK
Sporun Konya için çok önemli
bir kavram olduğunu da
vurgulayan Bakan Kasapoğu,
“Biz inşallah Konya'yı bu
gerçekleştireceğimiz tesislerle
sporda ulusal anlamda bir şehir
olarak daha yukarıya
taşıyacağımız gibi; uluslararası
noktada bir spor turizmi
destinasyonu olması açısından
da çok ama çok daha
yukarılara taşıyacağız. Bugün
İslami Dayanışma Oyunları'nda
önemli merkezlerden biri
olacak olimpik yüzme
havuzumuzun temelini
atıyoruz. İnşallah önümüzdeki
günlerde Türkiye'nin ilk bisiklet
veledromunun temelini
atacağız. Yine bu bölgede
atletizm pistimiz, cimnastik
salonumuz olacak. Bunların
her biri sembol mekanlar
olacak. Bizim bir diğer
hedefimiz de yarınların
şampiyonlarını daha güçlü
şekilde yetiştirmek. Her alanda
sporcularımızı daha çok
geliştireceğiz, daha güçlü
yetiştireceğiz. Yarınların
yıldızlarını, yarınların olimpiyat
şampiyonlarını, Avrupa
şampiyonlarını Türkiye'nin dört
bir yanından çıkaracağımız gibi

yine Konyamızdan yetişecek
gençlerimiz de bu anlamda
bizim göğsümüzü kabartacak.
Bugünkü işbirliği için başta
Valimize, milletvekillerimize,
Büyükşehir Belediye
Başkanımıza teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
SPOR SALONLARI VE
GENEL KOORDİNATÖRLÜK
BİNASI AÇILDI
Bakan Kasapoğlu, Selçuklu
Belediyesi tarafından 4 okula
yaptırılan spor salonlarının
açılış programlarına da
katıldıktan sonra Konya 2021
Genel Koordinatörlük Hizmet
Binasının açılışını
gerçekleştirdi. Bakan
Kasapoğlu, tesisin hayırlara
vesile olmasını dileyerek,
“İslami Dayanışma
Oyunlarımızın faaliyetlerini
buradan başlatmış olacağız.
Gerek tesis noktasında,
gerekse hazırlıkların diğer
projeleri çerçevesinde inşallah
tüm hızıyla bu faaliyetleri
alnımızın akıyla, Konya'nın o
güzel sıcak ev sahipliği ile
gerçekleştireceğimizden
şüphemiz yok. Rabbim yar ve
yardımcımız olsun, hayırlara
vesile kılsın.” dedi. Açılışın
ardından Konya 2021 Hazırlık
ve Düzenleme Kurulu
Toplantısı gerçekleştirildi.
(S.YAVUZ)

TARİH ECZANE TELEFON
28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
31.10.2020
01.11.2020
02.11.2020
03.11.2020
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SATILIK
ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m²
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 :

MERKEZ
447 12 05
NEVİN
447 51 15
YENİDOĞAN 447 13 33
BAĞCI
447 22 66
EKER
447 20 03
MERKEZ
447 12 05
KUZEY
447 10 73

Sarraf

AVDANLI HACI
Dolar
Euro
22 ayar
Çeyrek
Yarım
Tam

Alış
Satış
8,115 8,140
9,570 9,605
451,50 473,00
797,13 828,00
1.594,25 1.656,00
3.188,50 3.312,00

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

SATILIK HİSSE

Dündarlar Yapı Kooperatifindeki
Hissem Satılıktır.
Tel: 0 546 212 0594

SATILIK DÜKKAN

Hastane Yanında 1 Adet Dükkan Sahibinden
Satılıktır.Tel: 0 332 447 1098

SATILIK BİNA VE ARSA
350 m² içinde 4 Katlı Bina ve 550 m² Arsa
Sahibinden Satılıktır.
Tel: 0 554 753 82 04
Bakkalbaşı Mahallesi Menekşe
Caddesi/ÇUMRA

KİRALIK DÜKKAN

Konya Yolu Üzerinde, 477 m²,
E Şeklinde Vitrinli Dükkan Kiralıktır.
Tel: 0542 412 4242
ADRES: Mustafa Kemal Bulvarı, N0:107/A

SATILIK DAİRE (BÜRO)
2+1, 118 m², 4. Kat Yeni Bina,
Çarşı Merkezinde,
Türk Telekom Karşısı
İrtibat Tel: 0 542 624 48 89

0542 245 75 08-0553 207 79 04
Y.B.T.22/09/2017

Fiyatı: 1.300,000 TL ,Mal değeri karşılığı takas yapılır.
Yer : Alemdar yolu üzeri Eski Kanalet Fabrikası Arkası

ÇUMRA

Başkan Candan Şampiyonları Ağırladı
Sporcularla ayrı ayrı
ilgilenen Çumra Belediye
Başkanı Recep Candan,
sporun ve sporcuların
yanında olan bir belediye
olarak her zaman
kendilerini
destekleyeceklerini
kaydetti.
ULUSAL
ŞAMPİYONALARDA
TAM BİR KUPA
CANAVARI
Ramazan Yılmaz ilk gün
zamana karşı Türkiye
şampiyonu olurken İkinci de de yol
yarışı Türkiye şampiyonluğu elde
ederek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
Türkiye şampiyonluğu ünvan
formalarını taşımaya hak kazandı.
Bunun yanın da 2020 yılı itibari ile 3
Türkiye şampiyonluğu ünvan
formasını Çumraya kazandırmış oldu.
Adından başarılar ile söz ettiren bir
diğer sporcu genç Muhammet Çevik

ise Yol Bisikleti Türkiye
Şampiyonası'nda Çatalhöyük Çumra
Belediye Spor adına Türkiye
şampiyonu olarak altın madalya
kazandı. Klüp antrenörü İsmail Uğurlu
yeni hedeflerinin ulusal turnuvalarda
olduğu gibi uluslararası turunuvalarda
da başarıyı bir gelenek haline
getirmek olduğunu söyledi.
"BAŞKANDAN GENÇLERE ÇAĞRI"
Çumra Belediye Başkanı Recep

Candan; "Benim buradan
çağrım şudur; Genç
kardeşlerimizi belediyemiz
bünyesinde bulunan tüm
branşlardan faydalanmaya
davet ediyorum. Tabi
burada şampiyon da
olacağız, başarılı sporcular
da çıkaracağız, bu işi
meslek haline
dönüştürecek
arkadaşlarımız da olacak.
Bunu yanında kaliteli vakit
geçirme ve kişisel gelişim
anlamında da gençlerimiz
ve öğrencilerimizin, yetişkinlerimizin
bu sporlardan istifade etmesini
istiyoruz. Biz de arka planda bu
organizasyonları yaparak
Belediyespor yöneticilerimizle
gençlerimiz için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Alınan ödüllerin de hem
sporcularımıza hem şehrimize hayırlı
olmasını diliyorum.” diye
konuştu.(S.YAVUZ)

Cumhuriyetimizin 97.Yaşı Kutlu Olsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet
yönetimi ilan etmesinden bu
yana tam 97 yıl geçti.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi
Genel Müdürlüğü tarafından
yayınlanan E-23635644-24917461 sayılı 21 Ekim 2020 tarihli
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kutlamaları konulu yazıda
belirtilen hükümler çerçevesinde
kutlanacak.
Yazıya göre, Cumhuriyetin ilanının 97.
yıldönümü kutlamaları tüm Dünyada
olduğu gibi ülkemizde de toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından
tehdit oluşturan Koronavirüs (Covid19)
salgınının oluşturduğu risk nedeniyle

törenlerinin kamu kurum ve
kuruluşları ile Meclis'te grubu
bulunan siyasi parti temsilcileri,
şehit ve gazi dernekleri temsilcile rinden oluşan sınırlı sayıda katılım
cıyla icra edilecek.Tebrikat kabulü
törenleri mümkün olduğunca açık
alanlarda, fiziki mesafe kurallarına
uygun şekilde ve sınırlı sayıda
katılımcıyla (büyükşehirlerde 60,
törenlerin, Covid19 salgınıyla
diğer illerde 40 kişiyi geçmeyecek
mücadele kapsamında içerisinde
şekilde) gerçekleştirilecek. Günün
bulunduğumuz “kontrollü sosyal hayat” anlam ve önemini belirten konuşma
döneminin maske ve temizlikle birlikte bizzat Vali/Kaymakamlar tarafından
temel prensiplerinden olan fiziki
tebrikat kabulünü müteakip yapılacak
mesafe kuralına riayet edilebilmesi için ve valilik/kaymakamlık sosyal medya
bazı ilave önlemler alınarak
hesapları üzerinden canlı
kutlanacak.28 Ekim günü
yayınlanacak.(S.YAVUZ)
gerçekleştirilecek olan Çelenk sunma

Bakkalbaşı Parkı
Aydınlandı
İlçemiz Durmuş Ali Çalık
Şehir Stadyumu ile
Olimpik Yüzme Havuzu
arasında boş bulunan alana
yapılan çocuk parkı ve
sosyal alanın aydınlatma
işlemleri tamamlandı.
Boş alan, kısa zamanda
gerçekeleştirilen hummalı
çalışma ile ailelerin
çocuklarıyla birlikte
keyiflice vakit geçireceği
bir yeni sosyal alana
dönüştü. (S.YAVUZ)

Akmanşen, "Dinliyorum-Konuşuyorum"a
Konuk Oldu
Çumra
Müftüsü
Ekrem
Akmanşen,
Çumra
Belediyesi
tarafından
düzenlenen
"DinliyorumKonuşuyorum" külkür etkinliğine konuk oldu.
Akmanşen gençlerle, "Sahabe ve Değerler"
proğramı kapsamında Mevlid-i Nebi Haftası ve
Peygamber Sevgisi konusunda sohbet
etti.(S.YAVUZ)
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“Oyunun hakimi bizdik ancak
fırsatları değerlendiremedik”
İttifak Holding
Konyaspor Teknik
Direktörü İsmail Kartal
deplasmanda
oynamalarına rağmen
çok iyi bir mücadele
sergilediklerini ve
pozisyonlar
bulduklarını ancak
değerlendiremedikleri
için mağlup
ayrıldıklarını söyledi.
1-0 kaybedilen
Gaziantep FK maçı
sonrasında
açıklamalarda
bulunan Teknik
Direktörü İsmail
Kartal, “Hafta
içerisinde çalışmalarımız
kazanmak yönündeydi.
Bugün maçın ilk
düdüğünden son anına
kadar oyunu hakimi olan,
pozisyonlar bulan bir
Konyaspor vardı. Ancak
girdiğimiz fırsatları
değerlendiremedik. Ancak
geçtiğimiz hafta olduğu

gibi bu haftada duran
toptan bir anlık
konsantrasyon hatası
kalemizde golü
görmemize neden oldu.
Kalan bölümlerde
çabalarımız sonuç
vermedi. Mücadelemizin
karşılığının bu olmasına
üzüldük. Oyuncularımı
mücadelelerinden dolayı

kutluyorum. Bu
arada maçın
başlarından itibaren
sürekli sahada
oyunu yavaşlatan,
yedek kulübesi ile
kulübümüze
provokatif
hareketlerde
bulunan rakibimizin
bu durumuna bir
anlam veremedim.
Sahada futbol
oynamak isteyen
taraftık ancak buna
izin verilmedi. Ben
oyuncularıma böyle
bir durumda
olmalarını kesinlikle
tavsiye etmem. Amacımız
futbol oynamak. Ama 2
haftadır buna bir türlü izin
verilmiyor. Artık Medipol
Başakşehir maçını
düşüneceğiz ve tüm
çalışmalarımızı o yönde
yapacağız” dedi.
(S.YAVUZ)

Müftülüğe 3 Yeni Atama
Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından İlçe
Müftülüğüne atanan 3
yeni personel görevine
başladı. İlk kadro tahsisi
yapılan Şube
Müdürlüğüne Muhammet

TUNA atanırken, yine ilk
kadro tahsisi yapılan Din
Hizmetleri Uzmanlığı
görevine Mehmet Göksel
KARTAL atandı.
Münhal bulunan murakıp
kadrosuna ise Abdulbaki

YALMAN atandı.
Yeni atanan personele
hayırlı diyor,
görevlerinde başarılar
diliyoruz.
(S.YAVUZ)

Bize Sensizlik
Düştü, EFENDİM!

TARAFLI BÖLGE

Abdullah SUCU

Eminim, seni anlatmaya çalışanlar hep
aynı zorluğu yaşadılar. Nasıl
başlayacaklarını ve bitireceklerini
bilemediler. Kelimeler kifayetsiz kaldı,
havsalalar aciz. Sen ki, kelimelere
sığmayacak kadar geniş, havsalaların
almayacağı kadar yüceydin. Nasıl kağıda
dökmeli, tavsif etmeliydi, seni kalemler.
Ne zordu seni yazmak. Ama seni yazmak
bir zorunluluktu.
Asırlardır bu zorluğun zorunluluğunu
yerine getirme çabası içinde ümmetin, Ya
Muhammed!
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ile bakıyor sana. Renginden utanıyor. Ebu
Lehepler ve Ebu Cehiller utanmıyor ama
gece kaderine küsüyor. Seninle en azından
yan yana olmakta, ümmetine yataklık
etmekte buluyor teselliyi.
Ne çare bize hüzün düştü. Seni dünya
gözüyle görememek ne büyük kayıptı ama
ne mutlu, sana ümmet olmak en büyük
şerefti. Ne yazık, kimilerine gaflet düştü,
ne ala bize ise hasret düştü. O hasret ki
doğduğumuzda tanıdık. Bizimle beraber
büyüdü. Şimdi ise hasretin kucağında, sana
kavuşacağımız anı gözlüyoruz.
Yüreğimiz, Medineli çocukların
coşkusuyla çarpıyor. Dillerimizde aynı
şarkı. Her birimizin kapısı ardına kadar
açık; Buyur, misafirimiz ol Ya Rasulallah.
Medine'n olamadık senin, dönüp hüzünle
baktığın Mekke'n de olamadık. Arkanda saf
tutup divana duramadık. Sokaklarımızda
seni göremedik. Senin huzurunda başımız
önde varlığını soluyamadık. Sana yönelen
kem bakışlara Ömer olamadık. Sana
fırlatılan oklara kalkan da olamadık.
Elinden tutamadık. Bilmedik Uhud,u,
Hendek'i, Bedir'i, Taif”i…

Gelişinle aydınlanan alem, gidişinle
tarihinin en büyük ızdırabını yaşamışken,
çölde kum taneleri firakınla kavrulmuş,
kütük bile yokluğuna inlemişken, eşref
olan bizler sana ve sensizliğe hangi cüretle Çünkü hüzündü, hasretti, sensizlikti bize
bigane kalabilirdik.
düşen Efendim.
Her söylediğimiz söz, her kurduğumuz
cümle biliyoruz, eksik kalacak.. Aşkımız
yarım, muhakkak. Samimiyetimiz, arızalı.
Yürüdüğümüz yollar, dikenli. Ellerimiz ve
dillerimiz kirli. Kalplerimiz gafletin
kucağında can çekişmekte. Sesimiz titrek,
gözlerimiz karanlık. Bizi de böyle kabul
buyur Efendim.
Sen hala ilk günkü gibi pırıl pırılsın
semalarımızda. Çevrende, tutunmaya
çalıştığımız yıldızların var. Karanlık gıpta

Ne ki, hasretin de gül cemalin kadar
namütenahi. Yokluk acın bile, ne tatlı; Seni
özlemek, yokluğunun kıvrımlarında
yorulmak, seni anmak, seni anlatmak…
Güle bakıyor, kokluyor, sevdiklerimize
veriyoruz. Adın muştu olup dolaşıyoruz
aramızda. Bakışların karanlıklar üzerine
şimşekler çakmaya devam ediyor. Çağların
nicesi devrilmiş, nicesi de devrilecek olsa,
senin adın ilk günkü gibi yaşıyor ve
yaşayacak yeryüzünde.

Hafız Öğrenciler Ödüllendirildi
İlçemiz Müftülüğüne
bağlı Kur'an
Kurslarında hafızlığını
tamamlayan ve
Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından
açılan sınavı
kazanarak hafızlık
belgesi almaya hak
kazanan öğrenciler
Çumra Müftülüğü
tarafından
ödüllendirildi.
Yaklaşık bir yıl önce
göreve başlayan İlçe
Müftüsü krem Akmanşen'in
, göreve başladığı ilk
günden itibaren, uygulaya
başlattığı metotla yıllarca
süren hafızlık eğitim
sistemi 10 ay gibi kısa bir
süreye indirilmişti.

verip, Kur'an-ı
Kerim'in
mealini de
öğreterek
Hafız
olmalarını
sağlıyor..
Bu metotla 10
ay içerisinde
Hafızlıklarını
tamamlayan
öğrenciler için
Müftülük
Toplantı
Akmanşen, hafızlık eğitimi Salonunda Hafızlık
yapan Kur'an Kurslarına her Programı düzenlendi ve
gün giderek, öğrencilerin
Hafız olan öğrenciler Ekrem
farklı metotla yapılan
Akmanşen tarafından ,
hafızlık eğitimini hem bizzat çeyrek altın ile
takip ederek hem de
ödüllendirildi.
hafızlığın yanında
(S.YAVUZ)
öğrencilere Arapça eğitimi

Kayıtlar Başladı
Çatalhüyük Çumra
Belediyespor bisiklet
takımı yeni sporcu
kayıtlarına başladı.
Ulusal ve Uluslararası
yarışmalarda aldığı
derecelerle ilçemizin
gururu olan Bisiklet
Takımımız yeni
şampiyonlarını arıyor.

Kayıtlar Durmuş Ali Çalık
Çumra Şehir
Stadyumunda 14.00-16.00
saatleri arasında yapılıyor.
Erkeklerde, 2007-20082009-2010 , Kadınlarda
ise 2006-2007-2008-2009
yaş grupları kayıt
yaptırabiliyor.
(S.YAVUZ)
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arar veremiyordu. Alanur'un
adımını atmasını, ne yapacaksa
kendiliğinden yapmasını bekliyordu
yüreği. Aklı, Alanur'un hareketlerine
karışmasını istiyordu. Fakat ne ona ne de
buna vakit kaldı. Doğan Bey'e uzanmış
ellerinden birini alnına doğru kaldırırken
tutamadı kendini, olduğu yere
yığılıverdi…” (Geçitteki Ülke,s.41 v.d)
Timur'un Anadolu'ya yönelmesini
durduramayan Seyyit Bereke, Bursa'da
yerleşen ve Yıldırım Bayezid'e damat
olan Emir Sultan'ın, Yıldırım Bayezid'i
savaştan vazgeçirebileceğini umut
etmekte, çaresizlik içinde
kıvranmaktadır: “…Emir Sultan hiç
değilse Bayezid'i durdurur, Timur'a
hoşça davrandırır. Timur'sun, Timur
Bey'sin, ben bu yanda sana ayak bağı
olacak değilim, sırt sırta verelim, birlikte
yapalım ne yapacaksak, dedirtirdi.
Tanrının gücü o kadar o kadar o kadar
sınırsızdı ki… ama o kadar o kadar o
kadar o kadar da… dili varmıyordu
söylemeğe, o kadar da cıbırdı herhal…”
(Geçitteki Ülke, s.154 v.d) Anadolu'da
topraklarını kaybeden beyler Timur'a
sığınmıştı. Onları kabul edip dinleyen
Timur hocası Seyyid Bereke'yi de
huzuruna davet etmiş, onların
görüşlerini alsın istemişti. Hocası da her
bir beyle tek tek konuşur ve
düşüncelerini dile getirir: “…Gelgelelim
bu beyler, sofrada gördüğünüz
konuklarımız…onları dinleyince sen de
dinlemelisin hocam. Şu bey, sağ
yanındaki Germiyanoğlu Yakup Bey'dir,
Yakup Beylerin ikincisi. Onun yanındaki
Menteşe oğlu İlyas Bey'dir. Senin
solunda oturan Aydınoğlu İsa Bey,

benim sağımdaki de
Saruhanoğlu Hızır
Şah Bey'dir.
Osmanlı'nın
Bayezid'inden
kaçmışlar, bizi
büyük bilip bize
sığınmışlar.
DEVRAN
Dinlemeni isterim
ne demekteler
bakasın!...(Geçitteki
Ülke, s.,172)
Mustafa Necati
Sepetçioğlu,
Osmanlı
Sultanlarına yapılan
mesnetsiz
suçlamalara karşı
çıkar: “…Bayezid
Beğ sizin istediğiniz
halde
yapamadığınızı
yaptı. Bizans'ı
sarsıyor, alacak ola
ki alamayacak fakat sarsıyor. Sarhoş
diyorsunuz…zalim diyorsunuz. Pekey
sarhoş, işret düşkünü bir zalim nasıl olur
da bunca Avrupa'yı dize getirir. Bizans'ı
nasıl sarsar.
Nasıl fırsat bulur, nasıl vakit bulur bunca
savaşa hemi de hiç yenilmeyerek?
Sarhoş, eğlence düşkünü dediğin
yerinden kalkamaz…” (Geçitteki Ülke,
s.179) Haçlı Ordusunun Niğbolu'yu
kuşatması üzerine Yıldırım Bayezid
İstanbul kuşatmasını kaldırıp Niğbolu'ya
hareket etmişti. Mustafa Necati
Sepetçioğlu, bir devlet adamının nasıl
anında karar verip imdada yetişmesi
gerektiğini çok çarpıcı bir şekilde ifade

Altunyaldız
Stajyer Öğretmenleri
Ziyaret Etti

İlk ataması yapılan ve
2019 yılı Eylül ayında
İlçemizde göreve
başlayan stajyer
öğretmenlerin pandemi
nedeniyle ertelenen
seminerleri Ekim ayı
itibariyle başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Altunyaldız
stajyer öğretmenleri
ziyaret ederek pandemi
süresinde eğitim ile ilgili
dikkat edilmesi gereken
konuları değerlendirdi.
Altunyaldız yapmış

olduğu konuşmada,
"Okullarımızda eğitim
öğretime devam
edebilmemiz için bu
süreçte maske, mesafe ve
hijyen kurallarına dikkat
etmemiz gerekir, aksi
takdirde Mart ayında
olduğu gibi okullarımızı
kapatmak zorunda
kalacağız.
Tüm öğretmen, öğrenci
ve velilerimizin
Dikkat etmesi
gerekmektedir"
dedi.(S.YAVUZ)

Haberin adresi;

www.cumrahaziran.com

etmektedir:
“Bayezid Bey'in
Tarihi Roman
gelirken tek
Serüveninde
kuşkusu geç vakit
Mustafa Necati
kalede Doğan
Sepetçioğlu-11
Bey'i
görememekti.
Uzun
uzadıya
Anuş GÖKCE
düşünmüş, kendini
Doğan Bey'in
yerine koymağa
çalışmış,
Haçlıların içinden
gelen çaşıtların
birbirine benzer
haberlerini,
değersiz
görünenlerle
birkaç kere
düşünmüştü.
Doğan'ın
uyumasının
mümkünü
olamazdı. Bu
durumda ya çoktan şehit olunur, ya sonu
şehitliğe varacak bir hücumun kararında
olur yahut da umutsuzluktan uyuyamazdı.
Aldığı haberler, Doğan Bey'in
umduğundan da bel bağladığından da öte,
umudunun da bel bağlayışını da hiçe
saydıracak kadar inanılması güç bir
direnmede dayandığı yolundaydı, sağdı.
Sağlığı, direnişi, hatta zaman zaman
kaleden çıkıp baskınlar düzenleyerek
Haçlıları şaşırtışı nasıl bir çetin ceviz
olduğunu gösteriyordu. Hiç yoğundan 20
gün kazandırmıştı. Bu yirmi gün içinde
Bizans'ın önünden toparlanıp gelebilmiş,
Anadolu Birliklerini de çağırmış,
Sırbıyya'ya da haber iletmişti…”
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(Geçitteki Ülke, s.272 v.d) “Darağacı”
ında Yıldırım Bayezid- Karamanoğulları
ile ilişkiler, Timur ile Bayezid arasındaki
siyasi çekişmeler ve Ankara savaşı ve
Anadolu'da dağılan Türk birliğinin Çelebi
Mehmet liderliğinde yeniden tesis
edilmesi yer alır. Yıldırım Bayezid'in
savaşı kaybederek Timur'a esir düşmesi,
Yıldırım'ın kaçırılma girişiminin
sonuçsuz kalması ve sultanın intiharı,
şehzadelerin birbirleriyle iktidar
mücadelesine girişmişleri hazin bir
şekilde anlatılır. Şeyh Bedreddin ve
halifeleri Torlak Kemal ile Börklüce
Mustafa'nın İzmir'de çıkardığı isyanlar,
isyanların bastırılması, Torlak Kemal ve
Börklüce'nin öldürülmeleri, Anadolu'da
çıkardığı isyanın akim kalması üzerine
Deliorman'a kaçan Şeyh Bedreddin'in
Serez'de idam edilmesini konu alır.
Yazarın tarih anlayışındaki
mükemmeliyetini karakterine
konuşturduğu şu cümlelerinde görmek
mümkündür: “ Şu Bayezid Bey'e bakındı
hele, burdan kalkmış şuraya gitmiş de
bilmem kimin dayısıymış da filan desin.
Anadolu birliğini kuracağım diye terden
barsakları erimiş bir Bayezid düşünmesin,
düşünemesin; Anadolu Birliğinin nasıl bir
ömür törpüsü olduğunu hatıra getirmesin,
getiremesin ha! Günahı bütün yazı
yazanların boynuna olsun… Yurdunu
toprağını kıskanmayan eli kalem tutana
yazık olsun. Yurdunu, toprağını
anlatmayan eli kırılsa yeridir, ne diyeyim
bre…”(Darağacı, s.28 v.d) Yıldırım
Bayezid'in Ankara Savaşından sonra
Timur'a esir düşmesinin ardından
şehzadeler- birbirleriyle saltanat
mücadelesine girişmişlerdi. (Sürecek)

Candan, Yaşar ve Demirci'yi Ziyaret etti

Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan,
Karayolları 3. Bölge
Müdürü İbrahim
YAŞAR ve İller Bankası
Konya Bölge Müdürü
Yüksel DEMİRCİ'yi
ziyaret etti.
Görüşmede İbrahim

YAŞAR ile ilçemizdeki
yol yatırımları
değerlendirildi. Görevine
yeni atanan Yüksel
DEMİRİCİ'ye de hayırlı
olsun ziyareti yapan
Candan, " İller
Bankamız ile birlikte;
Çumra'mız için önemli

bir proje olan 'Atıksu
Arıtma Tesisi' ile ilgili
süreci ve bir çok konuda
yapacağımız işbirliğini
istişare ettik.
İlçemiz için çok önemli
yatırımları gözden
geçirdiğimiz bu verimli
ziyarette göstermiş

Ahmet Güngör
Görevi Devretti
14 yıldır Türkiye Diyanet
Vakfı Çumra Şubesinde
Muvazzaf Eleman olarak
görev yapan Hacı Veli Yetiş
(Müftülük) Camii İmamHatibi Ahmet GÜNGÖR
görevini Müftülük VHKİ
Muhammet Yağcı'ya devretti.
Mesai gözetmeksizin yıllarca
Müftülük ve Vakıf

hizmetlerini büyük bir
fedakarlıkla yürüten Ahmet
Güngör'e yapmış olduğu
hizmetlerden dolayı
Kaymakamlık tarafından
hazırlanan Başarı Belgesi,
İlçe Müftüsü Ekrem
AKMANŞEN tarafından
takdim edildi.
(S.YAVUZ)

olduğu ilgi ve alakadan
dolayı Çumra adına
teşekkür ediyoruz ."
Dedi.
Ziyaretlerde AK Parti
Çumra İlçe Başkanı
Osman ŞAHİN,
CANDAN'a eşlik
etti.(S.YAVUZ)
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Çumra'da dönüşüm başlıyor
YERİNDE ÇÖZÜM
ÜRETİYORUZ
Görev tevdi edildikten
hemen sonra sahaya
inerek ziyaretlerimize
başladık diyen Başkan
Recep Candan, “Halit
Başkanımızın mekânı
cennet olsun. Rahmetli
başkanımla Çumra
projeleri konusunda zaten
birlikte çalışıyorduk.
Halkla ilişkiler konusunda
gayretli idi. Biz de işin
mutfağında zaten
çalışıyorduk. Bize bu
emanet yüklenince
Çumra'mızın daha ileriye
gitmesi noktasında gayret
gösteriyoruz. Görev tevdi
edildikten sonra öncelikle
kurumlarımızı daha
yakından tanıma
noktasında ilk çalışmayı
başlattık. İstişarelerimiz
oldu. Şimdilerde sahaya
daha fazla inmeye
çalışıyoruz. Mahalle
ziyaretlerimiz sürüyor.
Tabi bu ziyaretler sadece
tanışma değil, sorunlarını
belirleyerek çözüm
yolunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Teknik
arkadaşlarımızla da
beraber giderek yerinde
çözüm uygulaması ile
orada
halledebileceklerimizi
orada, hemen yerinde,
süreç isteyen konuları da
gerekli talimatları vererek
çözüm için çalışıyoruz.
Bu konularda da belli
mesafeler aldığımıza
inanıyoruz. Bundan sonra
da sahaya ilişkin
çalışmalarımızı
artıracağız.” şeklinde
konuştu.
HALİT BAŞKAN'IN
PROJELERİNE SADIK
KALIYORUZ
'Rahmetli Halit
Başkanımız zamanında
başlayan bütün projeler
devam ediyor' diyen
Recep Candan, .
“Bitirilenler de var.
Rahmetli başkanımız
hangi sözü vermişse biz
devam ettiriyoruz. Yaptığı
planlamalara da sadık
kalıyoruz. 2020
planlamalarının tamamına
riayet ediyor ve onları
bitirmek için gayret
gösteriyoruz. Bu arada
yeni projeler de
geliştiriyoruz. Bu konuda
birazcık geriye giderek
cümleler kurmak
gerekiyor. Benim ilk
belediye meclis üyeliğim
1994 yılında Recep
Konuk başkanımız
belediye başkanı
olduğunda başladı. Daha
sonra Zeki Türker
döneminde de meclis

üyesi olarak Çumra'ya
hizmet vermeye çalıştık.
Yani bu 10 yıllık tecrübe
bugün bize yol gösteriyor.
Yine, Nasır Ersöz ile proje
ve yapılması gerekenler
noktasında birlikte çalıştık.
Tabi o zamanın siyasi
havası şimdiki gibi değil,
rüzgarlar çok sert
ediyordu. Şimdi biz
Cumhur İttifakı olarak AK
Parti ve MHP Çumra'da
güzel işlere imza atıyoruz.
Dolayısıyla bizim
belediyecilik anlamında,
projeler anlamında zaten
bir hazırlığımız vardı.
Şimdi de görev bize tevdi
edilince o projeleri hayata
geçirmeye çalışıyoruz.
Tabi ki güncellemeler
gerekeni güncelleyerek
hayata geçirmeye
çalışıyoruz. Bunu yaparken
de bütçe imkanlarımızı ve
zamanın ihtiyaçlarına göre
çalışmalarımızı yapıyoruz”
ifadesini kullandı.
ÇUMRA'DA
DÖNÜŞÜMÜ
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Çumra için büyük bir proje
üzerinde çalıştıklarını ifade
eden Başkan Recep
Candan, “Çumra'mızın
çarşı merkezinde bir
dönüşüme ihtiyaç var.
Otopark sorunumuz var.
Esnaflarımızdan özellikle

modern bir bedesten gibi
bir talep var. Buna ilişkin
çalışmaları yürütüyoruz.
Fizibilitesi hazır. Çarşı
merkezinde bir dönüşüm
projesi yapmayı
planlıyoruz. İçinde
hükümet binası, adliye
binası ve diğer kamu
binalarını da barındıracak
bir alanda dönüşüm
yapmayı planlıyoruz.
Sadece bizi değil
bakanlıkları da
ilgilendiren bir konu ve
bu konuda
arkadaşlarımızı da proje
için çalışmalarımız
konusunda hazırlıyoruz.
Ekip olarak üzerinde
çalışıyoruz yani. Projeyi
hem Çevre Şehircilik
Bakanımız Sayın Murat
Kurum'a hem de
Büyükşehir Belediye
Başkanımız Uğur İbrahim
Altay'a takdim edeceğiz.
İnşallah Bakanımızın da
onayı alarak projelerimizi
hayata geçirmeyi
istiyoruz. Şehir meydanı,
ticaret merkezi
kazandırılması ve otopark
ihtiyacının giderilmesi
konusunda ciddi
çalışmalar yapıyoruz. Bu
projeleri başarırsak
inşallah Çumra için tarihi
bir dönüm noktası
olacaktır diye
düşünüyorum.” Şeklinde
konuştu.
UĞUR BAŞKANIMIZ
MÜJDEYİ VERDİ
Konya'nın faydalandığı
memba suyunun
Çumra'da da kullanılmaya
başlanıldığının altını
çizen Recep Candan,
“Uğur İbrahim Altay
Başkanımıza teşekkür
ediyorum. Bize hayırlı
olsun ziyaretine
geldiğinde Mavi
Tünel'den gelen içme
suyunun da Çumra'da da
kullanılması müjdesini de
verdi. Malum, Konya'mız
Mavi Tünel'den giden
içme suyunu kullanıyor.
Bu su da bizim Seçme
Köyü'ndeki arıtma
tesislerinden gidiyor.
Yani Mavi Tünel'den
gelen su önce Seçme
Köyü'nde arıtma
tesislerine geliyor
KOSKİ'nin tesislerinde
arıtıldıktan sonra da
Konya'ya gidiyor. Önce
Konya memba suyuna
kavuşmuş oldu. Şu anda
da Çumra merkez,
Beylerce Köyü,
Gökhüyük Köyü,
Alibeyhüyüğü ve İçeri
Çumra Kasabası memba
suyuna kavuşmuş oldu.
Aynı zamanda diğer
projelerimizi de Uğur

Başkanımıza sunduk ve
başkanımız da uygun
gördü. Destekleyeceklerini
ifade ettiler, bundan da
mutluluk duyuyoruz.
Elbette ki Uğur Başkanımız
bütün ilçeler ile ilgileniyor
ama Çumra'mız ile ilgili
götürdüğümüz her projeyi
de değerli bularak
destekliyor. Kendisine bir
kez daha teşekkürlerimizi
iletiyoruz.” dedi.
ÇUMRA KONYA'NIN

Dolayısıyla tarımsal
alanlarımızın da sulanabilir
olması bizi gıda üretimi
noktasında önemli bir ilçe
haline getiriyor. Dolayısıyla
tarım anlamında Konya
Ovası'nda Çumra'nın özel
bir yeri var. Yine tarımsal
üretim anlamında Çumra
Türkiye'deki pek çok ilden
daha büyük üretim
potansiyeline sahip. Bu
tarımsal üretim
zenginliğimizin önceliğini

ÜRETİM MERKEZİ
HALİNE
GETİRECEĞİZ
Türkiye'nin Tahıl Anbarı
Konya'dır Konya'nın
içerisinde de en önemli
gıda üretim merkezlerinden
birisi de Çumra'dır
değerlendirmesi yapan
Candan, “Geniş ve
sulanabilir arazilerimizin
çok olması da bunun en
önemli etkenlerindendir.
Diğer taraftan da Beyşehir
ve Suğla Gölleri ile beraber,
Çarşamba Çayı ve Mavi
Tünel'den geçen sular
Çumra'dan geçiyor
olmasının etkisi büyük.

buğday arpa gibi ürünler
oluşturuyor idi. Devamında
mısır, kabak çekirdeği,
kavun, karpuz, fasulye gibi
ürünler de Çumra'mızda
yerini aldı. Son yıllarda
buğday üretimin
azalmasıyla birlikte mısır
üretimi artmaya başladı.
Buğdayın stratejik de bir
yönü vardır. Dolayısıyla biz
de stratejik bir iş
yaptığımızı düşünüyoruz.
Özellikle kavunda marka
haline geldik. Hem
belediyemizin hem de ilçe
tarım da bu konuda
çalışmaları var. Çumra
kavunu coğrafi işaret

alması noktasında sona
gelinmiş durumda.
Tarımsal ürünler ile ilgili
paketlenmesi ve
entegrasyonu anlamında da
çalışmaları çok
önemsiyoruz. Bu şekilde
üreticimizi ürününün değer
kazanması için çok ciddi
anlamda çalışmalar
yürütüyoruz. Özellikle AK
Parti'nin iktidarı
dönemlerinde faizsiz
sağlanan kredilerle
hayvancılık ve çok önemli
ölçüde gelişti.
Hayvancılıkla birlikte yem
bitkilerinin de üretimi
geliştirildi. Bu anlamda
Çumra önemli üretim
üslerinden birisidir. Biz
belediye olarak üretimi
artırmak konusunda
üzerimize düşeni yapmaya
çalışıyoruz. Gerek yer
tahsisleri gerekse birebir
fiziki destek konusunda
bütün çalışmaları da
yürütüyor, artırmak adına
çalışmalar yapıyoruz.” diye
konuştu.
ÇUMRA'NIN TARİHİ
DEĞERLERİNE SAHİP
ÇIKIYORUZ
Çatalhüyük
Çumra'mızın tarihi bir
zenginliği burası ile ilgili
çalışmalar yürütüyoruz
şeklinde tarihi değerlere de
sahip çıktığını anlatan
Recep Candan, “Malum,
bugüne kadar orada
İngilizler kazı çalışmalarını
yürütüyordu. Şu anda kazı
çalışmalarını yürüten
ekibin başında Ali Umut
Hocamız var. Biz de
belediye olarak ev sahipliği
yapıyoruz. Geçenlerde
Kültür Turizm Bakan
Yardımcımızın da
bulunduğu bir
değerlendirme toplantısı
yapıldı.
Kasım ayında ikinci bir
toplantı daha yapacağız.
Çatalhüyük'ün daha fazla
gündemde tutulması ve hak
ettiği değeri görmesi
bakımından oldukça
önemli bir çalışma
yürütüyoruz. Büyükşehir
Belediyemizin de
Çatalhüyük ile ilgili bir
projesi var ve önümüzdeki
yıllarda gerçekleşecek bir
proje. Burada bir karşılama
merkezi, sergi alanları
yapılmış olacak. İnşallah
buranın turizme
kazandırılması konusunda
çok güzel gelişmeler
yaşanıyor. Dediğim gibi
biz de bu çalışmada
üzerimize düşeni
yapıyoruz.” ifadesini
kullandı.
(Konya Yenigün)
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