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Çıktıkları bu yolda heyecanları “Etkili Anne Baba Eğitimi”1
için mahalle ziyaretleri
görülmeye değerdi
Hemşerilerimizin
duygularını
almak ve onları uğurlamak için
Konya Hava Alanı'na kadar gittik
ve hemşerilerimizin duyguları ve
düşüncelerini aynı zamanda heyecanlarını paylaştık.

Taşıma kapsamında olan
mahallelerimizde yaşayan
velilerimize hem öğrencileri hakkında bilgi verilmekte
hem de etkili anne baba eğitimi verilmektedir.

Haberi sayfa 8’de

Haberi sayfa 12’de

Belediye Başkanımız İsa
Akgül'ün yoğun mesaisi
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Bizim
yaylalarımız

Mehmet AKGÜN

Yeni sayımızda sizlerle
yeniden buluşmanın sevincini
yaşıyoruz.

Çetin geçen kış Allah’ın lütfü keremi ile bol kar ve ardından
gelen yağmurlar hem çiftçimizin
hem de S.O.S. veren yer altı içme
sularının azalması nedeniyle kara
kara düşünen insanlarımızın yüzlerini güldürdü. İnşallah 2015 yılının bol ve bereketli geçmesini
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Yorumu sayfa 2’de

Akkiselilerden
Kızılay’a kan bağışı
Kızılay Seydişehir
Şubesi’nin köyümüze
gelerek kan bağışında bulunmak isteyen
vatandaşlardan uygunluk testi sonucu
kan alımı yapıldı.

Haberi sayfa 11’de

Birbirinden
kıymetli projeleri
ilçemize kazandıracağız. Sizinle,
sizin için çalışıyoruz ve çalışacağız.
Haberi sayfa 10’da

SUĞLA ARAZiSi
SULAR ALTINDA
Ahırlı, Bozkır, Seydişehir, Yalıhüyük ilçelerinde ve mahallelerinde çiftçilik yapan halkın büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren Suğla arazisi, yağan kar ve yağmur
sularından dolayı sular altında kaldı.
Su baskınları yüzünden 5 bin dekarlık ekili arazi zarar gördü. Zararın boyutunun yüksek meblağlarda
olduğu ve zarar gören çiftçilerin mağdur edilmemesi
gerektiği ön görülmektedir. Son günlerde aşırı yağışlardan ve taşan sulardan dolayı Akkise Suğlası ve
Karaören Suğlasının yaklaşık 5 bin dekarlık bölümü
Haberi sayfa 4’de
sular altında kaldığı gözlendi.

Köyüm için
herşeyi
yapmaya
hazırım

Her bir köşesinde, her bir taşında ayaklarımızın izi var. Onun
için bizim oralara gidip gelmemiz sanki bir görevimizi yerine
getirmiş hissiyatı veriyor. Ayrıca köyümüze olan borcumuzu ödemek ve gençlerimize iş
imkanları sağlamak için elim-

den geleni yaparak Akkiseli
hemşerilerimizden 80-100 kadar elemanın işe yerleşmesine vesile olduk. Onun dışında
hastanemize gelen hemşerilerimize yardımcı olabileceğimiz
noktalarda yardımcı olmaya
Haberi sayfa 6’da
çalışıyoruz.

Hüsamettin ERTEKİN
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Bizim yaylalarımız...
Yeni sayımızda sizlerle yeniden buluşmanın
sevincini yaşıyoruz.
Çetin geçen kış Allah’ın lütfü keremi ile bol
kar ve ardından gelen yağmurlar hem çiftçimizin
hem de S.O.S. veren yer altı içme sularının azalması nedeniyle kara kara düşünen insanlarımızın
yüzlerini güldürdü. İnşallah 2015 yılının bol ve
bereketli geçmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Şubat’ın sonunda yaylalarda bir gece kaldık.
Aman Allah’ım şırıl şırıl akan suların sesi insana
ayrı huzur veriyor. Bugünlerde herkesi bir günlüğüne de olsa yaylalarda kalmaları ve o suların
eriyip akışını, mis gibi havasını ciğerlerine çekmelerini, sarı sarı çiğdem (Tokka)’lerin açtığını
ve ilkbaharın gelişini kendi yaylalarımızda doya
doya seyretmenizi isterim.
Bu arada yaklaşan Milletvekilliği seçimlerine

önümüzde üç aylık bir zaman kaldı. Bu sürede
çok yoğun bir siyasi gündem bizi bekliyor. İnşallah kazasız belasız bu süreç hayırlarla tamamlanır. Bizleri temsil edecek vekiller seçilir, mecliste
bizler adına yasama görevlerini yaparlar. Şunu da
unutmayalım ki, süt neyse kaymak dışına sızar
derler atalarımız. Ülkemizin gelecekte huzur ve
refahı için evlatlarımızın iyi bir eğitim almaları ve
vatanını milletini seven nesiler yetişmesini arzu
ediyorum.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi;
“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” Allah ondan razı olsun.
Şenliklerde buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.

Baharın gelişini kimi el ele, kimi yürüyerek, kimi de güneşlenerek karşıladı
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Akkiseli iş adamları Konya
Bera Otel'de bir araya geldi
Son yapılan yönetim kurulunun belirlenmesiyle dernek
yönetimi çalışmalara hız verdi. İlk yaptığı icraatlardan biri olan
dernek binasının mülkiyetinin alınmasıyla devam eden çalışmalar Akkiseli işadamlarını Konya Bera Otelde bir araya getirerek tanışma ve kaynaşma amaçlanmıştır.

Dernek Başkanımız Vehbi Özalp AK Parti Milletvekili Aday Adayı
Akkise Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı hemşerimiz Vehbi
ÖZALP 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak
genel seçimlerde AK Parti'den Konya Milletvekili aday adaylığını açıkladı.
Yapılan temayül yoklaması sonucu
Konya genelinden yapılan 210 başvuru içerisinde 64. Sırada yer alan hemşerimiz ve
dernek başkanımız Vehbi Özalp’a çıkmış ol-

duğu bu yolda başarılar dileriz. Milletvekilliği sıralamasında yer aldığı takdirde tüm Akkise halkının ve Akkiseli hemşerilerimizin
Milletvekilliği seçim sürecinde Vehbi Beyin
desteklenmesinde her hangi bir endişe taşımadığımızı ifade ederek diyoruz ki bireysel
kırgınlıklar, küskünlükler olabilir. Söz konusu olan Akkise ve Akkiselilerin yücelmesi ve
yükselmesi ise gerisi teferruattır.
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Suğla arazisi sular altında
Ahırlı, Bozkır, Seydişehir, Yalıhüyük ilçelerinde ve mahallelerinde çiftçilik yapan
halkın büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren Suğla arazisi, yağan kar ve yağmur
sularından dolayı sular altında kaldı.
Su baskınları yüzünden 5 bin dekarlık ekili
arazi zarar gördü. Zararın boyutunun yüksek meblağlarda olduğu ve zarar gören çiftçilerin mağdur
edilmemesi gerektiği ön görülmektedir.
son günlerde aşırı yağışlardan ve taşan sularından dolayı Akkise Suğlası ve Karaören Suğlası’nın
yaklaşık 5 bin dekarlık bölümü sular altında kaldığı gözlendi. Suyun drenajı için gerekli çalışmalar
yapılmasına rağmen yağışların yoğun olmasından
dolayı arazi su baskınlarından kurtarılamamıştır.
“Son günlerde yağışlar taşkınlara sebep olurken bu
taşkınlardan dolayı bölgemizde yaklaşık 5 bin dekarlık ekili arazi sular altında kalmıştır.
Su taşkınlarını aktarmaya yarayan mevcut Arvana ve Saray drenaj pompalarının yetersiz kaldığı
ve yetkililerden bu sorunun çözümü noktasında gerekli tedbirlerin alınmasını talep eden bölge
halkı; “Zarar gören çiftçilerimizin devletimiz tarafından zararlarının tespit edilerek, bu zararların
giderilmesi, kredi borcu olan çiftçilerimizin kredilerinin ertelenmesi ve belli kolaylıkların sağlanması
talebimizdir.”

Konu ile ilgili açıklamalarda
bulunan Akkise
halkı; ortaya çıkan
bu sorunun yeni
olmadığını, her yıl
aynı şeylerin yaşandığını ve yetkili
mercilere defalarca bildirilmesine
rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını ifade eden
Akkiseli vatandaşlar; bölgemizin en verimli toprakları olan Suğla arazisi 1995 yılında Suğla Su Depolama Barajı haline getirildi.
Baraj dışında kalan arazi Ahırlı, Bozkır, Seydişehir ve Yalıhüyük İlçeleri ve bu ilçelere bağlı mahalle sakinleri icarı misli karşılığında bölge halkı
tarafından ekilmektedir. Bölge halkının yegâne geçim kaynağı bu arazilerdir. Bütün hayalleri, umutları ve hatta yaptıkları düğün ve dernekleri dahi bu
arazinin verim liliğine ve sular altında kalmamasına bağlıdır.

Burası olmaz ise halkımız mağdur ve zor durumdadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arazilerimiz
tamamen sular altında kalmış ve vatandaş şimdiden
kara kara düşünmeye başlamıştır. Bu bağlamda;
“bölge ekonomisinin dibe vurduğu bir ortamda Petrolcüye yazdırdığımız mazot parası, ekim için aldığımız tohum parası ve diğer masraflarla belimizin
büküleceği, huzurumuzun kaçacağı bir yıl bizi beklemektedir" diyen Akkise halkı; yetkililere bir kez
daha seslenerek üzerimizdeki borç yükünü hafifletecek çözümler üretmelerini halkın çağrısına kulak
vermelerini istiyoruz diyerek taleplerini yinelediler.

En büyük servetim patronluk değil,
insan olduğumu anlamamdır

Ali Arlı Meram
Araştırma'da
görevine başladı
Hemşerimiz Ali ARLI Bera Otelin Ankara şubesindeki Muhasebe Müdürlüğü görevinden 02.03.2015 tarihinden itibaren ayrılarak 10.03.2015 tarihinde Konya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Müdür Yardımcısı
olarak göreve başlamıştır. Hemşerimiz Ali ARLI’ya yeni
görevinde başarılar diler, hayırlı uğurlu olmasını temenni
ederiz.

Hemşerimiz Kerim
KAYA ile yapmış
olduğumuz görüşmede
beraber çalıştığı elemanları ile bir arkadaş
ortamı oluşturduklarını, bir birimizi
anlamanın yolunun
geçmişimizi unutmadan, patron olmadan
önceki hallerimizi göz
önüne getirerek yaşama
hazırlanıyoruz.
Onun için benim
en büyük servetim
“Patron olduğumu hatırlamadan önce insan
olduğumun farkına
varmamdır” Çünkü her
şeyden önce hepimiz
birer insanız. İnsan
olmamızın gereği de bir
birimizi en iyi şekilde
anlamaktan ve hayatı
paylaşmaktan geçer
dedi.

Kerim KAYA

[ AKKİSE ]
Gazetesi

5

Çocuklarımız, dağlarımız bir hikaye
Akkise Gazetesi elemanlarından bir telefon aldım. Benden gazeteye bir yazı yazmamı istiyorlar.
Siz istersiniz de ben olmam diyebilir miyim? Tabii
ki memnuniyetle yazarım. Yalnız yazımda ve anlatımım da hatalarım olabilir. Hatalarımın ve kusurlarımın hoş görülmesi dileği ile söze başlayalım.
Akkise Gazetesi; her zaman ulaşamadığım ama
hep özlemini duyduğum bir basın ailesidir. Şenlikten şenliğe (Akkise Bahar Şenlikleri) elimize alabildiğimiz bir bulunmaz Hint kumaşı gibidir. Neyse
bu sohbetimde ki iki konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bu konulardan birincisi; Akkise'nin okuyan gençlerinin az olması ile alakalıdır.
Değerli hemşerilerim, ömrümün 30 yılı öğrenciler içinde geçti. Köylerde ve şehirlerde öğretmenlik yaptım, çalıştığım bu zaman içerisinde köylerde öyle zeki çocuklar vardı ki ; okuma imkanları
olsa en iyi derecelerle okul bitirebilecek kapasitede çocuklardı. Ama okuma imkanları onlar için
çok kısıtlıydı. Ailesi şehre gönderip okutacak bilgi
ve varlıktan yoksundu. Yani cahillik ve yoksunluk
bu çocukların okumasını engelliyordu. Şehirlerde
oturan ailelerin çocukları ise köydekilere nispetle
daha şanslı sayılmaktaydılar. Ailesinden, evinden
kopmadan okula gidip okuyabiliyorlardı. Şehirde
okuttuğum öğrencilerden orta halli birçok öğrencimin okuyup öğretmen, subay, devlet memuru, doktor, mühendis olduklarını gördüm. Kısaca köylerde
nice kıymetli zekalar imkansızlıktan dolayı körelip
gidiyor. Şehir çocukları ise pekala okuyup yetişmiş
bir insan olabiliyor. Bu açıklamaları şunun için yaptım. Bizim köyümüzün çocuklarının olanakları da
sınırlıdır. Dolayısı ile Akkise'den okuyup kendini
yetiştiren çocuklarımızın daha daha çok olması en
büyük arzumuzdur. Ancak bu çocuklara imkanlar
sunmamız gerekmektedir. Konya'da oturan hali
vakti yerinde çok Akkiseli hemşerilerimiz var. Bu
hemşerilerimiz; Akkiseli öğrencilerin barınabilecekleri evler temin etseler hatta bu çocukların diğer
ihtiyaçlarını karşılayabilecek dernekler, birlikler
kursalar, ne kadar hayırlı iş yapmış olmazlar mı?
Gelelim ikinci konuya bu konuda yine köyümüz ile alakalıdır. Biliyorsunuz Akkise kurak bir
yerdir. Akarsu olmadığı gibi yer altı suyu (kuyu
suyu) bile yoktur. Geçen senelerde şenlik alanında (
Han alanı) sondaj kuyusu açtıklarını gördüm. Daha
doğrusu hepimiz gördük. Ne yazık ki 300 m derinliğe inildiği halde su bulunamadı, evet, köyümüzün
durumu bu. Ama Akkise'nin çok geniş alanlar kaplayan dağları var. Bu dağlara yağan karların suları
şubat, mart, nisan aylarında erir ve derelerden akar
gider. Acaba bu kar sularından faydalanamaz mıyız?
Acizane kanaatım odur ki derelerden akıp giden bu
suları setler arkasında toplayabilsek arazilerimizin
bir kısmını bu sularla sulayabiliriz. Akkise'nin dağ-

larının döküldüğü dereleri sizler benden iyi bilirsiniz. Bu derelerin uygun yerlerine setler yapılarak
küçük barajlar yapılabilir ve arazilerimizin bir kısmı bu sularla sulanabilir diye düşünüyorum.
Gelelim birde hikaye anlatımına. Öğretmenin
anlatacağı hikaye tabi ki okul ve öğrenci ile ilgili
olacaktır.Bir köyde çalışıyorum ve birinci sınıfları
okutuyorum. Sınıfımda adı Bilal olan bir öğrencim
var. Ama Bilal cin gibi bir çocuk. Teneffüslerde okul
bahçesinde öğrenciler arasında gezinirim (Nöbetçi
öğretmen olduğum günlerde). Ağlayarak yanıma
gelip şikayetçi olan çocuklar olur. İşte bunlardan
biri: "Öğretmenim Bilal beni dövdü" Bilal'den şikayetçi olan çocuklar 2., 3. ve hatta 4. sınıf öğrencileriydi. Kendinden sürekli şikayet gelen Bilal ise 1.sınıf öğrencisiydi.'' Yani kendisinden 2,3 hatta 4 yaş
büyük çocukları dövüyor ve bu çocuklar Bilal'den
şikayetçi geliyorlardı.Bir gün şikayetçi çocuklardan
biri yanımda dururken Bilal'i yanıma çağırttım. Bilal' e dedim ki ;''Bilal bu çocuğu niye dövdün?'' diye
sorduğumda Bilal aralarında ne geçtiğini anlatmaya başladı. O anda olayı kafamda bir muhakeme
yaptım. Bilal bu olayda haklı durumda olduğunu
görünce şikayetçi çocuğu birde ben azarladım hatta
kulağını çekip ''hem suçlusun hem de şikayetçisin''
gibi sözler söyleyerek arkadaşlar arasında tatsız geçen bu olayı böylelikle tatlıya bağlamış olduk. Bu
ve benzeri durumlar birkaç defa tekerrür etti. Bir
gün beslenme saatinde öğrenciler beslenme saatlerinde getirdikleri
yiyecekleri yerlerken,
bende o esnada dışarı
çıktım. Lavaboya gidip
elimi yıkadım, geri sınıfıma dönerken okul
binasının dış kapısından içeride iki çocuğun
çarpıştığını
gördüm.
Çarpışan çocuklardan
biri diğerinin midesinin üstüne bir yumruk
indirdi. Yumruk yiyen
çocuk iki büklüm oldu
oraya oturdu. Koşarak
vardım.Çocuğu oturduğu yerden kaldırdım. Sana kim vurdu
diye sordum. Çocuk
zor nefes alarak Bilal vurdu öğretmenim
dedi. Bilal'i çağırdım.
Oğlum bu çocuğa niye
vurdun? diye sordum.
Bilal Duzu döktü öğretmenim. Günaf günaf

öğretmenim dedi. Meğer bilal'in avucunda tuz varmış. Öteki sınıftaki kardeşine tuz götürüyormuş.
Onu götürüken diğer çocukla çarpışmışlar. Bilal
savunmasını yapmıştı. Kendine göre haklıydı. Demek ki teneffüslerde ağlayarak gelen çocuklarda
da kendisini benim karşımda savunabiliyor temize çıkarıyordu. Bilal'in kulağından çektim. Oğlum
çocuğun böbreğini düşüreceksin. Tuzu döktü diye
böyle vurulur mu?
Hikayemiz burada bitti. Sağlıklı sıhhatli bol kazançlı günler dileyerek bütün hemşerilerime saygılar sunarım.
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Köyüm için yapılan her
aktivitenin içinde olmak isterim
Köyümüze olan borcumuzu ödemek ve gençlerimize iş imkanları oluşturmak için elimden geleni yaparak Akkiseli hemşerilerimizden 80-100 kadar elemanın işe yerleşmesine vesile
olduk. Onun dışında hastanemize gelen hemşerilerimize yardımcı olabileceğimiz noktalarda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Hüsamettin Ertekin Kimdir?
Hüsamettin Ertekin 1966 Akkise doğumluyum. Çerkezler sülalesinden Doktor Ahmet'in
oğlu Cahit Ertekin’in oğluyum. 6 çocuk babasıyım. 1980-1982 yıllarında Almanya’da kaldım.
Almanya’dan döndükten sonra vatani görevimi
yapmak için askere gittim. Askerlik görevimi tamamladıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde Satın Alma Memuru olarak işe başladım. Yaklaşık 30 senedir hastanede çalışıyorum.
Şimdi Konya Numune Hastanesinde Personel Sorumlusu olarak çalışmaktayım.
Hüsamettin Bey bir Akkiseli olarak Akkiseyle bağınız devam ediyor mu? Ediyorsa hangi
ölçüde devam ediyor?
Tabi ki Akkiseyle bağlantımız devam ediyor.
Çünkü oraya gittiğimiz zaman halen kalabileceğimiz bir evimiz var. Bunun dışında eşimin ailesi
köyde yaşamakta ve gidiş gelişimiz eksik olmuyor. 15-20 günde bir köye gidip geliyoruz. Orayla bağlarımızı koparmadık. Orası bizim doğup
büyüdüğümüz yer. Her bir köşesinde, her bir ta-

şında ayaklarımızın izi var. Onun için bizim oralara gidip gelmemizde sanki bir görevimizi yerine
getirmiş hissiyatı veriyor. Ayrıca köyümüze olan
borcumuzu ödemek ve gençlerimize iş imkanları
oluşturmak için elimden geleni yaparak Akkiseli
hemşerilerimizden 80-100 kadar elemanın işe yerleşmesine vesile olduk. Onun dışında hastanemize gelen hemşerilerimize yardımcı olabileceğimiz
noktalarda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Biz de sizin bu yönünüzü takdir ediyor ve
bütün hemşerilerimizin de bu konuda hemfikir
olduklarını belirterek tüm hemşerilerim adına
teşekkür ediyorum.
Pekala Hüsamettin Bey bizim bazı izlenimlerimizden almış olduğumuz bir eksiklik var. O
da şu; bu kadar milliyetçi bir hemşerimizin Akkise adına düzenlenen toplantılarda görünmemesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu tür sosyal faaliyetlere bilerek mi gelmiyorsunuz? Yoksa
başka bir nedenimi var?
Valla biz bu tür toplantılara çağrılmıyoruz.
Sebebi hikmetini bilemedim ama durum bundan
ibaret. Yoksa ben köyüm için yapılan her aktivitenin içinde olmak ve hemşerilerimle bağlarımı
daha güçlü tutmak isterim. Ama bizim ya haberimiz olmuyor, yada bilinçli olarak çağrılmıyoruz.
Hüsamettin Bey bak şimdi senin adına gerçekten üzüldüm ve sizin gibi bir değeri bu aktivitelere davet etmeyen organizasyon sahiplerine
diyorum ki gelin değerlerimize hep birlikte sahip çıkalım. Çünkü değer verdiklerimiz yaptığımız ve yapacağımız bütün aktivitelerimizi daha
değerli kılacaktır.
Hüsamettin Ertekinin kendine özgü, topluma özgü veya Akkiseye özgü plan ve projeleri var
mıdır? Varsa bizlerle paylaşabilir misiniz?
Akkiseye yönelik düşüncelerim elbette çocukluğumuzun geçtiği yerlerin ekonomik olarak

Keşçi, durmak yok
çalışmaya devam dedi
Mehmet GEÇER
(Keşçi)

Hemşerilerimizden Mehmet Geçer (KEŞÇİ) Konya Karatay İlçesi Civiloğlu Camii'nin yanındaki umuma açık tuvaletleri üç yıllığına kiraladı.
Emekli olduktan sonra kendine yeni bir uğraş arayan GEÇER; Civiloğlu
caminin yanındaki tuvaletlerin kiraya verileceğini duydum. Burayı kiralayabilmek için de ihale şartlarını yerine getirerek ihaleye katıldım. İhale
bende kaldı ve şu anda burayı çalıştırıyorum. Boş durmak bize iyi gelmiyor, diyerek; “Durmak yok çalışmaya devam” dedi. Eski garaj bölgesine
yakın olması hemşerilerimizin de uğrak yeri olan bu işyerinin Mehmet
GEÇER’e hayırlı olmasını diliyoruz.

daha güçlü olmasını, işsizlik sorununun olmadığı bir Akkise düşlemek bütün hemşerilerimizin
hayali olduğu gibi benim de en büyük hayalim.
Ama benim bir iş kurma imkanım olmadığı gibi
Akkisemiz de kurulabilecek bir iş sahası ortamı
da yok. Yani yatırım yapabilecek hemşerilerimiz
nasıl bir yatırım yaparlarsa hem kendilerine, hem
de Akkisemize katkısı olabilir. Ben bu konuda yapılabilecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.
Ancak bölgemizde hayvancılık ve çiftçilik üzerine
projeler üretilebilir. Oda benim yaşamımdan uzak
bir konu olduğu için bu işle uğraşan arkadaşlar elbette bunun fizibilitesini yapıyorlardır. Köyde yaşamın zorlukları gittikçe ağırlaşmakta. Çünkü bir
ailenin 10 tane çocuğu var 10-15 dönüm kadar da
arazisi var bunlara böldüğün zaman 1-1,5 dönüm
kadar yer düşer bu da bir ailenin geçimini daha
da zora sokmaktadır. Köyümüzü en büyük geçim
kaynaklarından biri olan Suğla arazisi vardı, orası
da suyla doldu.Şimdi orada yaşayan insanlar perişan durumdalar. Çünkü araziyi ekmek için kimisi
tohumu satın aldı ektirdi. Kimisi petrole yazdırdı
ekti. Fakat yapılan tüm emeklerin boşa çıktığı bir
durum da bu halkın nasıl mutlu ve umutlu olması
beklenebilir ki.
Hüsamettin Bey bunun dışında bizlerle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Bir de önümüzde bir genel seçim var ve bu genel seçim için iki
tane hemşerimiz milletvekilliği aday adaylıklarını açıkladılar. Bu konuda sizin düşüncelerinizi
alabilir miyiz? Aday adaylarımız AKP'den Vehbi
ÖZALP, CHP'den Hüseyin ARI
Bunun dışında gazetemiz aracılığı ile bütün
hemşerilerime sağlık, sıhhat ve esenlikler dilerim.
Selam ve Dua ile Allah’a emanet olsunlar diyorum.
Diğer sorunuzda belirttiğiniz hemşerilerimize de
aday adaylıklarının hayırlı olmasını temenni ediyorum.

[ AKKİSE ]
Gazetesi

7

8

[ AKKİSE ]
Gazetesi

Çıktıkları bu yolda heyecanları
görülmeye değerdi
Hemşerilerimizin duygularını almak ve onları uğurlamak
için Konya Hava Alanı'na kadar gittik. Hemşerilerimizin
duygularını,düşüncelerini aynı
zamanda heyecanlarını paylaştık.
Umreye gidenlerden hemşerimiz Kemal EVER’e
sorduk “Nasıl bir duygu umreye ve kutsal topraklara
ziyarette bulunmak?”
Rabbim herkese bu duyguyu ve heyecanı herkese yaşatsın diyerek söze başlayan EVER; sözlerinin
devamında şu cümlelere yer verdi.
Ben ailecek gidiyorum. Sırf bizim aileden 9
kişi köyden toplam 45 kişi bu ziyarette yer aldı. Her
defasında İnşallah rabbim herkese oralara gitmeyi
nasip eder diyerek iyi niyet temennilerini belirten
Ever; 26 Şubat 2015’de başlayan bu yolculuğumuzu Allahtan bir mani gelmezse 22 Mart 2015’de tamamlanmış olacağız. Bütün hemşerilerime ve tüm
İslam alemine bol bol dua edeceğim diyen EVER
sözlerine son verirken Cenab-ı Allah’ım sizlerede
göstersin İnşallah diyerek konuşmasını tamamladı.
Bizde bu kardeşimizin bütün dua ve temennilerine
yürekten “AMİN” diyoruz.
Daha sonra Çukurbucak Camii İmamı Mehmet
ÜNAL’ın görüşlerini almak için kendisiyle ayak üstü
kısa bir sohbet yaptık.
Hocam Akkiseden kırk beş kişinin umreye
gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son zamanlarda Akkisemizde ki manevi iklim

hayatımızda ki ortamı da değiştirdi. Bu ziyaretlerin
artması hem geleceğimiz açısından hem de nesillerimizin iman yoğunlunu artırır. Hemşerilerimizin
bu tür ziyaretleri gelecek nesillerimize de ayrı bir
örnek teşkil etmektedir. Cena-ı Hak cümlemizin
umresini kabul etsin.
Geride kalanlara bol bol dua edeceğiz. Geride
kalanlarda bizler için dua etsinler. Birde hemşerilerimizden ricam dini vecibeleri yerine getirmek için
yaşlanmayı beklemesinler. Ne kadar erken ve genç
giderlerse o kadar hoş bir vazife yapmış olurlar dedi.
Konyada ikamet eden hemşerilerimizden Ali
TÜRKEL (Türkmenlerin Ali)’nin temennileri; Allah; Ümmet’i Muhammed’e nasip etsin. Hem de
şuurla nereye gittiğinin ne için gittiğinin şuuruna
vararaktan gitmeyi nasip etsin Yüce Mevlam. Resulüllah buraları nasıl kazanmış, ne olmuş düşüncesiyle Resülullah’ın yaşamını 1400 küsür sene önce

neler çektiğini, nasıl İslamı yaydığını ve nasıl İslamı
yaşadığını idrak ederek ziyaret etsin kutsal toprakları ve O Mübarek Peygamberin yaşadığı yerleri,
bu ziyareti amacına uygun yaşarlarsa çok büyük bir
feyz alınacağından hiç endişem yok. Ancak pikniğe
gider gibi umre ziyaretinin gerçek şuuruna ve bilincine vararaktan bu ziyareti tamamlarlarsa Allah’da
huşu içinde olan kullarının işlerini kolaylaştırır.
“Müslüman kendisi için istediğini, kardeşi için istemezse gerçek iman etmiş olamaz” diyor iki cihan
serveri Peygamber (SAV) efendimiz.,
İsa YAĞIZ abimiz de rabbim hayırlarla gidip,
hayırlarla gelmemizi nasip etsin dedi.
Kadir GÜLTEKİN; Buradan uçağa binmeden
bütün dostlara, ahbaplara selamlarımı iletirim.
Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda İnşallah bizleri
utandırmaz ve umremizi kabulü makbul eyler dedi.
Umre kafilesinin sorumlu imamı hemşerimiz
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Durmuş Ali DANIŞAN’dan bu yolculuk hakkında
bilgi almak ve sizlerle paylaşmak istedik. Kendisiyle
yaptığımız röportajda D.Ali hocamıza neler sormuşuz ve hocamız bu sorularımıza ne cevaplar vermiş
gelin hep birlikte okuyalım.
Hocam sizi tanıyabilir miyiz?
Ahırlı İlçesi Akkise kasabası doğumluyum.
Mehmet Danışan ve İkbal Danışan’ın oğluyum.
ALLAH’a hamd, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun ki babamız ve annemiz bizleri yetiştirdiler. İlk göreve başlayacağımda babacığımın bana bir
vasiyeti vardı. “Oğlum her gittiğin yerde insanlara
faydalı ol, insanların zararına olacak tavır ve davranışlardan uzak dur. Değilse sana hakkımı helal
etmem” diyerek bu şekilde bir ikazda bulunmuştu. Hamdolsun ki mesleğimizin 25.ci yılındayım.
Hiçbir insana bilerek kötü bir kelamda ve eylemde
bulunmadım. Beldeme, memleketime ve kasabama
karşı Akkisenin bir evladı olarak sorumluluk çerçevesi ölçülerinde davrandım.
Hocam şimdi bu yolculuğa bir vazife gereğimi çıkıyorsunuz? Yoksa bu kutsal yolculukta ben
de olayım düşüncesiyle mi bu kafilede bulunmaktasınız?
Tabi ki bu ziyaretimiz de görevli olarak gidiyoruz. Ancak peygamber efendimizin doğup büyüdüğü ve orada hayata gözlerini yumduğu toprakları ziyaret etmek her zaman idealimizdir. Bu ziyarette de
Akkiseli 40-45 kişiyi Umreye götüreceğiz ve onlara
rehberlik yapacağım. Hamd ve şükürler olsun ki bu
nimeti yüce Rabbim bizlere nasip etti. İnşallah bana
emanet edilen o hemşerilerimi buradan sevinçli ve
heyecanlı bir şekilde götürmüş olduğum gibi Kabe-i
Muaazzama ve Medine-i Münevvereden tekrar aynı
duygu ve düşüncelerle memleketimiz Konya'ya ve
Akkisemize sağ salim teslim etmiş oluruz. Bu görev
ve vazifeyi yalnız dini bilgileri öğretmekle değil, fiili
olarak da hayatımıza tatbik etmeliyiz. Kafilede yaşlı
ve güçsüz olanların çantalarını taşıyarak ya da yürüyemeyecek durumda olanlara destek vererek onların da hayır ve dualarını alarak bu görevimizi en
iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağız.
Sayın hocam Akkiseli olmak nasıl bir
duygu ve Akkiseliler hakkındaki
düşünceleriniz neler dir?
Başında da söylediğim gibi Akkiseli olmak,
Akkiseye ve Akkiseliye hizmet etmek ayrı bir kıvançtır. Memleketimizde yanlış bir anlayış ve yanlış
bir algı var Akkise ve Akkiseli için. Nedir o yanlış
anlayış biliyor musunuz? Şudur; Akkiseli dediğin
zaman insanlar Akkiselileri kaba, saba, kavgacı veya
yaramaz insan olarak nitelemekteler. Ama yapmış
olduğum, icra etmiş olduğum 25 yıllık hizmetim
sürecinde anladım ki Akkiseliler birçok insanlardan
daha üste, daha duygusal, daha temiz, daha pak,
daha membadır. Misafirperverliğiyle , sıcak yaklaşımlarıyla, her hal ve ahvalleriyle çok iyi insanlardır.
Bundan dolayı da Akkiseli olmaktan gurur ve onur
duyuyorum. Bunu İnşallah ömrümün son anına
kadar yaşayacağım. Bunu da fiiliyatımda yaşatmak

için bütün düğünlerde, derneklerde ve ahrete intikal
eden bütün merhum ve merhumelerin cenazelerine katılarak göstermekteyim. Bundan da memnun
oluyorum, mutlu oluyorum. Buradan gazetemiz
vasıtasıyla bütün Akkiselilere de selam olsun diyor,
Allah’a emanet olun ve Allah da sizden razı olsun
diyerek çok teşekkür ediyorum. Dedi.
Beytullah ERTEKİN kardeşimiz de
duygularını şu şekilde ifade etti.
Çok güzel bir duygu, tabi hocamızla beraber
yola çıkmak duyguların en güzeli. Çünkü hiç düşünmüyordum böyle bir ziyarete çıkmayı. Ama bir
anda karar verdim. Rabbim bizlere de böyle bir yolculuğa çıkmayı, o kutsal toprakları ziyaret etmeyi ve
Resülullah’ın ayak bastığı yerleri, nefes aldığı havayı
solumayı nasip etti Rabbim'den bizlere daha ne isterim. Tek dileğim bütün Müslümanların ve peygamber ümmetinin bu duyguları dolu dolu yaşamalarıdır. Rabbim herkese nasip etsin.
Biz de Durmuş Ali hocamıza ve bizlerle duygu ve düşüncelerini paylaşan, paylaşmayan tüm
hemşerilerimize teşekkür ediyor ve yolculuklarının hayırlı umrelerinin kabul olmasını Cenab-ı
Allah’tan niyaz ediyoruz.
Kutsal topraklara ziyarette bulunmak, Resulüllahın manevi ikliminde ki havayı teneffüs etmek için
çıktıkları bu yolda heyecanları görülmeye değerdi.
Özellikle bu yolculukta genç kızlarımızın olması bendenizi ziyadesiyle duygulandırdı. Çünkü genç
yaşta kutsal toprakları ziyaret etmek her kişiye nasip
olan bir durum değil. Onun için bu tür ziyaretlerin
ve Hac farizasının genç yaşlarda yapılması en doğru
zamandır. Rabbim bu kardeşlerimizin umrelerini
kabul, yolculuklarını kolay eylesin.
Burada en çok dikkatimi çeken ve beni daha
fazla duygulandıran durum ise şu; bu umre ziyaretinde karşılaştığımız genç kızlarımız oldu. Onlardaki sevinç, heyecan ve coşku ayrıca görülmeye
değer bir farklılıktaydı. Dikkatimi çeken bu durumu
belgelemek adına bu genç kızlarımızla konuşmaya
çalıştık. Ama hiçte kolay olmadı. Çünkü toplumumuzun bakış açısını bildikleri ve tahmin ettikleri
için konuşmak istemediler. Fakat biz biraz ısrarcı
olunca babalarından da müsaade gelince biraz utangaç, biraz çekingen bir vaziyette sorularımıza cevap
vermeyi kabul ettiler. Yaşları 18 ile 20 arası olan bu
kızlarımıza sizler için şu soruları sorduk.
1. Bu yaşta umreye ve hacca gitmek
daha erken değil mi?
Hayır erken değil çünkü dini vecibelerin yerine
gelmesi için illaki yaşlanmak gerekmez. Aksine buluğ çağına gelen her müslümanın üzerine farz olan
ibadetler vardır. Bunlardan biri de hac farizasıdır.
Biz şu anda hacca gitmiyoruz umre ziyaretine gidiyoruz ama inşallah ileriki zamanlarda o ibadetimizi
de yerine getirme fırsatı buluruz.
2. Pekala bizlerle paylaşmanızı
istediğiniz her hangi bir şey varmı?
Sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimize, özellikle genç kardeşlerimize diyoruz ki hayat çok kısa
yarın neyle karşılaşacağımızı
bilmiyoruz.
Sağlık ve sıhhatimiz yerindeyken gelin Allah’a
olan kulluk vazifemizi
mazeret uydurmadan
yerine getirelim. Getirelim ki keşke diyecek
cürmümüz olmasın.
3. Bu yolculuğun
sizlerde bıraktığı duygu nedir? Bizlerle paylaşabilir misiniz?
Şu anda gerçekten
çok yoğun bir heyecan

9
ve kelimelerle anlatamayacağımız bir duygu içindeyiz. Hani derler ya anlatılma yaşanır. Anlamak için
yaşamak lazım. Bu duygu ve heyecanı Rabbim bizlere nasip etti. Bu duygu ve heyecanı dileyen ve temenni eden herkese Rabbim yaşatsın ve nasip etsin.
Diyerek konuşmalarını tamamlayan bu kızlarımıza
bizde “Akkise Gazetesi ve çalışanları” olarak sonsuz
teşekkürlerimizi belirtir kendilerine hayırlı yolculuklar diler ve umrelerinin kabul olmasını cenabı
Allahtan niyaz ederiz.

[ AKKİSE ]
Gazetesi

10

Belediye Başkanımız İsa
Akgül'ün yoğun mesaisi
HALKLA İSTİŞARE
GÜNLERİ

AHIRLI'DA
YOĞUN KAR
MESAİSİ

Halkla istişare toplantılarımızın başladığı bu
günlerde ilk olarak İlçe başkanlarımız, eski muhtarlarımız, eski meclis üyelerimiz ve Tarımsal Kalkınma kooperatif Başkanının da katılmış olduğu
toplantıda, halkı bilgilendirme amaçlı her kesim
vatandaşla, sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla
toplantılarımız devam edecek.

Konya genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ahırlı Belediyesi ekipleri tüm mahallelerimizde
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Bu çalışmalarımızda ki amacımız vatandaşlarımızın mağdur olmasını önlemektir.

BAŞKAN
AKGÜL'ÜN 10
OCAK ÇALIŞAN
GAZETECİLER
GÜNÜ MESAJI
Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle de bir mesaj yayımlayarak mesajında şu ifadelere yer verdi.
“Vatandaşların haber alma hakkını sağlayan
medya çalışanları çok zor şartlar altında fedakârca
mesleklerini yerine getiriyorlar. Bu anlamda kamu
yararına çok önemli bir görevi ifa eden basın; ilkeli, doğru ve objektif yayıncılık anlayışıyla çalışarak,
halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun
genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Gazeteciler, gecesini gündüzüne katarak, kar,
kış, sıcak, soğuk, tehlike demeden canla başla çalışarak, haber ve değerlendirmeleri ile toplumu
doğru bilgilendirme görevlerini yerine getirmektedirler. 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212
sayılı yasa ile belli ölçülerde gazetecilere bazı haklar
sağlanmış ve bu tarih önce 'Gazeteciler Bayramı',
daha sonrada 'Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Gücünü kamuoyu desteğinden
alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını
sağlayan basın; önemli ve etkin bir denetim organı
olma hasebiyle demokrasinin temel unsurlarından
biridir. Basının güçlü olması, kamuoyunun istek ve
taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati
önem taşımaktadır.
Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında
gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimiz ve
ilçemizde faaliyet gösteren; yerel gazete ve ulusal
ajans temsilcilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutlar, tüm
basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.”
dedi.

BİR TARİH
CANLANIYOR
Akkise Çukurbucak mahallesindeki tarihi
Cuma Camii’nin restorasyon çalışmaları uzun bir
süredir devam etmekte. Hızla bitirilmeye çalışılan bu tarihi camimiz “Manevi değerlerimizin en
önemli eserlerinden biridir. Bizler milli ve tarihi
İsa AKGÜL
Ahırlı Belediye Başkanı

ARITMA TESİSİ
Akkise ve Orta Karaörene yapılacak olan arıtma tesisinin etüt çalışmaları için Büyükşehir kanalizasyon daire başkanı Erol BİRCAN ve Alt bölge
sorumlumuz Ercan ALTUNBAŞ ile beraber bölgede incelemelerde bulunduk. Yapılan incelemeler
sonunda Suğla bölgesindeki Karaören arazisine
arıtma tesisinin yapılması kanaatine varıldı. Karaören ve Akkise halkına hayırlı olsun.

BALIKLAVA
MAHALLEMİZE
GSM MÜJDESİ
Yıllardır özlemi çekilen gsm şebeke sorunu
olan ve adeta kanayan bir yara haline gelen Balıklavalı vatandaşlarımızın aşılamaz bir sorun dedikleri bir durumu ortadan kaldırıyoruz. GSM şebekesini kurmak ve Balıklava halkının telefonla rahat
iletişim kurabilmeleri için Türkcell yetkilileriyle
birlikte bölgede yer tespitinde bulunduk. Yapmış
olduğumuz yer tespiti sonucun da şebeke direklerinin dikileceği yer belirlendi. Mahallemize hayırlı
uğurlu olsun.

varlıklarımızın restore edilerek gelecek nesillere bırakılmasını istiyoruz. Tarihi yerler bize miras değil,
emanet bırakılmıştır. Bizler de bu emanetlere sahip
çıkmalıyız. 1238 yılında Selçuklular tarafından yapılan Cuma Camii’nin restorasyon çalışmaları Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin
öncelikli ihtiyaçlarını belirledik. Konya Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek’in destekleriyle de ilçemizde güzel hizmetler yürütüyoruz.” dedi.

KIYMETLİ
HEMŞEHRİLERİM;
“Ahırlı bizim sevdamız, sizlere borcumuz var.”
dedik. Yerel seçimlerde büyük teveccüh gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Halka hizmet,
Hakk’a hizmettir anlayışıyla çıktığımız bu yolda
Rabb’im yolumuzu açık eylesin. Sözde değil, icraatlarımızla ortaya koyacağımız belediyecilik anlayışını insanımıza hizmet odaklı vizyonumuzla birbirinden kıymetli projeleri ilçemize kazandıracağız.
Sizinle, sizin için çalışıyoruz ve çalışacağız, sevgi ve
saygılarımla.
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Bu gazete sizin, bizim, hepimizin
Bu Gazete Sizin, Bizim, Hepimizin
Evet; farkına varmadan tam 7 yıl olmuş gazetemiz yayın hayatına başlayalı... Son 6 yılında birlikte
olmuşuz ve birlikte olmaktan da gurur duyduğum
gazetemize bir katkımız olduysa ne mutlu bize... Gazetemizin etkisini ve kıymetini ancak yazılı basının
ve görsel basının kıymetini bilen bilir. Çünkü Akkisenin yaşadığı haksızlıkları gündeme getiremediğini
ve nasıl çaresiz kalındığının acısını Akkiselilerden
daha iyi kimse bilemez. Gazetesi olmayan bir ilçe ve
toplum dilsiz ve sağır gibidir. Kendisini istediği şekilde anlatamaz ve anlaşılamaz. Akkise Gazetesi 7 yıldır
bu eksiği fazlasıyla hem Konyada, hem de Akkise de
icra etmektedir. Ve bunları yaparken de hiç kimsenin desteğini görmeden sadece kendi imkanlarıyla ve
Editörümüz Mehmet AKGÜN’ün maddi ve manevi
desteğiyle bu güne gelmiştir. Gazetemiz hiçbir zaman
çıkarlar uğruna gazetecilik yapmadı. Böyle düşünenlerde bir şekilde yanıldıklarını zaman içerisinde gördüler. Gazetemiz gücünü ve yayın akışını hep Akkise
için kullandı. Hiçbir zaman birilerinin maşası olmadı.
Allah’ın izniyle bundan sonrada olmayacak. Belki birileri bu gazetenin varlığından rahatsız olabilir, hatta
kapanmasını da isteyebilirler. Ama Akkise Gazetesi
siz hemşerilerimizin desteğiyle hep ayakta kalmak
için yılmadan mücadelesine devam edecektir. Tehditlere, şantajlara ve kulislere aldırmadan dimdik ayakta
olmaya ve üzerine düşen görevi yapmaya devam etti
ve de devam edecektir.
Geçmiş günler çabuk unutulur, kısaca hatırlatayım... Daha önceki sayılarımız da defalarca kasabamızın mahalle konumuna düşmemesi ve ilçe olması
için makaleler yazarak gerekli yerlere ulaştırdık. Fakat
siyasilerimiz, bürokrasilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz bir türlü gazetemizi kullanmayı beceremediler
ve en önemli imkanı görmezden geldiler. Haber öncülüğüne göre yapmış olduğumuz haberler siyasallaştırıldı. Kim nereye çekmek isterse çıkan haberi kendine
göre yorumladı. Ve gazetemiz hakkında olumlu olumsuz suçlamalarda bulunuldu. Belediyenin yanlışlarını
yazdıysak "muhalefetlik yapıyorsunuz, yandaşlık yapıyorsunuz" dendi. Sivil toplum örgütünün yapmış
olduğu yanlışları yazmışsak belediyeci olduk, gücün
yanında olduğumuz söylendi. Ama halkımız bunların
hepsini biliyor ve kimin yandaş olduğunu, kimin yanlış yaptığını gayet iyi bilmektedir. Onun için Akkise

Gazetesine çamur atanlar, iftira yapanlar önce dönüp
kendilerine bir bakmaları gerektiğini asla unutmamalıdırlar. Kısacası yetkililerin seslerini duyuramadıkları
yerlere bu gazete duyurmuştur. Ancak kurum ve kuruluşlar arasında ki anlaşmazlıklar ve alicengiz oyunları
yüzünden gazetemizde yeterince etkili olamamıştır.
Okullarımızda ki problemler gündeme taşındı.
Okullarımızda yaşanan sıkıntıları ve eksiklikleri her
sayımızda gündemde tutmaya çalıştık. Daha pek çok
konu gazetemizde yer aldı. Yapılan hizmetlere hem fiili olarak hem de gazetemiz üzerinden teşekkür ettik.
Gazetemizde yapmış olduğumuz haberler elbette
birilerini rahatsız etti. Bundan dolayı aldığımız tehditleri hesaba katmıyorum, çünkü her manşetimiz
illa birilerinin canını sıktı, kimi zaman ekmeğimizle
oynanmaya çalışıldı kimi zaman hakaretlere maruz
kaldık. Ama, yılmadık. "Bu topraklar bizim, yapılan
hizmet sadece bize değil hepimize yapılıyor" dedik ve
doğru bildiğimizi yapmaya ve uyarılarımızı yazmaya
devam ettik. Akkise Gazetesi bunca yıllık yayın hayatında benim şahit olduğum birçok sıkıntılar atlattı,
reklamlarını geri çekmekle tehdit edenlerden tutun
da, aboneliklerini iptal ettirmek isteyenlere ve hatta
iptal ettirenlere kadar.
Yaptıkları görevlerde takdir bekleyen ancak, yapmadığı görevlerini yazdık diye bizi bir kaşık suda boğmaya çalışanlara kadar, kraldan çok kralcıları, saray
soytarılarını ve daha nicelerinin saldırılarını gördük.
Yapıcı her eleştiriyi dikkate aldık, araştırdık, bize bir
adım gelene biz on adım gittik. Ama dostluk ve çıkar
ilişkisi manşetlerimizde yer almadı. Yapmış olduğumuz haber ve yayınlarda en çok dikkat ettiğimiz konu
hiçbir Akkiselinin zorda kalmasını istemedik ve yanlışlıkları dolaylı yollardan vurgu yaparak yanlış yaptığını hatırlatarak Akkise’nin dili-eli -kulağı olduk...
Bu makalede yazmamdaki amacım kendimizi
övmek değil, özgür basının önemini vurgulamaktı.
Gazetemiz birçok hemşerilerimize, kurum ve kuruluşa ücretsiz olarak ulaştırıldı. Fakat bu durumun
ücret vererek gazetemize ulaşan heşerilerimize karşı
bir haksızlık olduğunu düşünerek ücretsiz göndermiş
olduğumuz gazeteleri göndermeyi durdurduk. Şimdi
sadece ücretini ödeyenlere ve bazı kurumlara gazetemizi göndermekteyiz. İsteyen herkese gazetemizi
ulaştırmaya çalışıyoruz. Yıllık abonelikle her isteyene
gazetemizi ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Gazetemiz bunca yıldır ücretli, ücretsiz hemşerilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamış ancak daha güçlü
bir basın olabilmek için sizlerin de desteğinin yanımızda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu gazete bizim
değil hepimizin, Akkiselilerin ve bölge halkınındır.
Onun içindir ki daha iyi bilgiye, daha özgür haberlere
ulaşmak istiyorsak hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.
Paylaşımlarınızı internet yoluyla Wep sitesi.:
www.akkisegazetesi.com-akkisegazetesi@hotmail.
com veya akkisegazetesikonya@gmail.com adreslerinden ulaştırabilir yada elden teslim edebilirsiniz.
İşyeri Adresi: Araboğlu Makası
Terziler işhanı Sahib-i Ata Mh.
Aşık Ömer Sk. 4/B Meram/KONYA
Abonelikle ilgili bilgi için aşağıda ki
telefonları arayabilirsiniz
İletişim Telefonları
Durmuş Ali ÖLMEZ:
0544 217 09 55 - 0537 379 69 09
Mehmet AKGÜN:
0537 332 56 55 - 0553 191 02 12
Büro Tel: 0332 351 69 58

Akkiselilerden Kızılay’a kan bağışı
Kızılay Seydişehir Şubesi’nin köyümüze
gelerek kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlardan uygunluk testi sonucu kan alımı
yapıldı.
Kızılay kan
bağışı çalışanlarından aldığımız
bilgiye göre
vatandaşın kan
bağışına ilgisinin az olduğunu
ifade ederek,
nüfus yoğunluğu
kalabalık olan
Akkise’den kan
bağışına katılım
20-25 kişiyle sınırlı kaldı diyerek
ilginin azlığından

yakındılar. Halbuki kan bağışının ne kadar
önemli olduğunu belirten Kızılay çalışanları;
kan bağışının aynı zamanda insan vücudunda
yenilenmesine faydasının olduğunu söylediler.
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Etkili anne-baba eğitimi
için mahalle ziyaretleri
Etkili Anne Baba Eğitimi Projesi
kapsamında mahalle ziyaretlerine başlandı. Her hafta bir mahallemizde saat
19.00-21.00 saatleri arasında İlçe Milli
Eğitim Müdürü başkanlığında okul
müdürleri ve öğretmenlerimizle birlikte aile eğitim seminerleri verilmektedir.
Taşıma kapsamında olan mahallelerimizde yaşayan velilerimize hem
öğrencileri hakkında bilgi verilmekte
hem de etkili anne baba eğitimi verilmektedir.
Bu proje ile:
Ulaşım sorunları nedeni ile okula gelemeyen velilerimizin öğrencileri
hakkında sağlıklı bilgi alabilmeleri için
okullarda yapılan çalışmalar hakkında

anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimi sağlıklı yürütme yollarını, çocuk
eğitiminde anne babanın yapması gerekenleri, çocukların okul çağı dönemi
gelişim ihtiyaçlarını, medya okur yazarlığı ve kitap okumanın önemi hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.
Bu eğitimlere ilk olarak Kuruçay
mahallesinde başlanmıştır. Bu eğitimlere vermiş oldukları destekten ve misafirperverlikten dolayı Kuruçay Mahalle Muhtarı Sedat BÜYÜKYAVUZ ve
velilerimize teşekkür ederiz diyen İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa
DEMİRCİ bu proje kapsamında bütün
mahallelerimizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz dedi.

Mustafa DEMİRCİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü

3 Ses 3 Nefes Adlı Şiir Dinletisi
ve Okuyan Bilir Ödül Töreni
ÖZALP, Dernek yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akkise Atatürk İlkokulu çok amaçlı salonunda Akkise Fatih İmam Hatip
Orta Okulunun hazırlamış olduğu şiir dinleti
programı düzenlendi.
Programa
Kaymakamımız Sayın Yasin
ORTAKCI, İlçe Belediye
Başkanımız İsa AKGÜL,
İlçe Jandarma Komutanı Ercan DUMAN, İlçe
Emniyet Amiri Sedat
AKDEMİR, daire amirleri, Akkise Yardımlaşma
Derneği Başkanı Vehbi

Programda Mehmet Akif ERSOY,
Necip Fazıl KISAKÜREK
ve Arif Nihat ASYA'nın
şiirleri Akkise Fatih
İmam Hatip Orta Okulu 5. sınıf öğrencilerince
seslendirildi.
Programın ardından
"Okuyan Bilir Projesi"
kapsamında düzenlenen
kitap okuma yarışması
sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri
takdim edildi.

24.11.1978 tarihinde Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Kayseri´de tamamladı. 2000 yılında 19 Mayıs
Üniversitesi Amasya Eğitim
Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği
bölümünden mezun oldu.
2002-2008 yılları arasında Mardin ili Kızıltepe ilçesi
Ekinlik İlköğretim Okulunda
Müdür Yetkili Sınıf Öğretmeni
olarak görev yaptı. 2008-2011
tarihleri arasında Ahırlı Atatürk İlkokulun’da sınıf öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2011-2014 yılları arasında Akkise Atatürk İlkokulunda okul müdürü olarak görev yaptı. Necmettin
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde Eğitim
Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans
yaptı. 24.06.2014 tarihinden itibaren Ahırlı İlçe Milli Eğitim Müdür
Vekili olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Bizde Akkise Gazetesi olarak, sayfamızdaki haberleri bize derleyip gönderen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci'ye teşekkür
ederiz.
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Sosyal ve
duygusal
becerileri
geliştirme
17-18 Ocak 2015 tarihinde Akkise Atatürk
İlkokulu çok amaçlı salonunda ilçemizdeki sınıf
öğretmenlerinin katılımı ile Sosyal ve Duygusal
Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı
Eğitim kapsamına alınmıştır.

Bu eğitimle;
Öğrencilerimize, olumsuz duygularıyla, kendilerine ya da çevresindekilere zarar vermeden nasıl
baş edebileceklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dört yıl boyunca uygulanacak olan bu program ile;
Çocuklar duygularını ifade edebildikçe, karşı-

sındaki kişinin duygusunu anlayabildikçe problem
çözmenin ilk adımını atmış olacaklar.
Karşısındaki kişinin verdiği mesajı yorumlayabilen çocuk, problem olan durumlarda uygun
çözümleri bulabiliyor, dürtülerini kontrol etmeyi
öğreniyor, otokontrolünü sağlayabildikçe birey olma yolunda
ilerliyor ve kendisine olan güveni
gelişerek devam ediyor. Bu zincir
öğrencimizin okul başarısını arttırmaya kadar götürüyor.
Sosyal, duygusal gelişimi uygun şekilde sürdüren çocukların olduğu ortamlarda; çocuklar
kendilerini kontrol edebildikleri,
empati kurabildikleri ve problemlere uygun
çözümler bulabildikleri için
olası anlaşmazlıklar önlenmiş, daha az fiziksel ve duygusal şiddet içeren ortamlar
oluşturulmuş oluyor.
“İkinci Adım” programı;
çocukların okulla ilk tanıştığı andan itibaren empa-

Konya bi̇ li̇ m ve kültür gezisi
Alan gezileri öğrencilerin tüm gelişim
alanlarını desteklemektedir. Öğrenciler gezide gözlem yapma, inceleme, merak duygularını gidermek gibi fırsatları bularak bilişimsel
gelişim ile ilgili kavramları kazanmaktadırlar.
Çocuklarımızın yaşayarak öğrenmesi bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bu amaçlar
doğrultusunda Akkise Atatürk İlkokulu 4.sınıf öğrencileri için düzenlemiş olan Konya
Bilim ve Kültür Gezisi tamamlanmıştır. Bu
gezide emeği geçen başta okul müdürümüz
Ali GÜMÜŞDAL olmak üzere öğretmenlerimiz İrem KARAYILAN, Ramazan YILDIZ ve
Hasan KURT’a teşekkür ederiz.
Konya Gezi Programında ziyaret
edilen kültürel merkezlerimiz
Sems-i Tebrizi Türbesi
Konya Bilim Merkezi
Mevlana Müzesi
Karatay Medresesi
Alaaddin Camii
İnce Minare Müzesi
Seksen binde Devri Alem
Sille Antik Kenti

ti kurma, dürtü kontrolü, problem çözme ve öfke
yönetimi becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak
onları eğitim hayatına sosyal ve duygusal açıdan
donanımlı olarak hazırlar.
Bu eğitime gönüllü olarak
katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz diyen İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa
DEMİRCİ bu projenin dünyada devlet okulları olarak 79
ülkede uygulandığını, Türkiye
de ise devlet okulları bazında
ilk defa bizim okulumuzda
uygulandığını belirtti.

[ AKKİSE ]
Gazetesi

14

Bizim de köyümüz ve köylümüz
hakkında bilgimiz olsun
Kömürcüler sitelerinde hemşerileri ziyaretimiz esnasında “Beyazlar Odun Kömür” ticarethanesinin sahibi hemşerimiz Abdullah
BEYAZ’ın köşedeki bakkalda bizim
köylü demesiyle bir hemşerimizi
daha tanıma fırsatı bulduk.
Abdullah
Bey’in
yanından ayrıldıktan sonra bize tarif ettiği hemşerimiz Süleyman
BAYBAĞAN’ı ziyaret ettik. Kısa bir
tanışma faslından sonra kendisinin
“Galleciler” sülalesinden olduğunu belirten hemşerimiz Süleyman
BAYBAĞAN; "Ben köyü pek bilmem. Köyde gidip gelebileceğimiz

bir akrabamız da yok onun için
köyde bizi pek tanımazlar. Hatta
hiç tanımazlar. Gerçi biz de köylüleri pek tanımayız. Ancak burada bulunan köylülerden bazılarını
ve akrabalarımızı tanırız. Bundan
böyle bize de gazete gelsin de biz
de köyümüz ve köylümüz hakkında biraz bilgi edinelim" dedi. Biz
de memnuniyetle gazetemizi göndermeyi kendimize görev edindik.
İnşallah bu sayımızla birlikte
gazetemizi değerli hemşerimiz Süleyman Bey’e gazetemizi ulaştırmayı umut ederek bütün hemşerilerimize sağlık ve esenlikler dileriz.

Süleyman BAYBAĞAN

VEFAT EDEN HEMŞEHRİLERİMİZ
VEFAT EDEN TÜM HEMŞERİLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ.
Manavlar sülalesinden Hacı Ahmet Aksoy'un
kızı Ayşe AKSOY 05 Mart 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 06 Mart 2015 Cuma günü
Cuma namazını müteakip Hacı Veis Camiinde
kılınan cenaze namazından sonra Konya Üçler
Mezarlığına defnedilmiştir.
Gedikler sülalesinden Gediklerin Kerim çavuşun eşi Sultan GEDİK 02 Mart 2015 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
Kırmızların Sülalesinden Hacı İbrahim
ÇELİK'in oğlu Şerif
Ali (Şerfali) ÇELİK 01
Mart 2015 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi 02.03.2015 tarihinde
Pazartesi günü öğle namazına müteakip Akkise Hengeme Mezarlığına defnedilmiştir.
Dıratlar sülalesinden Fettah (Dırat Hacı)
KORKUT 18 Şubat
2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazsi Akkise
Gabapür mezarlığına
defnedilmiştir.
Parsallar sülalesinden Parsalların Osmanın oğlu Kerim KALKAN 17 Şubat 2015
tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi, Konya Kalfalar mezarlığına defnedilmiştir.
Büğürler
sülalesinden
Büğürlerin
Bayramın oğlu Ömer
Daşbaşı'nın eşi Aliye DAŞBAŞI 10 Şubat 2015

tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi; Konya Elmacı
mezarlığına defnedilmiştir.
Tombalağöl sülalesinden Tombalağın Talibin oğlu Mehmet Emin Ertekinin eşi Güllü ERTEKİN 5 Şubat 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
Akkaşlar sülalesinden Akkaşların Osman
MANAP (Halıcı Büyük Osman) 02.Şubat 2015
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya HacıFettah mezarlığına defnedilmiştir.
Gedikler sülalesinden Gara Sultanın Süleymanın eşi Selvet GEDİK 30 Ocak 2015 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
Hatıplar sülalesinden Hatıp’ın İzzet'in
oğlu Tahsin ATASAĞUN 22 Ocak 2015 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Konya Üçler
Mezarlığına defnedilmiştir.
Avdanlar
sülalesinden
Avdanların
Yusuf 'un oğlu Hacı Erdalın kızı Mümine 22
Ocak 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi
Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
Hacayyöl
sülalesinden
Hacayyölün
Hacıman'ın eşi Naciye GÜNDÜZ 20 Ocak 2015
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
Sultanoğlöl sülalesinden
Sultanğölün
Bayram GÖK 18 Ocak
2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
Yıldızlar
Kuran
Kursunun kurucularından ve yöneticilerinden
olan ve ayrıca yıldızlar tekstil sahipleri Abdullah

Yıldız'ın ve Kerim Yıldızın muhterem babaları
Şükrü YILDIZ (Hacı
Şükrü) 12 Ocak 2015
tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Konya Üçler
mezarlığına defnedilmiştir.
Hemşerilerimizden
Bir oğlanın Mehmet
Sarı'nın damadı Halil ÖZEK 12 Ocak 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Musalla
Bağları mezarlığına defnedilmiştir.
Vefat eden bütün hemşerilerimizin ve iman
sahiplerinin Mekanları Cennet olsun.
Burada rahmetli Hacı Şükrü YILDIZ amcayla ilgili bir iki kelamımı belirtmek ve geç kalmışlığın neler kaybettirdiğini sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Benim Hacı Şükrü amcayı yakinen tanıma
fırsatım olmadı. Fakat hakkında duyduğum ve
bildiğim birçok rivayet var. Nedir bunlar diye
soracak olursanız, öncelikle manevi iklimin yağmurlarıyla birçok Akkiseli hemşerimizi yeşerttiğini biliyorum. Akkise’den imam çıkan birçok
arkadaşımıza öncülük ettiğini, okumaları için
maddi ve manevi katkılarda bulunduğunu biliyoruz. Sohbetlerinde ve toplumsal konuların
mevzu olduğu yerlerde ömrümün müsaade ettiği, "Gücümün yettiği ana kadar çocuklarımızın
manevi ahlak üzere yetişmesi için elimden geleni
yapacağım" dediğini meclislerinde bulunan birçok kardeşimizden işitmiştim. O kadar niyetlendim ki kendileriyle bir sohbette bulunayım ama
nasip olmadı. Demek ki bazı şeyler istemekle olmuyormuş, vakit varken hemen icraata geçmek
lazımmış bir kez daha bunu anlamış oldum. Her
ne kadar kendilerini tanımamış olsam da iyi insan olması ve iyi insandı denilmesi benim için
yeterlidir. Mekanın Cennet olsun Şükrü amca.
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Büyükşehir’den “Bilinçli
Aile” vurgusu
Toplumun ve aile yapısının korunması yönünde etkinlikler gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi,
“Bilinçli Aile Duyarlı Gençlik” konulu konferans ile
ebeveynlere mesajlar vermeye devam etti. Konferansta, çocuk yetiştirme ve bilinçli aile vurgusu yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu programları kapsamında düzenlediği Şehir Konferansları'nda bu hafta “Bilinçli Aile Duyarlı Gençlik” konusu ele alındı.
Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın katıldığı konferansta, toplumun dejenerasyonu
konu edildi.
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür
Merkezi’nde düzenlenen ve kalabalık bir davetli topluluğunun ilgi gösterdiği konferansta
Aslanhan, Türk insanının genlerinin yiyip
içtikleriyle oynandığını belirterek, sadece
yediklerimiz değil, çocuk yetiştirmede de
kandırıldığımızı ve toplumun dejenere edildiğini söyledi. Türk toplumunun ataerkillik-

ten çocuk erkil toplum haline geldiğine değinen Aslanhan, “Ben çocuklarımı Filistinli bir
yetim çocuğu ne kadar seviyorsam, o kadar
sevmeye çalışıyorum. Sevin ama bu çocukların size Allah’ın bir emaneti olduğunu unutmayın. Emanete ihanet etmeyin. Ona göre
yetiştirin, yarın siz olmadığınız zaman ayakta
durabilecek gençler olsunlar” dedi.
Peygamberimizin ashabının ve Fatih
Sultan Mehmet gibi şahsiyetlerin küçük yaşta aldığı sorumlulukları örnek göstererek,
bugün gelinen noktada genç neslin kullandığı cümleleri eleştiren Aslanhan, ebeveynlere
"Çocuklarınızla arkadaş olmayın, anne baba
olun" önerisinde bulundu.

Hemşerilerimizle birlik ve
beraberlik içindeyiz
Marangozlar sanayinde büfe çalıştıran
hemşerilerimiz Fikret KAYAALP ve Mehmet
KAYAALP kardeşler büfede kullandıkları
malzemeyi genelde hemşerilerimizden alarak hem milliyetçilik örneği, hem de birlik ve
beraberliğimizi güçlendirmek adına ticaretimizi genelde hemşerilerimizden yana kullanıyoruz dedi. Tam bu esnada söylediklerini
teyit eden bir olaya da şahit olduk. O da şu;
yine hemşerimiz olan “Erkılınç Yumurta”nın
sahiplerinden Muammer KILINÇ kucağında
yumurta kolileriyle gelince söyleşimizin üzerine sanki tuz, biber olmuş gibiydi.
Yani kısacası hemşerilerimiz arasındaki

Akkiseli gençlerimiz Akkisemiz için yapılacak her güzel
şey bizleri mutlu eder. Kim Akkise için taş üstüne bir taş koyuyorsa bizim için en iyi Akkiseli odur diyerek duygularını
ifade ettiler.

Gençlerimizi hayata
hazırlamak için çalışıyoruz

bu ticari kaynaşma bizleri de bir Akkiseli olarak çok memnun etti.

Nerede o eski bayramlar!
Nerde o eski komşuluklar!
Hemşerimiz Şengül ATAL eskiye ve çocukluğuna dair duygularını şu
şekilde ifade eder duygularını,
bir gönderi yaparcasına “Nerede O Eski Bayramlar! Nerde O
Eski Komşuluklar!” başlığı adı
altında.
Nerede O Eski Bayramlar!
Nerde O Eski Komşuluklar!
Küçükken bir şeker, bir
balonla mutlu olurduk
Gece komşuluklara gider

Akkisemiz için yapılan
her şey bizi mutlu eder

orada uyur, babalarımızın kucağında ya da
annelerimizin sırtında
uyur bir şekilde eve dönerdik.
Küçükken
hayat
hep bir şeker tadındaydı
adeta... Büyüdük ve bir
balonun havasında uçup
gittik.
Sanki hiç yaşamamış
ve hiç yaşanmamış gibi o
çocukluk günlerimizi...!

Ben Şamarın Şakirin oğlu Tahsin KIYMET.
1954 yılında Akkisede doğdum. İlkokulu Akkise'de,
ortaokulu Bozkır'da, liseyi
Konya'da tamamladıktan
sonra askere gitmeden önce
1,5 yıl kadar Seydişehir Alüminyum tesislerinde çalıştım. Sonra vatani görevimi
yapmak için acemi birliğimi
İzmir Bornova, usta birliğimi de Kıbrıs'ta tamamladım.
1982 yılından 1991 yılına
kadar Suudi Arabistan'da
çalıştım. 1991 yılından, 2007 yılına kadar da Konyada odun
ve kömür alım satım ticaretiyle uğraştım. 2010 yılında Sosyal
Güvenlik kurumundan emekli oldum. 1993 yılından beri AGD
Selçuklu yönetimindeyim. Anadolu Gençlik Derneği Kültür
Park Okuma Salonunda Gençlerimizin ham hallerini korumak
için gücümüzün yettiği ölçüde onları hayata hazırlamaktayız.
Çocuklarımızın geleceği büyüklerimizin çaba ve gayretlerindeki içtenliğe bağlıdır. Bu anlamda biz de burada kendimize
bir vazife edindik. Bu vazifeyi ömrümüz müsaade ettiği ölçüde
devam ettirmeye çalışacağım. Gazetemizin bize vermiş olduğu
bu fırsattan dolayı da kendilerine teşekkür eder, tüm hemşerilerime sağlık ve sıhhat temenni eder selam ve dua ile Allah’a
emanet ederim.

16

[ AKKİSE ]
Gazetesi

