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Ufku açık bir usta

K

üçük yaşlarda çırak olarak girdiği oto klima ve
oto elektrik sektöründe kendini geliştirerek
aranan bir usta haline gelen Ercan Oto
Elektrik Sahibi Ercan Ateş, yurtdışı fuarlarını
takip ederek, teknolojiye ayak uyduruyor
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anal Medya Platformu Çumra Fısıltı öncülüğünde başlatılan ve Çumra Belediyesi tarafından desteklenen, daha sonra
Mahalle Muhtarlıkları ve vatandaşlarımızın da kendi çevrelerinde başlattıkları yardım kampanyasına halkımız büyük
destek verdi. Bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenen ve çok yönlü olarak hazırlanan yardımlar kısa sürede yerine
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Konya Şehir Tiyatrosu
“Misafir” Oyunuyla
Sezonu Açtı
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu,
“Misafir” oyunuyla sezonu açtı. Pandemi
kuralları kapsamında sergilenen oyunda
Türkiye\'den Almanya\'ya işçi akını durumunun
ele alınarak önce misafir olarak çağrılan
insanların daha sonra deformasyona uğraması
ve uyumsuzluk gibi nedenlerle kovulması konu
ediliyor.Konya'nın kültür ve sanat hayatına
katkıda bulunan ve sahnelediği nitelikli
oyunlarla büyük beğeni toplayan Konya
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Misafir”
adlı oyunla yeniden izleyicisiyle buluşmanın
heyecanını yaşıyor. Bilgesu Erenus tarafından
kaleme alınan ve yönetmenliğini Alpay
Aksum'un üstlendiği sezonun ilk oyunu
Pandemi tedbirleri ile Selçuklu Kongre
Merkezi'nde (SKM) gerçekleştirildi. Akşehir\'in
yarenlik kültürüyle beraber 1960\'lı yıllarda daha
iyi bir yaşam kurabilmek amacıyla Türkiye\'den
Almanya\'ya işçi akını durumunun ele alındığı
oyunda; önce misafir olarak çağrılan insanların
daha sonra deformasyona uğraması ve
uyumsuzluk gibi nedenlerle kovulması konu
ediliyor. İlk gösterimi yapılan oyun 4 ve 25
Ağustos'ta da izleyicilerle buluşacak. Oyunun
biletleri; Kültür AŞ. Satış Ofisi, Şehirler Arası
Otobüs Terminali Konya Kitapçısı, SKM Konya
Kitapçısı ve konyasehirtiyatrosu.com adresinde
de online olarak temin edilebiliyor. 31 Ekim
1961'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile
Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti arasında
“Türk İşgücü Anlaşması” imzalandı ve böylece
ilk resmi Türk işgücü göçü başladı. Konya Şehir
Tiyatrosu Ağustos ayı içerisinde “Mavi Kuş” adlı
oyunla Konyalı sanatseverlerle buluşmaya
devam edecek. Özgür Kaymak tarafından
oyunlaştırılan, yönetmenliğini Mustafa Uzman'ın
yaptığı sezonun ikinci oyununda; tren
istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek
otobüsü “Mavi Kuş”ta yolları kesişen toplumun
farklı kesimlerinden yolcuların sürprizlerle dolu
tuhaf yol hikayesi anlatılıyor.SERDAR YAVUZ
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Cennet Vatanım
Yanıyor!

SOHBET

Ahmet YILDIZ

vet, Cennet
Vatanımın
ormanları bu
ormanlar içinde
fedakâr Türk
Orman köylülerin
neyi varsa cayır cayır yanıyor.
Türk Milleti yediden yetmişe bir bütün
olarak hareket ederek birlik içinde yanan
yangını söndürmek için özveri ile yangını
söndürmek için çalışılmaktadır. Üzülerek
görüyoruz ki, muhalefetimiz bu çalışmalara
eleştiri yapıyor çare göstermek yerine kulp
kulak bulmanın yollarını aramaktadır. Bu
elbette abesle iştigaldir.
Genel manada bu yangınları PKK ve onun
uzantılarının çıkardığı muhakkaktır. Bunları
görmezden gelerek eleştiri yapanlara
yazıklar olsun.
Türk Milleti ve Türk Devleti olarak bu
memleket bu şehit kanlarıyla yoğrulmuş
vatan topraklarını her şartta savunacağız.
Yaralara merhem olunacaktır. Cenabı
Allah'ın izni, yardımı ile ve birlik ve
beraberlik içinde bu hengâmeden afattan
felaketten çıkılacaktır.
Türk Milleti olarak bizi kimse yıkamaz.
Yeter ki, birlik beraberlik içinde olalım.
Hainlere fırsat vermeyelim. Umutsuzluğa
düşmeyelim. Türk Milletini yıpratmak,
yıkmak yok etmek için uğraşanlara fırsat
vermeyeceğiz. Yeter ki, yürekli olalım birlik
beraberlik içinde olalım. Bizi yok etmek
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isteyen tarihte olduğu gibi bir ders daha verelim.
Elbette bu yangın muhakkak söndürülecektir. Ancak, yangını
çıkaran ateşi yakanla kül olan dahası fitne alevi şaçan
hesaplaşacaktır..
Çaresiz değiliz ki çare sizsiniz!
Cenabı Allah Türk Milletinin ve Türk Devletinin yar ve yardımcısı
olsun!
Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un “YANGIN” şiirini paylaşarak
yazımı bitiriyorum;

Alev sardı âlemi, uyanmayın daha siz
Altta döşek yanıyor, üstte yorgan yanıyor.
Beşikler besmelesiz, mezarlar fâtihasız..
Doğan insan yanıyor, ölen insan yanıyor.
Mideden aşağının tahtı kurulmuş serde
Ramazanı katlettik kul yapısı şekerde
Hazreti İbrahim'in mübarek aşkı nerde? ..
Ruhta bayram yanıyor, ette kurban yanıyor.
Bağlanmış dünyalıklar dünyanın yularına
Gösterin, hangi yüzle çıkacağız yarına?
Ya Rab! İman ihsan et riyakâr kullarına
Hacda hacı yanıyor, haçta ruhban yanıyor.
Kör müyüz, sağır mıyız; Rahmet-i Rahman mı yok?
Yoksa yol gösterecek Hazreti Kur'an mı yok?
Yanmak mı marifettir, yananda izan mı yok?
Dağda çoban yanıyor, tahtta sultan yanıyor.
Tutup yemek kastında ki gardaş gardaşını
Bu hâlin hicabından dağlar eğmiş başını
Titredim seyrederken mazlumun gözyaşını
Bir damlanın içinde yetmiş umman yanıyor.
(Vur Emri)Abdurrahim Karakoç

Teşekkürler ÇUMRA!
Yangınlarda evini,
hayvanlarını ve tarım
arazilerini kaybedenler için
çeşitli sivil toplum
kuruluşlarınca ve
vatandaşlar tarafından bir
çok yerde yardım
çalışmaları başlatıldı.
Manavgat'ta yaşanan
yangın felaketi sonrasında
yangın bölgesine
Türkiye'nin dört bir
tarafından olduğu gibi
Çumra'dan da temel gıda
maddeleri, el feneri, yanık
kremi, buz ve su başta
olmak üzere ihtiyaç
duyulan çeşitli
malzemelerle; hayvancılığın
yoğun olarak yapıldığı
bölgede hayvanların
beslenme ihtiyacını
karşılamak üzere saman,
yonca ve yem, TIR'lara
yüklenerek Manavgat
istikametinde dualar
eşliğinde Çumra'dan çıktı.
Çumra Fısıltı yardımları
eski Cumhuriyet Lisesi
bahçesinin bulunduğu
alanda kabul etti. Sebzeci

Yaşar Uğur tarafından
başlatılan yardımlar ise
çaput pazarında toplandı.
Yardımsever halkımızın
birlik ve beraberlik
içerisinde fedakarca
toplayarak tırlara yüklediği
yardımlar yapılan duanın
ardından bölgeye
gönderildi.
Ayrıca mahallelerimizde
muhtarlarımız ve
vatandaşlarımızın
öncülüğünde başlatılan
kampanyalar sonucunda

onlarca tır saman
Balyası da bölgeye
ulaştırıldı.
Yardım toplama alanında
açıklamalarda bulunan
Çumra Belediye başkanı
Recep Candan,
desteklerinden dolayı
halkımıza teşekkür etti.
Candan "Bu yangını
çıkartanları en şiddetli
şekilde kınıyor ve
lanetliyoruz. Ciğerlerimiz
yandı. Manavgat'taki
vatandaşlarımızın acılarını

yürekten paylaşıyoruz.
Hemşehrilerimizin yardım
toplama ve yardım yapma
konusundaki azami üstün
gayretlerinden dolayı
müteşekkiriz. Bu bizi
Çumralı olarak
gururlandırıyor,
duygulandırıyor. "ifadelerini
kullandı.
Çumra Fısıltı Platformu
Yöneticisi Kadir Kayabaşı
ise yaptığı açıklamada, "
Öncelikle Çumra halkına
teşekkür ediyorum. Bu
zamana kadar yaptığımız
yardımlarda bizi hiç yalnız
bırakmadılar. Ne zaman zor
duruma düşsek her zaman
yardım ettiler. Desteklerini
esirgemeyen Belediye
Başkanımıza da teşekkür
ediyorum. " Dedi.
Kısa sürede organize olan
gruplar ve aynı şekilde bu
sese kulak veren duyarlı ve
hayırsever Çumra halkı
yardımseverlik ve merhamet
duygularını bir kez daha
göstermiş oldu.
SERDAR YAVUZ
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olgunlaşması,
korkudan ve
derecelerinin
açlıktan bir şeyle,
Musibetlerin
ediyor. Acımız ve imtihanımız büyük.
yükselmesi ve ecir
malları, canları ve
Manevi
Yurdumuzun en güzel, en yeşil, en
kazanması için de
ürünleri azaltarak
Sebepleri
kıymetli köşelerinde yangınlar çıktı, can gelir. Rabbimiz
imtihan ederiz.
ve mal kayıplarımız var. Hasılı büyük bir peygamberlerini o
Mü'minlere
musibetle karşı karşıyayız. Canımızı
yüzden ağır
müjdele!” Buyurur.
yakan, huzurumuzu kaçıran, ağzımızın
imtihanlara tabi
Evet, bugün
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
tadını bozan her olaya, her olumsuz
tutmuştur. Nuh
imtihandayız, ülke
gelişmeye musibet diyoruz. Ölümler,
Peygamberin oğlu ve
olarak kuraklıkla,
hastalıklar, yangınlar, depremler,
karısı iman etmemiş, Lut Peygamberin
sellerle ve yangınlarla sınanıyoruz,
heyelanlar gibi tabii afetler hep bir
hanımı iman etmemiş, düşmanlarla
uyarılıyoruz. Biz de adeta eski kavimler
musibettir, beladır, imtihandır. Yani
işbirliği yapmış, Eyyup Peygamber
gibi şımardık, nankörlük yaptık,
musibet maddi ve manevi olarak
hastalıklara düçar olmuş, Hazreti Yakup
şükretmedik. Ahlaksızlık yayıldı, seyirci
sarsmadır, sarsılmadır. Hiçbir musibet
ve Yusuf yıllarca ayrılık hasreti çekmiş.
kaldık. Aileler dağıldı, dağılıyor, kadınlar
tesadüfi, sebepsiz değildir, maddi ve
Evet, Kur'an ve hadislerden
katledildi, katlediliyor, eşler birbirine
manevi sebeplere matuftur. İnsanoğlu
çıkardığımıza göre, fitne, musibet ve
ihanet etti, ediyor, edep ve haya
olarak genellikle musibetlerin,
belaların sebebi, ağırlıkla kendi
duygularımız azaldı, utanmıyoruz,
hastalıkların, depremlerin maddi
ellerimizle kazandıklarımız, günahlarımız internet ortamında özelimiz,
sebeplerini ararız, araştırırız, bir daha
ve yaptığımız zulümler. İnsanlık tarihi
mahremiyetimiz kalmadı, birbirimize
yaşamamak için maddi tedbirler alırız,
boyunca Rabbimizin kullarını uyarması
güvenmiyoruz, güven de vermiyoruz,
konuşuruz. Maalesef musibetlerin manevi çok farklı şekillerde olmuştur. Örnek
kardeşlerimize sırt çeviriyoruz, hukukları
sebeplerini konuşmuyoruz,
olarak, Nuh kavmini suda boğmuş, Lut
gözetmiyoruz. Huzur evleri dolu,
düşünmüyoruz, araştırmıyoruz. Dünya'da kavmini taş yağmuruyla helak etmiş, Ad meyhaneler, hapishaneler, adliyeler dolu
hiçbir olay tesadüfle açıklanamaz, her
ve Semud kavimlerini soğuk bir rüzgarla ama camiler boş, misafir odalarımız boş,
olay ilahi bir planın sonucudur,
ve sesle yerle bir etmiş, Medyen ve Eyke sofralarımız boş.
sünnetullahtır. Ya uyarıdır, ya dünyevi
kavimlerini gökten inen ateşli bir bulutla
Evet, Kur'an-ı Kerim'de, “Başınıza
cezadır, ya da sonucunda lütuf ve nimet
yok etmiş, İsrail oğullarına zulmeden
gelen musibetler ellerinizle kazandığınız
vardır. Şunu unutmayalım ki, dünya
Firavun hanedanını denizde boğmuştur.
yüzündendir. Allah çoğunu da affediyor” .
imtihan dünyasıdır, nimet de, musibet de Bütün bu kavimlerin ortak suçu; zulüm,
“Başına bir iyilik gelirse Allah'tandır, bir
imtihan içindir.
şımarıklık ve ahlaksızlık. Lut kavmi
musibet gelirse de nefsindendir” buyrulur.
İlahi kitabımızı okuduğumuz zaman
livatacılık (oğlancılık) yapıyordu, Medyen Enbiya Suresinin 35'inci ayetinde, “Sizi
musibetlerin üç sebebi olduğunu anlarız: ahalisi, ölçü ve tartıda hile yapıyordu, Ad şer ile de hayır ile de imtihan ederiz,
1- Bir hatamızın, bir günahımızın,
ve Semud kavimleri israf ve isyan
sonra bize döndürüleceksiniz” buyrulur.
özellikle zulmün ve adaletsizliğin
içindeydiler, peygamberleri saymadılar,
Bir kibar-ı kelamda da, “Başa bir şey
dünyadaki cezasıdır musibet. Rabbimiz,
Firavun kendini ilah yerine koydu, İsrail gelmez Hak yazmayınca/ Kula bela
ana- babaya yapılan yanlışın,
oğullarının oğlan çocuklarını öldürdü,
gelmez kul azmayınca” denir.
saygısızlığın, kötülüğün, bir de yapılan
soykırım yaptı, köle olarak kullandı.
Evet, musibetler ön uyarıcılardır. Bizi
haksızlığın ve zulmün cezasını ahirete
Rabbimiz bunları uyarmak için yağmur
kendimize getirmek içindir. Aynı zamanda
bırakmadan bu dünyada verir.
yerine kan yağdırdı, çekirge ve kurbağa
musibetler günahlarımızın keffaretidir,
Büyüklerimiz, “Zulümle abat olunmaz”, musallat etti, yağmurlarını kesti, kıtlık
sabredersek bağışlanmamıza sebeptir. Ebu
“Alma mazlumun ahını, çıkar aheste
verdi, ama anlamadılar, zulümlerine
Hüreyre'den gelen bir rivayette
aheste” demişler.
devam ettiler.
Efendimiz, “Rabbim bir kimseye hayır
2-Bazı kere musibet bir uyarı
Özellikle hadis-i şeriflerden anlıyoruz dilerse ona musibet verir”. Bu yüzden en
niteliğindedir. Rabbimiz biz kullarını
ki, zina ve fuhşun yayıldığı, insanların
büyük işkenceleri, eziyetleri
yanlışın başında uyarmak ve yanlıştan
zulüm gördüğü, zekatların verilmediği,
peygamberler ve veli kullar çekmiştir ve
döndürmek ister. İsraf, şükürsüzlük ve
kötülüklerin önlenmediği ve göz
katlanmıştır.
şımarıklık içindeki kullarını yoklukla,
yumulduğu, hatta teşvik gördüğü
Peygamberimiz, savaşta, Allah
kıtlıkla, borçla imtihan eder. Zekatlar
bölgelerde başta hastalıklar yayılır,
yolunda ölen ve öldürülenler dışında,
verilmezse, zina çoğalırsa yağmurlar
ölümler ve depremler çoğalır, yağmurlar “yangında yanarak, suda boğularak, yıkık
yağmaz, kuraklıklar yaşanır.
kesilir, bereket azalır. Bakara Suresinin
ve göçük altında kalarak, karın ağrısı
3- Musibetler biz kullarının pişmesi,
155'inci ayetinde Rabbimiz, “Biz sizi,
çekerek, bulaşıcı bir hastalığın pençesinde

Yangınlar canımızı yakmaya devam
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kıvranarak ve doğum yaparken ölenler de
şehittir” buyurmuştur. O yüzden
büyüklerimiz, “musibet münafık için
ukubet (ceza), sabırlı mü'min için
keffaret, şükreden mü'min için derece
kazanmadır” demişlerdir.
Doğrudur, musibetlerin maddi
sebeplerini de tartışmalıyız, depremler
için, yangınlar için tedbirli olmalıyız ama
manevi boyutunu da unutmamalıyız.
Hocalarımız sık sık uyarmalı, büyük
günahlardan uzak durmalı, aile kurumunu
yıkan günahları işlememeli, Rabbimizin
istediği şekilde giyinmeli, yardımlaşmalı,
zekatlarımızı tam vermeli ve zulüm
altında kalan kardeşlerimize duyarsız
kalmamalıyız. Evet, birileri bunları
söylerse “sen kimi suçluyorsun, hangi
devirde yaşıyorsun” diye bilimselciler
bana kızacaklar. Aynı bilimselciler, aklı bilimi tek ilah görenler, depremi bir
dakika önce haber veremiyorlar. Evet,
acizliğimizi itiraf etmeliyiz. Bir hoca
çıkıp, “bu fitne ve belaların sebebi;
günahlarımızdır, israfımızdır,
şımarıklığımızdır, yanlış kadın-erkek
ilişkileridir, yanlış yaşam tarzımızdır,
mazlum ve zayıflara karşı
duyarsızlığımız, bencilliğimiz,
azgınlığımız, hırslarımızdır” demeli.
Biliyorum, bu tür uyarılara birileri kapalı,
birileri de öküz altında buzağı arar, her
şeyi dine bağlamayın diye karşı çıkar.
İşte gördük, Çin'de küçük bir virüs
yayıldı, tüm insanlık aciz kaldı, panikledi.
Küçük bir sallantıda evlerimize giremez
olduk. “Rabbimiz, “büyük azaptan yani
ahiret azabından önce yakın azabı yani
dünya azabını size tattırırız” buyurur. Bu
dünyada hiçbir keder ve üzüntü sebepsiz
değildir. Gerçek müminler her zaman
kardadır. Ya bunlardan ders alır
günahlardan vazgeçeriz, ya sabreder ve
şükrederiz, sevap ve derece kazanırız.
Ders almazsak daha büyük imtihanlara
tabi oluruz. Tefekkür, tezekkür ve dua
zamanı: “Rabbimiz, daha büyük
sınamalar yapma, kaldıramayacağımız
yükleri vurma, bizi nefsimize bırakma ve
ibret alan kullarından eyle” diye dua
edelim.

ASFALT ATAĞI SÜRÜYOR
Mahallelerde rahat bir
ulaşım imkanı sağlanması
için Çumra'nın dört bir
yanında sürdürülen asfalt
çalışmalarının yanında ilçe
merkezinin de çehresi
değişiyor. Adem Yavuz
Caddesinden sonra parke
taşı ile kaplı olan ve bu
anlamda ulaşımda sorun
yaşanılan caddeler
arasındaki Menekşe
Caddesi de sıcak asfalta
kavuşuyor. Konya
Büyükşehir Belediyesi
tarafından sıcak asfalt
serimi yapılacak caddede
Çumra Belediyesi ve
KOSKİ ekipleri alt yapı
faaliyetleri yürütüyor. Öte
yandan Büyükşehir
Belediyesi ekipleri 9
km'lik mesafedeki Seçme
Çarıklar Mahalleleri arası
bağlantı yolunun asfalt
çalışmalarında sona geldi.

MENEKŞE CADDESİ
PRESTİJ CADDE
GÖRÜNÜMÜNE
KAVUŞACAK
Çalışmaları yerinde
inceleyen Çumra
Belediye Başkanı Recep
Candan,“Menekşe
Caddemizde sıcak asfalt
çalışması öncesinde kilitli
parke taşlarının
sökülmesi ve KOSKİ
tarafından su şebekesinin
tamir ve ıslahı ile ilgili
çalışmalara başladık. İlk
etapta belediyemize ait
ekiplerimiz Menekşe ve
devamındaki Ebulfez
Elçibey Caddesi'ndeki
kilitli parke taşlarını
söküyorlar. Devamında
KOSKİ ekiplerimiz de bu
cadde üzerindeki daha
önce sürekli arızaya neden
olan su şebekesindeki her
bir abone bağlantısını tek
tek kontrol etmek suretiyle

problemli olan
bağlantıların tamirlerini
yapıyorlar.
Hazırlıklarımızı
tamamladıktan sonra
Konya Büyükşehir

Belediyemiz
Menekşe
Caddemizde
sıcak asfalt
serimini
gerçekleştirecek.
Menekşe
Caddemiz yeni
prestij cadde
görünümü ile
istenilen ulaşım
konforuna kavuşacak
İnşallah” dedi.
SEÇME ÇARIKLAR
ARASI YOLUN
ASFALTLANMASINDA

SON AŞAMAYA
GELİNDİ
Seçme Çarıklar arası
yolun asfaltlanmasında
verdiği desteklerden
dolayı Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay'a teşekkür
eden Başkan Candan;
“Konya Modeli
Belediyecilikte Çumra
yeni yatırımlar kazanmaya
devam ediyor. Her iki
mahallemizin arasındaki 9
km'lik yolumuz Konya
Büyükşehir Belediyesi
ekiplerimizce yapılan
çalışma ile son aşamaya
geldi. 9 km'lik yolun yarısı
Çumra Belediyesi bir
diğer yarısı ise Meram
Belediyesi'nin sorumluluk
sahasında. Ancak
Büyükşehir Belediye
Başkanımız Uğur İbrahim
Altay her iki beldemize de
jest olarak bu yolun

tamamını Büyükşehir
Belediyesi tarafından
asfaltlanmasını uygun
gördüler. Büyükşehir
Belediyemiz ile
sağladığımız koordineli
çalışma Çumra'mızın her
bir yanına hizmet olarak
yansıyor Elhamdülillah.
Büyükşehir Belediyemizin
bu desteği, bizlere sahada
normalde yapabileceğimiz
çalışmalardan daha
fazlasını yapma imkanı
sunuyor. Elimizdeki
imkanları diğer
mahallerimize de
götürebiliyoruz. Her iki
Mahallemize de hayırlı
olsun. Konya Büyükşehir
Belediye Başkanımıza ve
ekibine hemşehrilerim ve
şahsım adına
teşekkürlerimi
sunuyorum” ifadelerini
kullandı.
SERDAR YAVUZ
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TARİH ECZANE TELEFON
04.08.2021
05.08.2021
06.08.2021
07.08.2021
08.08.2021
09.08.2021
0.08.2021

SATILIK ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m²

SAĞLIK
447 20 67
MERKEZ
447 12 05
OKÇU
447 51 48
Y.MERKEZ
447 44 88
EMRE
447 10 68
NEVİN
447 51 15
KUZEY
533 358 7156

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

Sarraf

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

AVDANLI HACI
Dolar
Euro
22 ayar
Çeyrek
Yarım
Tam

Alış
8,341
98,790
442,640
779,240
1.558,330
3.106,380

Satış
8,371
99,200
469,000
825,000
1.650,000
3.300,000

Önemli Meseleler
-16-

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

ÇTSO'DAN
BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ

Oda üyelerine yönelik ihracat ile
ilgili usul ve esaslar hakkında
bilgilendirme semineri Dış
Ticaret Bilgilendirme Semineri
KTO Karatay Üniversitesinden
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CURA ,Dış
Ticaret İstihbarat uzmanı Ferit
MERİÇ ve Poyraz Mühendislik
firmasından Neslihan Dikici 'nin
sunumları ile Çumra Ticaret ve
Sanayi Odası ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.
Seminerle ilgili konuşan Çumra
TSO Başkanı Metin KURAL
konuşmasında bu seminerlerin
odamız tarafından daha sık
düzenleneceğini belirterek,
üyelerimizin de bu programlara
hassasiyet göstermelerini
istemiştir. Uzmanların
sunumlarıyla, uygulamada

karşılaşılan sorunlara yanıt
bulma olanağı sağlanacak olup,
mevcut ihracatın geliştirilmesi,
yeni pazarlara açılma ve yurt
dışı pazarlardaki rekabet
gücünün artırılması açısından
söz konusu seminerlere katılım
sağlanmasının önem arz
etmekte olduğunu belirtmiştir.
Çumra TSO Başkanı Metin
KURAL Seminerde sunum
yapan KTO Karatay
Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi
Fatih CURA ,Dış Ticaret
İstihbarat uzmanı Ferit MERİÇ
ve Poyraz Mühendislik
firmasından Neslihan Dikici 'ye
ve seminere katılım gösteren
tüm katılımcılara teşekkürlerini
sundu.
SERDAR YAVUZ

Dereceye Giren Okulları Ödüllendirildi
eTwinning çalışmalarıyla
dereceye giren okullar
ödüllendirildi.
İlçemizde eTwinning de
proje hazırlayan okullarımız
ve öğretmenlerimiz
ödüllendirildi. Bu
kapsamda 7 okulumuz
eTwinning Avrupa Kalite
Etiketi ve eTwinning Ulusal
Kalite Etiketi ile 5 okulumuzda
eTwinning okul kalite Tabelası
ile ödüllendirildi. Ödüller, İlçe
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Milli Eğitim Müdürü Mehmet
Altunyaldız tarafından okul
yöneticilerine takdim edildi.
SERDAR YAVUZ

ÇUMRA SEVDALISI

Mustafa EROL

DAVA ADAMI OLMAK
Öncelikle ifade etmek isterim ki DAVA denince
akla İslâm Dini gelir. Müslüman olup dinine
kendini adayan insana ise dava adamı denir. Dava
adamı kavramı başka herhangi bir ideolojiyi
bağlamaz. Çünkü İslâm'dan başka tüm
sistemlerde dava değil heva vardır. Onun için
Rabbimiz Casiye Suresi 23. Ayetinde “ Şimdi sen,
kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim
üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini
mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği
kimseyi gördün mü? “ der. Evet, İslâmdan başka
her şeyde heva ve heves vardır, insanın aklıyla
daha güzel yol bulma gibi ilahlık hevesi söz
konusudur. İşte bundan dolayı dava adamlığı
İslâmi bir terimdir.
Dava adamlığını pek çok insan; siyasetle
uğraşmak ve siyaseten belirli bir görev almak
olarak anlar. Oysa dava adamlığı demek gönül
adamlığı demektir. Siyasette başarılı olanlar ve
başarısız olsa da iz bırakanlar hep gönül insanı
olan dava adamları olmuştur.
Vefat ettiği zaman hayırla yad edilenler hep bu
türden insanlardır. Kendisini dava adamı
zanneden kibirli insanlar ise şans eseri veya
paralarının tesiriyle ya da yalakalıklarıyla makam
ve mevki elde etmişlerdir ama vefat ettiklerinde
oh diyenlerin sayısı bile pek çok olur. Süleyman
Demirel ile Muhsin Yazıcıoğlu'nu mukayese
edenler ne demek istediğimi gayet açık şekilde
anlarlar.
Dava adamı demek, davasına sahip çıktığı gibi
aynı zamanda davasına sahip çıkanlara da sahip

çıkmak demektir. Tabi ki bu sahip çıkma işini
yaparken kibri kabre gömerek yapmalıdır bunu.
Dava adamıyım diyen bir insan bilmelidir ki Nisa
Suresi 28. Ayete göre “ insan zayıf yaratılmıştır
.” ve Maide Suresi 30. Ayete göre “insan acizdir.”
Ve de İnsan Suresine göre : “İnsan imtihan
edilendir.” Rabbimiz bütün bu özelliklerin
yanında Zariyat Suresi 56. Ayete göre “ insan
ibadet etsin diye yaratılmıştır. “ ve Bakara Suresi
30. Ayete göre ise “ yeryüzünde halife olarak
yaratılmıştır. “ Evet, Şems Suresi 8, 9, ve 10.
Ayetlere göre “İnsan bu halifeliğe mazhar
olabilmek adına iyilik ve kötülük kabiliyeti
verilerek var edilmiştir.”
Dava adamı gerçek bir mü'mindir ve Enfa
Suresi2. Ayetinde Rabbimiz “Gerçek mü'minler
yalnız o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman
kalpleri korkarak ürperir, onlara Allah'ın ayetleri
okunduğu zaman, onların imanlarını artırır.
Onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.”
Buyurmaktadır. Dava adamı bu hakikatin
ışığında kendisine yol çizendir. Parasını, malını,
canını Sebe Suresi 39. Ayete göre : “ (Allah
yolunda) harcadığınız şeyin yerine O (Allah)
daha iyisini koyar. O rızık verenlerin en
hayırlısıdır." Çünkü Bakara Suresi 274. Ayete
göre : “ Gece ve gündüz, gizli ve açık olarak
mallarından infak edenler, işte onlar için Rabları
katında mükâfatlar vardır; onlara korku yoktur ve
onlar mahzun da olmazlar."
Dava adamı Saff Suresi 2. Ayeti aklından hiç
çıkarmaz. “ Ey İman edenler, yapmadığınız
şeyleri niçin söylüyorsunuz” ilahi emrini
hayatına tatbik eder.
Önce Alak Suresinin ilk ayetleri gereğince okur,
öğrenir, sonra yaşar ve daha sonra da anlatır.
Dava adamı sloganlarla değil, ayetlerle ve
hadislerle konuşur.
Dava adamı okumasıyla ve okuduklarını da
hayatına dokumasıyla bir örnektir.
Dava adamı yalan söylemez.
Boşuna vaatte bulunmaz.
Adaletten ayrılmaz vesselam.

Candan, "Tarla Günü ve Hasat Şenliği"ne katıldı
Çumra
Belediye
Başkanı
Recep
Candan,
Bahri Dağdaş
Uluslararası
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
tarafından
geliştirilen yeni buğday
çeşitlerinin tanıtıldığı
İçeriçumra 'Tarla Günü
ve Hasat Şenliği'
etkinliğine katıldı.
Etkinliğe, Tarım ve

Çumra'mızın
ev
sahipliğinde
ülkemizin
tarımsal
üretimdeki
çeşitliliğine
sunduğu
katkılardan
dolayı Bahri
Dağdaş
Müdürü Yüksel
Orman Bakanlığı
Uluslararası Tarımsal
TAGEM Genel Müdürü Demirci, Selçuk
Araştırma Enstitü
Üniversite Ziraat
Dr. Nevzat Birişik'in
Müdürü Dr. Fatih
Fakültesi Dekanı Prof. Özdemir nezdinde emek
yanı sıra Tarım İl
Müdürü Ali Ergin, İller Dr. Zeki Bayramoğlu ile veren herkese teşekkür
çiftçi vatandaşlar katıldı. etti. SERDAR YAVUZ
Bankası Konya Bölge
Candan, Tarım şehri
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Tahsin amcayı hep

sabah erkenden
evimizin önünden geçtiği at arabası
içinde hatırlarım. Erkenden tarlaya
giderdi. Başka ne ekerdi bilmiyorum
ama günaşık ektiğinden eminim.
Genel olarak ayçiçeği olarak bilinen
bu bitkiye biz günaşık deriz. Çocukluk
anılarım içinde önemli bir yeri vardır.
Günaşığı sadece eğlencelik olarak
bilenler, günaşık dövmenin ne demek
olduğunu bilmezler. Ben de günaşığın
tarladan nasıl kaldırıldığını bilmem.
Eğlencelik deyince aklıma geldi.
Çocukluğumuzda, günaşık, düğün
evlerinin (o zaman, düğünler
bahçelerde yapılırdı) önünde, gazete
kâğıdından yapılan külâhlar içinde
satılırdı. “Eğlencelik, eğlencelik” diye
bağırırdı satıcı çocuklar. Kuşili'nin
günaşıkları meşhurdu. Parkın
karşısında sanırım çocuk arabasından
bozma belki de kendisi özel yaptırmış
olabilir dolma tekerli, mavi boyalı bir
arabası vardı. Bunun üzerinde, ağzına
kadar dolu olan günaşık tepsisi olurdu.
Ben o tepsiyi hiç boş görmedim.
Sanırım, günaşık azaldıkça tepsinin
altındaki dolaptan takviye ederdi.
Günaşıkların taneleri iri olduğu için,
çitlemek eğlenceli olurdu. Metalden
yapılmış, düz bir bardak şeklinde,
biri küçük biri büyük iki ölçeği
vardı. İsteyen on kuruşluk alırdı,
isteyen yirmi beş kuruşluk. Daha
büyük miktardaki alımlar için ölçekleri
saymak gerekirdi. Adını bilmezdim,
herkes tarafından da bu adla bilinirdi.

Bazen de oğlu
Bir kafanın içi
Rıfkı dururdu
boşaltıldıktan
arabanın başında.
sonra, fırlatıp
Günaşık
aşağı atmak işin
GÜNAŞIK
dövmeden
şanındandı.
bahsedecektim,
Sonra başka bir
bir “eğlencelik”
kafa alınır, aynı
kelimesi beni
işlem devam
M. Metin EREN
nerelere götürdü.
ederdi.
Sokakta oynarken
Dövmekten
Tahsin amcanın oğlu, bizim yaşlardaki ellerimiz şişer, döverken bir yandan da
Hüseyin, “Haydi, günaşık dövmeye
çitlediğimiz kara günaşıklar,
gidiyoruz” diyerek bizi evlerine
dudaklarımızı ve ellerimizi simsiyah
çağırırdı. Sevinerek giderdik. Çünkü,
ederdi. İş bitince kapkara dudaklar ve
her birimize ödül olarak üç dört büyük koltuğumuzun altına aldığımız en
günaşık kafası verilirdi. Bilmeyenler
büyüklerinden (yaklaşık 50 santimetre
için, söyleyeyim, “günaşık kafası”
çapında) seçilmiş günaşık kafalarıyla
dediğim şey, günaşıkların sapa bağlı
evimizin yolunu tutardık.
olan kısımlarıdır. Bilimsel literatürde
Şimdi düşünüyorum da, iş bittikten
“tabla” olarak adlandırılmaktadır.
sonra sadece günaşık tanelerinden
Günaşık kafaları Hüseyinlerin evinin
oluşan bir yığın kalması gerekirdi ama
arka bahçesindeki üstü örtülü bir
ben böyle bir şey hatırlamıyorum.
bölmenin altına dağ gibi yığılmış
Sanıyorum, dövülüp içleri boşaltılan
olurdu. İşe başlamadan önce her
günaşık kafaları, yerine konulan yeni
çocuğun yaklaşık 7-8 kişi - eline 25-30 gelenlerle takviye edilirdi.
santimetre uzunluğunda 1-2 santimetre İçi boşaltılmış günaşık kafaları
kalınlığında sopalar verilirdi. Sopasını
kurutulmak üzere, yol kenarlarına
alan, günaşık kafalarının üzerine
serilir, sonra fırında yakacak olarak
basarak yığının tepesine çıkıp oturur,
kullanılırdı. Herkesin işine yarayacak
kafanın üzerindeki gözler içinde
bir yakacak maddesi olmasına rağmen,
bulunan günaşık tanelerine vurarak
kimsenin alıp evine götürmemesi,
yere dökülmelerini sağlardı. Günaşık
günümüzün anlayışıyla baktığımız
dövüldükten sonra, geriye kenarlarında zaman, şaşılacak bir şeydi. İnsanlar o
kirli kahverengi renge dönüşmüş
zamanlar da çok varlıklı değildi ama hiç
yapraklarıyla, içi boşaltılmış hafif
kimse böyle bir şeye tevessül etmezdi.
sarımtırak bir kafa kalırdı. Kafa
Tenezzül mü demeliydim yoksa?
üzerindeki gözlerde tek bir tane bile
Günaşık sapları yakacak olarak
kalmayacak şekilde dövmemiz istenirdi. kullanılsa da biz çocuklar için ayrı bir
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anlamı vardı. Çapları 2-3 santimetre,
boyları da 1-1,5 metre olurdu. Daha
büyük çaplı ve daha uzun olanlar da
vardır kuşkusuz. Ben çocukluğumda
aklımda kalanlardan bahsediyorum. Her
türlü biçime sokulurdu bu saplar.. Bazen
kıvrılmış ucuyla elini tuttuğu yer
arasına ip bağlamış, ipin üzerine aralıklı
olarak çeşitli renkteki bez parçaları
tutturup onu yerde sürüyerek götüren
beş-altı yaşlarında bir çocuğun arabası
olurdu. Bazen de kahverengimsi olan
sapın ucu, el tutacak kadar bırakılan bir
yerden bir çakı ucuyla delinirdi. Delik
kısımdan 7-8 santimetre uzunluğunda
bir sopa geçirilir, boyu da gerekli
uzunlukta kısaltıldıktan sonra kılıç
olurdu. Sanırım halamın oğlu Basri'nin
icadıydı bu. Sonra ellerimizde kılıçlar,
kimimiz Karaoğlan, kimimiz
Malkoçoğlu olur, kılıçları
tokuştururduk.
Kasabamıza çok kar yağardı o
zamanlar. Uzun süre de kalkmazdı. Bir
gün Basri'yi, asfalta çıkmış, iki elindeki
günaşık sopasını kayak sopası gibi
kullanırken gördüm. Gördüğü bir
filmden esinlenmiş. Çok ilginç geldi
bana. İki tane günaşık sopası alıp, ben
de çıktım asfalta. O çocuk aklımla,
Uludağ'da kayak yapıyormuşum gibi
oldum. Bu durumun, mahalledeki
çocuklar arasında moda olduğunu
hatırlıyorum.
Günaşık deyip de geçmeyin. Hem çerez
olarak, hem kafası, hem de sapıyla ne
çok şey hatırlatıyor insana.

EĞİTİM VE DİPLOMA ÜNİVERSİTEDEN,

İŞ GARANTİSİ VE İŞ TORKU'DAN
2016 yılında ilk öğrencilerini
alarak eğitime başlayan Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi
hazırlık sınıfını atlayarak
geçtiğimiz yıldiplomalarını
dönem arkadaşlarına göre
erken alan öğrencilerinin
ardından ilk kayıt öğrencilerini
mezun etti. YKS Sınavında
belli başarı sıralamasını
tutturmaları koşuluyla iş
garantili olarak üniversite
öğrencisi adaylarına eğitim
imkânı sunacağını 2016
yılında ilan eden Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi, lisans
eğitimini tamamlayarak
diploma alan tüm öğrencilerine
iş arama derdine düşmeksizin
henüz mezuniyet törenleri
gerçekleşmeden Anadolu
Birlik Holding İştiraklerinde
alternatifli iş imkânları sundu.
Mezun pozisyonundaki
öğrencilerin kariyer planlaması
ve iştiraklerde çalışacakları iş
ve pozisyonlar için üniversite
yönetimi ile AB Holding İnsan
kaynakları yöneticileri aylarca
süren titiz bir çalışma
yürütürken mezun
pozisyonundaki her öğrencinin
bölümleri ve ilgi alanları da
değerlendirildi ve Holding
bünyesindeki iştiraklerdeki
icrai ve idari pozisyonlar

belirlendi. Son olarak
geçtiğimiz günlerde
Anadolu Birlik Holding İcra
Kurulu Başkanı (CEO)
Taner Taşpınar, Anadolu
Birlik Holding'in İcra Kurulu
Üyeleri ve İnsan
Kaynakları Direktörlüğü
yetkililerinin yanı sıra
Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cumhur Çökmüş,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Kürşat Güleş ile
mezun pozisyonundaki
tüm öğrenciler pandemi
sebebiyle zoomüzerinden
süre sınırı olmayan bir
toplantı yaptılar. ABH
Yöneticileri bir yandan gençleri
ABH iştiraklerinde hazırlanan
pozisyonlar ile ilgili
bilgilendirirken her bir
öğrencinin kariyer planı
açısından alternatifli iş
seçenekleri konusunda da
yönelttikleri soruları
cevaplandırdılar. Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi'nden
mezun pozisyonunda olan
öğrencilerin çalışmak
istedikleri alan ve iştirakler ile
ilgili tercihlerini de yaptıkları
toplantının açılışında Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cumhur

Çökmüş ve AB Holding
CEO'su Taner Taşpınar kısa
birer açılış konuşması
yaparken toplantı interaktif bir
ortamda ve samimi bir sohbet
havasında gerçekleşti. AB
Holding İnsan Kaynakları
Yöneticilerinin teknik detaylar
ve çalışma koşullarıyla ilgili
gençlere bilgi verdiği
toplantıda yeni mezunların
merak ettiği hususlar
konusunda iştiraklerin
idarecileri de gençleri
aydınlattı. Toplantının
açılışında kısa bir konuşma
yapan ve konuşmasına KGTÜ
öğrencilerinin ALES sınavında
yakaladıkları %100'lük başarı

ve sınava giren tüm KGTÜ
öğrencilerinin Sayısal ve Eşit
Ağırlık'ta 70 barajını aşarak
daha ilk mezuniyet senesinde
erişilmesi güç bir
muvaffakiyete imza attıkları
için öğrencileri ve akademik
kadroyu kutlayarak başlayan,
devamında da 2016 yılında
KGTÜ'nün eğitime başlaması
nedeniyle düzenlenen törene
atıfyaparak “üniversitemizin
kapısından adım attığınız o
günkü törene PANKOBİRLİK
Genel Müdürü olarak
katılmıştım. Üniversitemizin
kurucusu Başkanımız
SayınRecep Konuk, törende
size hitaben 'Şükür

kavuşturana, şükür
buluşturana. Siz bu eğitim
kurumunun ilk evlatları,
Konya Şeker Ailesinin ilk
göz ağrılarısınız'
demişti”hatırlatmasını
yapan AB Holding CEO'su
Taner Taşpınar, “Ben de
aynısını şimdi sizin
katkınızı bekleyen
işletmelerimiz için
söylüyorum; şükür
kavuşturana, şükür
buluşturana. Çünkü siz
sonradan Konya Şekerli
olmayacaksınız, siz bu
yuvanın evlatlarısınız.
Hani futbolda moda bir
yaklaşım var, siz Torku
takımının altyapısında
yetiştiniz. Altyapının yetiştirdiği
yıldızlar olarak takıma
katılıyorsunuz. En azından
bizim size yaklaşımımız bu.
Şimdi takımın neresinde yer
alırsanız takıma daha faydalı
olursunuz, yeteneklerinizi nasıl
sergilersiniz, mesleki
gelişiminizi en hızlı nasıl
sağlarsınız karşılıklı daha
doğrusu hep birlikte onu
istişare edeceğiz” dedi.
Toplantıda bir konuşma yapan
Rektör Prof. Dr. Cumhur
Çökmüş ise “İş garantili
üniversitemize başlamışlardı,

şimdi önce mezun oldular,
sonra da Torku ailesinin onlar
için planlayıp hazırladığı
işlerinin başına geçecekler.
Kendilerini ve ailelerini tebrik
ediyor, iş hayatında da okul
hayatlarındaki gibi başarılı
olmalarını diliyoruz. Yıllarca
akademik çalışmaların,
üniversite dünyasının içinde
yer alan biri olarak,
özellikle böyle bir modeli
ortaya koyduğu için
Üniversitemizin de Kurucu
Başkanı olan Başkanımız
Sayın Recep Konuk'a
şükranlarımı iletiyorum.
Gençlerimizin en büyük
sorunu ne yazık ki okulda
okurken staj olanağı,
mezun olduktan sonra da iş
bulabilmek olmaktadır.
Ama bizim üniversitemizde
bu iki sorun da
çözülmüştür. Türkiye'de bu
tip bir model yoktur ve
ilktir. Yapılan fedakârlığın
önemli olduğu
muhakkaktır, tekrar başta
Recep Konuk Başkanımız
olmak üzere bütün Torku
ailesine şükranlarımı
iletiyor, gençlerimize de
muvaffakiyetler diliyorum”
şeklinde konuştu.
SERDAR YAVUZ
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İsmet Karababa, Başkan Candan'ı Ziyaret Etti
Konya'mızın yetiştirdiği
değerli spor
adamlarından, bir dönem
Çatalhüyük Çumra
Belediyesporu da
çalıştıran ve büyük
başarılara imza atan
TÜFAD Konya Şube
Başkanı İsmet Karababa,
Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan'ın ziyaret

etti.
İlçemizdeki spor
faaliyetlerinin
konuşulduğu ziyaretin
ardından açıklama yapan
Başkan Candan, "
Çumra'mızda futbol
branşının bugünlere
gelmesinde ve önemli
sporcularımızın
gelişiminde emekleri olan,

Astrofest
Gökyüzü Meraklılarını
Bir Araya Getirdi
Konya Bilim Merkezi'nin bu yıl
üçüncüsünü düzenlediği
Astrofest Gökyüzü Gözlem
Etkinliği, “Herkese Biraz
Gökyüzü” sloganı ile Konya'nın
Taşkent ilçesinde astronomi
meraklılarını buluşturdu.
Katılımcılar iki gün boyunca
teleskoplarla gökyüzü
gözlemleri, atölye çalışmaları,
söyleşiler ve yarışmalarla bilimle
iç içe oldu.
Konya Bilim Merkezi'nin
düzenlediği Astrofest gençlerin
astronomi bilimine merakını
artıyor. Konya Büyükşehir
Belediyesi tarafından yaptırılan
Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk
bilim merkezi olan Konya Bilim
Merkezi tarafından bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Astrofest
Gökyüzü Gözlem Etkinliği, şehir
ışıklarından uzakta, Taşkent
ilçesindeki Atabey Gençlik
Kampı Kıble Kayası bölgesinde
gerçekleştirildi. “Herkese Biraz
Gökyüzü” sloganı ile yapılan
etkinliğin ilk gününde, Konya

sunumlarda yıldız kümeleri ile
takımyıldızlar tanıtılırken Kutup
Yıldızı'nın gökyüzünde nasıl
bulunacağıyla ilgili bilgi de
verildi. Konya Bilim Merkezi
eğitmenleri ayrıca gökcisimleri
ile ilgili yanlış bilinenler hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. Örneğin
Kuzey Yarımküre'de yaşayan
insanların yüzyıllardır yön
bulmada kullandığı Kutup
Yıldızı\'nın gökyüzünün en
parlak yıldızı olmadığı,
gökyüzünün en parlak yıldızının
Büyük Köpek Takımyıldızı'ndaki
Akyıldız olarak da bilinen Sirius
yıldızı olduğu anlatıldı.
Etkinliğin ikinci gününde ise
katılımcılar, Konya Bilim
Merkezinin düzenlediği 360
Selfie, arttırılmış gerçeklik,
elektronik devresi, su roketi
yarışması gibi farklı atölye
etkinlikleri ile hem eğlendi hem
de yeni bilgiler edindi.
Katılımcılar ayrıca resim
yarışması, rozet yapımı
atölyeleri ile etkinliğe dair kendi

Bilim Merkezi eğitmenleri
etkinliğe katılan öğrenci ve
ailelerine astrofizikle ilgili temel
kavramları ve gökyüzü gözlem
etkinliklerinde nelere dikkat
edilmesi gerektiğini anlattı.
Teleskoplarla gökyüzü
gözlemlerinin yapıldığı etkinlikte
Ay ile Satürn ve Jüpiter
gezegenleri, Andromeda
Galaksisi gözlemlendi.
Katılımcılara geceleri çıplak
gözle gökcisimlerini nasıl
bulabileceklerinin anlatıldığı
etkinlikte eski çağlarda yaşayan
insanların gökcisimlerinin
konumlarındaki değişiklikleri
günlük hayatlarında nasıl
kullandıkları da paylaşıldı. Ayrıca
gözlem alanında yapılan

hatıra objelerini yaptı. Etkinlikte
yarışmalar düzenlendi ve
kazananlara çeşitli hediyeler
verildi.
Astrofest etkinliğinde
düzenlenen bilim söyleşilerinde
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman
Kuzu, uzay çöpleri konusunda
bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca
Galaksi ve kosmolaji alanındaki
çalışmaları ile uluslararası
düzeyde bilime katkı sağlayan
Erciyes Üniversitesi Astronomi
ve Uzay Bilimleri Bölümünden
Öğretim Üyesi Nurten Filiz Ak
da, genel astronomi ilgili bilgiler
paylaştı.
SERDAR YAVUZ

Konya futbolunun efsane
isimlerinden TÜFAD
Konya Şube
Başkanımız Sayın İsmet
Karababa hocamız ile
ilçemizdeki spor
faaliyetlerimiz üzerine
verimli bir sohbet
gerçekleştirdik.
Değerli hocamızın
kaleminden çıkan 'Bay

Fair Play' gibi güzel bir
eserin Türk Sporuna katkı
sağlayacağına yürekten
inanıyorum.
Bugün sporcularımıza
örnek gösterdiğimiz,
onlara sporun özü olan
hoşgörüyü ve erdemi
aşılayan değerli hocamıza
teşekkür ediyorum." Dedi.
SERDAR YAVUZ

T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ
2018/606 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Konya İl, Çumra İlçe, 116 Ada, 45 Parsel, KARKIN Mahallesi, ELMALIK Mevkii,
Tapuda bahçe vasfında olan taşınmaz Karkın mahallesi içerisinde kalmakta olup elektrik , su ve diğer
belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. 1.004,62 m2'lik taşınmazın içerisinde 152 m2'lik alana
oturur bir adet ev bulunmaktadır. 152 m2'lik tek katlı meskenden oluşan yığma yapı, 3 oda, 1 salon,
mutfak, tuvalet ve banyodan oluşmaktadır. Odalarda taban tahtası kullanılmıştır. Kapı aksamları
ahşap, pencere aksamları pvc doğramadır. Yapının çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamadır. Dış
cephesinde sıva ve boya yapılmıştır. Eteklerde serpme sıva yapılmıştır. Sıcak su temini güneş
enerjisinden sağlanmaktadır. Ev 3A yapı grubuna girmektedir. Yıpranma payı % 30'dur. 3083 sayılı
yasa gereği hisselendirilemez ve ifraz edilemez
Adresi
: Karkın Mh. Elmalık Mevkii, 116 Ada 45 Parsel Çumra / KONYA
Yüzölçümü
: 1.004,62 m2
İmar Durumu : Çumra Belediyesi uygulama imar planı içerisindedir.
Kıymeti
: 134.410,62 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2010 tarihli "3083 sayılı yasa gereğince
devir, temlik, ipotek edilemez, satış vaadine konu olamaz" şerhi bulunmaktadır. Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 10/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 05/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri
: İZZETBEY MH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CD. ÇUMRA BELEDİYE BİNASI YANI 31/A
NUMARALI BELEDİYE İŞYERİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elektronik Ortamda Teklif
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin : 21/08/2021 - 09/09/2021
İkinci Artırma İçin : 15/09/2021 - 04/10/2021
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/606 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
Resmi İlanlar ; www.ilan.gov.tr’de
Basın - 1426453
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARI

Ufku
açık
bir
usta
24
K
üçük yaşlarda çırak olarak girdiği oto klima ve oto elektrik sektöründe kendini
geliştirerek aranan bir usta haline gelen Ercan Oto Elektrik Sahibi Ercan Ateş, yurtdışı
fuarlarını takip ederek, teknolojiye ayak uyduruyor.

Tarımıyla ön plana
çıkan Çumra,
sanayisiyle de başarılı
bir konumda.
Sanayide bulunan
başarılı ustalar ve
üreticiler, Çumra'nın
gelişimine büyük
katkı sağlıyor. Bu
ustalardan biri de
Ercan Oto Elektrik
Sahibi Ercan Ateş.
Ufku açık ve idealist
bir isim olarak dikkat
çeken Ateş, küçük
yaşlarda girdiği oto
elektrik ve oto klima
işinde kendini
geliştirerek aranan bir
usta haline geldi.
Değişen ve gelişen
teknolojilerin
farkında olan Ateş,
yurt dışı fuarlarını
takip ederek,
yeniliklere ayak
uydurmaya çalışıyor.
Bu çabasının
avantajını iyi
değerlendiren Ateş,
alanında sayılı ustalar
arasında gösteriliyor.
Sektördeki
çalışmaları hakkında
bilgi veren Ateş,
sektöre 1998 yılında
çırak olarak
başladığının bilgisini
paylaştı. Oto elektrik
ve oto klima üzerine
başladığı sanayide
2005 yılında kendi
işyerini açan Ateş,
“Bu alanda kendimizi
ciddi manada
geliştirdik. Çumra'nın
önemli ustalarından,
esnaflarından
olduğumu
düşünüyorum. 2005
yılında kendi işimi
açtım. Bu yıllardan
beri de Çumra'mıza
hizmet etmeye devam
ediyoruz” dedi.
KALİTELİ
İŞLERE İMZA
ATIYORLAR
Bölgede kullanılan

modern tarım makineleri
ve yeni nesil otomobiller
konusunda uzman olan
Ateş, “Otomasyon
bulunan tarım
makinelerine biz
yürüyebilen fabrika
diyoruz. Biz bu alanda
çok iyiyiz. Ayrıca,
modelli araçlarda yani
yeni nesil araçlarda çok
başarılıyız. Bilgisayarlı
arıza tespit
cihazlarımızla arızalara
direkt müdahale
edebiliyoruz. Oto
klimada çok başarılıyız.
Yaklaşık 12 kalem
markada traktör
gurubunda yetkili
servisliğimiz var. Taksi
gurubunda da oldukça
uzmanız. Parçamız,
ustalığımız, çalışan
elemanlarımız ve en
önemlisi cihazlarımızla
oldukça başarılıyız. Son
teknoloji cihazlarımızla
hizmet veriyoruz. 5 ayrı
makinemiz var bu
anlamda. Bu
makinelerimiz alanında
oldukça modern ve
kalitelidir” diye konuştu.
KENDİM İŞİN
BAŞINDAYIM
5 kişiye istihdam
sağladığını belirten Ateş,
“Aynı zamanda
bölgemize çırak, kalfa ve
usta da yetiştirmiş
oluyoruz. Yetiştirdiğim
de 3 usta var, bundan da
gurur duyuyorum. Onlar
da kendi iş yerlerinde
hizmet veriyorlar.
Aramızda bilgi alışverişi
de yapıyoruz. Ayrıca
kendim de işimin
başındayım” ifadelerini
kullandı.

ikinci planda gelir
düşüncesiyle çalışan çok
ustalarımız var. Önemli
olan da bu zaten.
Esnaflarımız arasında
dayanışma da var” dedi.
Çumra'da tarımın çok
geliştiğini bu nedenle
bölgede yeni nesil tarım
araçlarının kullanıldığını
dile getiren Ateş, şöyle
konuştu, “Çumra'nın
tarımı iyi olduğu için,
Çumra'mızın ticari
kapasitesi çok iyi. Çumra
üreten bir ilçe. Çiftçilik
anlamında ilk sıralarda yer
alır. Bu anlamda yurtdışını
takip ederek, son model
araçlar getiren birçok
çiftçimiz var. Dolayısı ile
biz bu yeni teknolojileri de
takip etmek zorundayız.
Bu anlamda, her yıl
yurtdışında düzenlenen
önemli fuarlara katılım
sağlarım. Almanya'daki
Hannover Fuarı'na
katılırım, Hollanda'da
küçük çaplı bir tarım fuarı
oldu ona da katıldım.
Rusya'da da bir fuar var
ona da katıldım. Ayrıca 8
yıldır Konya Tarım
Fuarı'na da stant açarak
katılırım. Bölgemizin
potansiyeli tarımda çok
yüksek. Bu anlamda
herhangi yeni bir makine
genelde bölgemize gelir ve
denenir. Bu araçta bir arıza
olduğunda makineyle ilgili
yabancılık çekmemek için,
yurt dışı fuarlarına
katılıyoruz. Çünkü orada
bu makineleri görünce,
makineyle ilgili bilgi
sahibi oluyoruz. Böylece
bir özgüven kazanmış
oluyoruz. “En iyisi bu
değil daha iyisini yapana
kadar çalışacağız” diye bir
söz var. Yurtdışını
gördüğümüz için daha çok
gerideyiz diyebilirim.
Tarımdan örnek verecek
olursak, Türkiye daha
Avrupa'ya göre 20-25 yıl
geride.”

anlamında bir sorunu var.
İnsanlar analiz
yaptırmadan tarım
yapıyor. Traktör, ekipman
gibi alımlar yaparken
fuzuli masraflar yapılıyor.
Tabi bunlar yapılırken işin
özünde samimiyet ve
çalışma azmi var. Ama
eğitim konusunda bir
sorun var Çumra'da. Ben
aynı zamanda Milliyetçi
Hareket Partisi Çumra
Belediye Meclis
Üyesiyim. Belediye
Meclisi'ndeki ilk
toplantıda da ifade ettim;
Çumra bölgesinde
uyuşturucu konusunda çok
ciddi bir sorunumuz var.
Sokaklarda geceleri
görüyoruz. Gençlerimizde
satış yapanlar, kullananlar
var. Bu sorunla ilgili
Belediye Meclisi'ndeki
görüşlerimizin ardından
rahmetli Halit Oflaz
Başkanımızın
önderliğinde önemli
girişimler oldu. Gerek
emniyet teşkilatımız,
gerek jandarmamız bu
konuda çalışmalar
yapmaya başladılar. Bu
çalışmaları olumlu
karşılıyorum ve
uyuşturucuyla mücadele
konusundaki çalışmaların
devam etmesini istiyorum.
Çünkü gençler bizim
geleceğimiz. Gençlerimizi
korumamız gerekiyor.
Ayrıca buradan ailelere de
seslenmek istiyorum;
herkes okuyacak diye bir
şey yok. Herkes doktor,
öğretmen olacak diye bir
şey yok. Sanayi de bir
okul. Bu memleketin
sanayiciye de, ustaya da
ihtiyacı var. Bu yüzden
sanayinin de tercih
edilmesi gerekiyor.
Sanayinin de bir Tıp
Fakültesi gibi görülmesi
gerekiyor. Çünkü burası
da bir eğitim alanı diye
düşünüyorum”
değerlendirmesinde
bulundu.

FUARLARI TAKİP
EDİYOR
Çumra'da ciddi manada
hizmet anlamında çok iyi
ustalar olduğuna vurgu
yapan Ateş, “Önemli
olan bu işi yapalım para

GENÇLERİMİZİ
KORUMALIYIZ
Çumra'nın sorunlarına da
Konya Yenigün Gazetesi
değinen Ateş, özellikle
gelecek nesiller konusunda 10’lar Dergisi Çumra’nın
Yıldızları Özel Sayısı
dikkat çekti. Ateş,
“Çumra'nın eğitim
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Sporun
Aşılmayan
Zorlukları
-2FUTBOLA DAİR

Abdullah KOÇAK

... Sporun güzel insanları, kuymetli
spor severler, değerli okuyucular spor
kulüplerinin içinde bulunduğu sıkıntılı
durumları yazımın birinci bölümünde
sizlere sponsor desteği olarak
açıklamıştım. Tabiki bunlar sporun
içindeki ZORLUKLAR diye
belirtmiştim, ama... zorluklar ve
sorunlar daha bitmiyor. Ve hepimizin
bilmediği bir çok konuyu öğrenmiş
olduk, ve öğreneceğiz.
... Değerli sporseverler İkinci bölümde
sizlere. Okulların kulüblerle olan
bağını ve spor tesislerinden
bahsedeceğim. Gerçekten özellikle
amatör sporun ayakta durmasi büyük
özveri istiyor, sorunlar almış başını
gitmiş. içinden çıkmak ise oldukça zor
görünüyor.
... Okul sporlarında da sıkıntılar bir
hayli fazla. Salonu olmayan okulların
spor yapması zor gözüküyor. Salonu
olan okullar ise ögrencilerine yeterli
egitimi vermiyor. Bazı branşlarda
kulüpler ve okullar iş birliği içinde.
Okul salonlarının yetersizliği olmakla
birlikte, mevcut var olan okullarda
salonlarını tam randımanlı
kullanamamaktadır.
Bir çok nedenleri vardır mesela
salonlarda yakılacak elektrik

ücretlerinin okullar tarafından
ödenmesi zor olduğundan okulların
çoğunda kış mevsim şartlarından dolayı
beden eğitimi dersleri yapılamıyor.
Çoğu bölgelerde bu nedenle okullar
salonlarını amatör kulüplere antrenman
yapmak için vermiyor. Kışın ısınma
sorunlarıyla karşı karşıya kalmasından
dolayı kapalı konumdadırlar. Okul
maçları ve antrenmanları şehrin veya
ilçenin bağlı bulunduğu kulüb
tesislerinde veya imkanı mevcut
belediye yada kurumlardaki saha ve
salonlarda gerçekleştirmektedir.
Okullardaki her yaş gurubunun
öğrencileri de spor yapmakta bir

hayli zorlanmaktadır. Çocukların
eğitimdeki zorlanmalarının yanında bir
de spor yapma arzusu çocuğun
proğramlarını bazen olumsuzluğa
uğratmaktadır.
... Bu okullardaki öğrenci sporcuların
kulüblerle olan ilşkilerini bizzat
bilirkişi olarak biraz anlatmak
istiyorum. Okul öğrencilerin sporla
buluşarak kulübte yer alması
kazanılması ne kadar güzel, zaten tüm

Şampiyonlar
Ödüllendirildi

2020-21 Eğitim Öğretim
yılında LGS (Liseye Geçiş
Sınavı) ve YKS
(Yükseköğretim Kurumları
Sınavı) de ilçemizde
dereceye giren öğrenciler
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Altunyaldız
tarafından altın ve kitap ile
ödüllendirildi.
LGS de bu yıl Merkez
Atatürk Ortaokulundan
Sabri Ulucan binde 2 ye
girerek ilçe birincisi oldu ve
Konya Meram Fen Lisesine
yerleşti.
YKS de ise İlçemiz Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Öğrencisi Ümmühan
Karakuş sözel puan
sıralamasında 3381.
sıralamada yer alarak
ilçemizde en iyi dereceyi

elde etti. Karakuş bu
sıralama ile Marmara
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesine girebilecek
sırayı elde etmiş oldu.
Başarılı öğrencileri
makamında kabul ederek,
ödüllerini takdim eden
Altunyaldız, "Sınavlarda
başarılı olan tüm
öğrencimizi, velilerini,
öğretmenlerini, okul
idarecilerini ve ilçemizdeki
eğitime katkı veren tüm
hayırseverlerimizi tebrik
ediyoruz. Öğrencilerimizin
Allah yardımcıları olsun,
Ülkemize, ilimize ve
ilçemize hayırlı hizmetler
vermeyi nasip etsin."
şeklinde konuştu.
SERDAR YAVUZ
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öğrenciler okullardan seçilerek kulüb
oyuncusu oluyorlar.

seçimi kulüp ve ailelerin tutumuyla
doğru orantılıdır.

... Çocukların ilkokuldan itibaren
sportif faaliyetlere yönlendirilmesi,
çocuklara iyi alışkanlıklar
kazandırılmasında okul öğretmenlerinin
özellikle spor öğreticisi, beden eğitimi
öğretmenlerinin etkisi büyüktür.
Sporun ve sporcunun toplumda hak
ettiği konuma ulaşması için öncelikle
spor olgusu okul ve kulüb ilişkisinin çok
iyi olmasıyla orantılıdır. Sporcunun
başarıya ulaşması için sporcuyu
olumsuz yönde etkileyen faktörlerin

... İlköğretim okullarında okuyan
sporcu öğrencilerin spor yapmalarında
okul ve ailenin etkisi kazanımdaki en
büyük etkidir. Ailenin eğitim ve gelir
düzeyinin, ailede sporcu olma
durumunun, çocuğun spor yapması
üzerinde etkili olduğu, özellikle ailenin
spora ilgisinin çocuğun spor yapmasına
karsı tutumunu olumlu etkilediği
belirlenmiştir. İlköğretim okullarındaki
spor malzeme ve tesis yetersizliğinin
öğrenciyi spordan uzaklaştırdığı,
okulun spora karşı olumlu tutumunun

belirlenerek ortadan kaldırılması
gerekir. Temel eğitim döneminde
çocuğun sportif ve kişilik gelişimine
olumsuz etkide bulunmak veya hiç
etkide bulunmamak onun gelecekteki
başarısını engeller.
Sosyolojik açıdan bakıldığında çocuğun
çevresiyle olumlu ilişki kurması ve
spordaki başarısının sağlanması, spor
kulüpleri, aile ve sonrasında okulun
tutumu çok önemlidir. Çocuğun hayata
olan bakış açısı, yaşam tarzı ve meslek

öğrencinin spora karsı ilgisini
arttırdığı tespit edilmiştir.
... Yazımın ikinci bölümüde umarım
sizlere faydalı olmuştur.
Çocuğun sadece spor değil, antrenör
çocuğun her yönüyle ilgi ve alakalı
olmalıdır. Okullardaki sporcu
çocuklarımızın kulüblerle güçlü bağ
kurabilmesi bu anlatımlardan
geçmektedir.
SAYGILARIMLA...

Endri Çekiçi İttifak Holding Konyaspor'da
İttifak Holrding
Konyaspor ,
Arnavutluk
Milli Takım
futbolcusu
Endri Çekiçi
ile 2+1 yıllık
sözleşme
imzaladı.
MEDAŞ Konya
Büyükşehir Stadyumu
Basın Toplantı
Salonu'nda gerçekleşen
imza törenine kulüp
adına Yönetim Kurulu

oynadı.
Profesyonel
kariyerinde
179
müsabakaya
çıkan ve bu
karşılaşmala
rda 36 gol
kaydeden
Üyesi Ali Camgöz
Endri Çekiçi, İttifak
katıldı.
Holding
On numara, merkez
orta saha ve sol kanatta Konyaspor'umuzda 23
numaralı formayı
forma giyen Endri
giyecek.
Çekiçi geçtiğimiz
sezon Ankaragücü'nde SERDAR YAVUZ
31 maçta 2 gol 2 asistle

Çumra Bu Yaz Spor ile Dopdolu!
Konya Büyükşehir
Belediyesi, Çumra
Belediyesi, Konya
Gençlik Spor İl
Müdürlüğü ve
Konya Milli Eğitim
İl Müdürlüğü
tarafından
düzenlenen Spor
Konya Projesi
kapsamında spor
okulları
antrenmanları hız

kesmeden devam ediyor.
Proje kapsamında
Futbol, Voleybol,
Basketbol, Bocce,
Karate, Taekwondo,
Cimnastik, Satranç,
Masa Tenisi dersleri
veriliyor. Bir çok
öğrencinin iştirak ettiği
proje ile Çumra bu yazı
spor ile dopdolu
geçirecek.
SERDAR YAVUZ

Yıldırım'a
Hayırlı Olsun
Ziyareti

Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan, geçtiğimiz
günlerde Hazine ve Maliye
Bakan Yardımcılığı görevine
atanan Çumra'mızın
yetiştirdiği Hemşehrimiz
Mehmet Hamdi Yıldırım'a
hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Güneysınır Belediye Başkanı
Ahmet Demir ve Selçuk
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Uluslarara sı İlişkiler/ Uluslararası Siya set Bölümünden Hemşehrimiz
Prof.Dr. Şaban Halis Çalış ile
birlikte gerçekleşen ziyarette
ziyaretçiler Yıldırım'a görevin
de muvaffakiyetler, çalışmala
rında kolaylıklar dilediler.
Yıldırım da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.SERDAR YAVUZ

