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Ramazan Deresal ve Bahattin
Osman Atalay'dan öğrencilere1
Gazetesi
Düzgün'den gençlere öğütler
ders niteliğinde konuşma

Bahattin DÜZGÜN

Eğer o üniversiteye dört yıl hizmet
vermişsen, dört yıl emek vermişsen
bunun karşılığını dolu bir şekilde elde
etmelisin. Adam dört yıl üniversite
okumuş fakat her yönüyle bomboş.
Be kardeşim böyle bir okumanın ne
sana, ne ailene, ne devletine nede seni
işe alacak şirkete faydası olur. Haberi sayfa 12'de

Ramazan DERESAL

Değerli arkadaşlar bu koltuklar her zaman birileri tarafından doldurulur. Koltuklar açısından en
önemli olan şudur; “Geldiğiniz zaman boşluk dolduran olmayın, gittiğiniz zaman yeri doldurulamayan insanlar olun.” Öğrencilik hayatınız da bu
idealle geçsin. Tek düze olmayın, sürekli kendinizi
geliştirin. Üniversite hayatı bir lise hayatı gibi değilHaberi sayfa 11’de
dir.

Osman ATALAY

Hacılarımızı
uğurladık

Haberi sayfa 2’de

Bölgenin Güçlü Sesi
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Sayı: 15

Ben bunu
bilir, bunu
söylerim..!

Bu sayımızda biraz gecimekli
olarak
sizlerle buluşmanın sevincini
yaşıyoruz. Seçim, Bayram, Terör
ve Eğitim derken o kadar hızlı bir
sürecin içinden geçtik ki, ne şehitlerimizin acılarını yaşadık, ne
de Kurban Bayramı'nın sevincini
yaşabildik. Ben hep bunu bilirim
bunu söylerim.
Yorumu sayfa 2’de

Memleketimizin
kıymetini iyi bilelim
Gurbetçi bir hemşerimizin duygu ve düşünceleriyle sizlere
konuk olmak istedik.
Sorularımızla
düşüncelerini almaya
çalıştığımız Muammer Elitok içinden geçenleri Akkise GaHaberi sayfa 15’de
zetesine anlattı.

GAZETESİ

Akkise duyarsız kalmadı
Seydişehire gitmek için 140 araç ve
18 motordan oluşan konvoyla Akkiseden çıkan yüzlerce kişi ellerinde
Türk bayrakları, dillerinde "Hepimiz
askeriz PKK’ya yeteriz" sloganlarıyla Seydişehir’e girdiler...!
Seydişehir merkez caddeden slogan
atarak askerlik şubesi yürüyen ve askere gitmek istediklerini belirten Akkiseliler tekrar askere alınmak için ellerindeki dilekçeleri askerlik şubesine
teslim ettiler. Askerlik şubesi önünde
hep birlikte İstiklal Marşı okunduktan sonra, Kuran-ı Kerim okundu ve
şehitlerimiz için dua edildi.

Akkise'ye İmam Hatip
Lisesi ve Yurt Binası

Derneğimizin girişimleri, Akkiseli hayırsever işadamlarımızın katkıları ve belediyemizin işbirliğiyle başlatılan İmam Hatip Lisesi ve
Haberi sayfa 13’de
yurt binasının temeli kurban kesilerek atıldı.
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Ben bunu bilir, bunu söylerim..!

(0537) 332 56 55

Bu sayımızda biraz gecimekli olarak sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz.
Seçim, Bayram, Terör ve Eğitim derken o kadar hızlı
bir sürecin içinden geçtik ki, ne şehitlerimizin acılarını
yaşadık, ne de Kurban Bayramı'nın sevincini yaşayabildik.
Ben bunu bilirim bunu söylerim. Bu necip milet her
zor günlerinde bir çıkış yolu bulmuştur. Ağır aksak da
olsa, tarihteki yerini almıştır. Allah'ın izniyle tarihdeki
yerini almaya devam edecektir.
Bizlerin ise, gücümüzün yettiğince tefrikaya düşmeden, ben ne yapabilirim demeden elimiz yetiyorsa elimizle, dilimizle (cebimizle) bunlara da gücümüz yetmiyorsa kalbimizle buğz edip daha önemlisi vatanımızın
selameti için her ferdimiz dua etmeliyiz.
Yaklaşan 1 Kasım seçimlerine bu hengamede çok
kısa bir zaman kaldı. 7 Haziran'da yapılan miletvekili
seçimlerinde yeterli sayıya ulaşamayan AK Parti ve diğerleri koalisyon arayışlarında anlaşma sağlayamayınca
1 Kasım'a tekrar seçim kararı alındı. Koalisyon belki de
çok iyi sonuçlar verebilir ama. Malesef bizim kültürümüzde şuan için yeri yok. Her konuda bir birimizin ak
dediğine karşı kara demek için pozisyon almaktayız.
Belki ileriki zamanlarda birbirimizi anlamaya başlarız.
O zaman koalisyonda yaparız. Çok aykırı fikirlerle de
ortaklık yaparız.
1 Kasım seçimleri Türkiye ve bölge ülkeleri için ger-

çekten çok önem taşımaktadır. Çünkü, 21. yüzyılda Ortadoğu ve Anadolu'da güçlü bir ülke liderleri istenmez.
Nedeni bu topraklar onlar için vaadelmiş topraklardır.
Burada yaşayanlar ise bekçilerdir. Günü geldiğinde buralara gelip yerleşeceklerini hayal ediyorlar. Bu yüzden
onların mücadeleleri ülkemizin hiçbir zaman ayakta
kalmasını istemezler. Onlar dışardan sürekli hamleleriyle bu vatan için çalışan liderleri hep boyunduruk
altına almak için akla hayale gelmeyen her türlü entrikaları çevirirler. Eğer bununla başaramazlarsa B planını
devreye sokarlar. Bu ülkenin havasını soluyan ve ekmeğini yiyen yerli işbirlikçileri karşımıza kâh gazeteleriyle,
kâh sivil toplum veya cemaat kisvesiyle ellerinden gelen
bütün yalanlarla, iftiralarla ve komplolarla 1 Kasım'a
kadar devam edecekler gibi görünüyor.
Ben bunu bilirim, bunu söylerim.
Son 10 sene içinde yapılanları ve daha önceki
Türkiye'nin kıyaslamasını yaparım. Elimi vicdanıma
koyarım memleketim için en hayırlısı hangisi ise oyumu ona veririm.
Bir de bakarım A partisini, B partisini kim destekliyor gazetedeki köşelerinden televizyondaki konuşmalarından sevimsiz aşağılık halka tepeden bakan tipler
kimi eleştiriyorsa, kimi yerden yere vuruyorsa bilinki o
insanlar bu memleketin has insanlarıdır vesselam.

Hacılarımızı adaylarımızı uğurladık
Bu yıl Hacca giden hacı adaylarımız Konya Hava alanına kadar
gelen eş, dost ve akrabalar tarafından
uğurlandılar. Yıllar önce hac müracatların da bulunan hacı adaylarımız; kura çekilişinin bize çıkmasını
sabırla bekledik ama değdi diyerek

sevinçlerini paylaştılar. Heyecanları
gözlerinden okunan hacı adaylarımıza; bizde hayırlı yolculuklar dileyerek
İslamın şartlarından biri olan HAC
farizasını Rabbim dergahında kabulü
karin eylesin. Hacılıkları hayırlı
mübarek olsun.

Akif Ertekin, Türkiye Diyanet
Vakfı'nda görevine başladı
Muharrem Ercan’ın
belediye başkanlığına sitemi
Akkise
Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Sokağının
durumu içler
acısı başkan.
Buranın
durumunun
berbat bir halde olduğunu
bildiğiniz halde buraya bir
türlü eliniz uzanmadı. Yapacaksanız kış girmeden biran
önce yapın da bizde, çocuklarımızda rahat etsinler diyerek
sitemini dile getirdi.

Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı'nda göreve
başlayan hemşerimiz Akif Ertekin ilk görevlendirme vazifesini Türk hacılarla birlikte Suudi Arabistana yaptı. Tüm Akkiseliler adına hemşerimiz Akif
Ertekin'e yeni görevinde başarılar diler ve yeni görev
yerinin kendilerine hayırlı olmasını temenni ederiz.
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İsmail Kayaalp,
İS-HA Yapı’yı açtı
Akkise Belediyesi eski başkanlarından
Abdullah KAYAALP’in oğluyum.
Hemşehrimiz İsmail Kayaalp kendi işyerini kurarak halka hizmet etmeyi amaçladığını söyledi. İS-HA PVC Ltd. Şti adı altında Çelik kapı ve Pvc doğrama ve imalat
işi yaptığını belirten İsmail Kayaalp yapmış olduğumuz iş üzerine hemşerilerimizin talepleri olursa kaliteyi ve yapılan işin
arkasında durmayı taahhüt ederek hem
müşterilerimizin, hemde hemşerilerimizin
memnuniyetini amaçlamaktayız dedi.
Kendisinin Hafız Ağmadöl sülalesinden Abdullah KAYAALP (Akkise

Belediyesi Eski Başkanlarından)’in oğlu
olduğunu belirten İsmail Kayaalp hemşehrilerimizi dükkanımızda çay içmeye bekleriz dedi.

Şenlik alanına Muammer Ever Mescidi yapıldı
Konya’dan Akkise’ye giderken sağ tarafa,
Akkise’den Konya’ya giderken sol tarafa kalan
Muammer Ever Mescidi Şenlik alanının tam
karşısına kalır. Bu mescidin yapımını üstlenen
Muammer Ever'in oğlu Ömer EVER şunları
söyledi. Rahmetli babam genç yaşta bir kaza
sonucu aramızdan ayrıldı. Onun
bizim üzerimizde bıraktığı birçok hakkı var. Bu haklardan biride, geride bıraktıklarının hayır
dua ederek bu hayır ve duaların
kendisine şefaatçi olarak dönmesini beklemektir. Bu da bizim en
öncelikli görevlerimizden biridir.

Bizde bunu düşünerek rahmetli babamın adına
buraya bir mescit yapalım da gelen geçen yolcu burada ibadetini yapsın, ağacın dibinde de
dinlenerek yolculuğuna devam ederse hem bizi
hem de rahmetli babamı memnun edecektir diyerek tüm İslam alemine hayırlı olsun dedi. İç
ve dış sıvasını yapan hemşerimiz Niyazi KURNAZ’da Akkisemize hayırlı
olsun dedi.
Bizde Akkise Gazetesi olarak
hemşehrimizin yapmış olduğu bu hayır hizmetinden dolayı kendilerine
teşekkür eder, vatana, millete, memlekete hayırlı olmasını temenni ederiz.
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Akkise.. Akkise.. Akkise..!

Akkise Gazetemiz bir yerel gazete olduğundan dolayı önceliğimiz Akkise ve Akkiseliler.
Tabi bunun yanında Türkiye gündemini de takip
ettiğimiz konular oluyor. Mesela son zamanlarda
gelişen terör olayları, belirsizliğini koruyan siyasi gelişmeler gazetemizin gündemini oluşturan
konulardan bazılarıdır. Bir de gazetemizdeki konuları önem ve konumuna göre belirlemeye çalışıyoruz.
Akkise Gazetesi olarak size bir takım sorular sorsak bu sorumuza nasıl bir cevap verirdiniz?
Akkise benim doğup büyüdüğüm, havasıyla, suyuyla, taşıyla toprağıyla yoğrulduğum yer.
Elbette Akkise benim gönlümdeki, dimağımda
ki konu anlatılmaz, anlatılamaz. Çünkü Akkise
bize sevmeyi, sevilmeyi, gülmeyi, ağlamayı ve
özlemeyi öğreten ilk vatan. Yeri geldi sevdik, sevildik; yeri geldi güldük ve ağladık; hatta çocukluğumuzun ve gençliğimizin en ulvi zamanlarında
bir ana gibi, bir baba gibi özledik. Çünkü, beraber
büyüdüğümüz, beraber top oynadığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz ve babamız
oradaydılar onun için çok özlediğimiz zamanlarımız oldu. Akkise bana çok şey vermesine rağmen
çok şeyde aldı elimden. Çok şey verdi; dürüstlük,
mertlik, cömertlik, sabır ve daha birçok şey. Çok
şey aldı diye düşündüğüm aslında tek bir şey aldı
ama oda dünyalara bedel olacak bir şeydi. Oda "
Annem; Annemi çok küçük yaşta kopardı bizden.
Belki yukarıda saydığım birçok şeyin yeri dolabilirdi ama annenin yerinin dolması bir çocuk, bir
evlat için çok zor olan bir durumdur. Akkise...
Akkise... Akkise ah içimi sızlatan memleketim,
ismini duyunca gözümü yaşartan köyüm..!
Yüksel bey böyle bir soru sormamızın sizi
bu kadar duygulandıracağını hiç tahmin etmiyordum. İnanın yapmış olduğunuz konuşmaBahattin
DÜZGÜN
larla beni
de duygulandırdınız.
Hakkınızı helal
edin.
Helal olsun. Siz helal edin.! Helal olsun abi.
Pekala abi Akkise’nin kalkınma ve yaşam
standardının daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir?
Ben Akkise’de işsizlik olduğuna pek inanmıyorum. Çünkü Akkise’de istihdam oluşturabilecek o kadar çok iş alanı var ki yeter ki projelendirilerek hayata geçirilmeye çalışılsın. Bununda
takipçileri ve proje üretim merkezleri yerel yönetimler olmalıdır. Kadınlarımıza yönelik bazı
mikro projelerle hanımlarımızı hem üretim yapan müteşebbis olarak hazırlamalıdır. El sanatları, halı, kilim ve turizme yönelik hediyelik eşya
yapmaları teşvik edilerek yapılan işlerin iç ve dış
piyasada alıcısına ulaştıracak çalışmalarla yapılan
emeğin karşılığının alındığını göstermeli ve daha
çok teşvikler ve fonlar oluşturulmalıdır.
Akkise’de 1960'larda 70'lerde pek fazla okuyan falan yokmuş. İlk okuyanlardan Nazmi diye
biri var ve daha sonra babamgil falan olduğunu
biliyorum ben. Bunun dışında Akkise’de yapılan
işler; pazarcılık, seyyarlık, küçük çaplı hayvancılık ve çiftçilik. Ama şimdilerde hem okuma oranı
arttı, hem de hayvancılık ve çiftçilikte baya bir değişim başladı. Gerçi küçükbaş hayvancılık köyde
nerdeyse bitmiş gözüküyor. Ama diğer alanlarda
yapılan işler çiftçimizin yüzünü bir nebze güldürdüğünü görüyoruz.
Özellikle şu konuyu sizin vasıtanızla gündeme getirerek bizim köy için yaptıklarından dolayı
kendisine vefa borcumuzun olduğunu düşündü-

ğüm Bilal Hocamızın adını zikretmeden geçemeyeceğim. Benimde kendisinden faydalandığım
değerli Bilal UÇAR hocamıza ne kadar teşekkür
etsek, ne kadar dua etsek azdır. Allah kendisinde
razı olsun.
Bilal hocanın sayesinde Akkise’de ilk okuma
hamlesi başlıyor. Bedelsiz öğretmenlik yapıyor,
bedelsiz sevgisini veriyor, bedelsiz gecesini gündüzünü veriyor. Yani kısaca hayatını Akkise’ye
feda ediyor. Akif Retekin, Muammer Altınışık,
Vehbi Özalp, Ramazan Nas ve daha birçok ismini sayamadığımız arkadaşlarım Bilal Hocamızın
gayret ve çabalarıyla okudular ve bir yerlerde yer

tutmayı başardılar. Bilal hoca aynı zamanda bizlere namaz kılmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı, Arapça okumayı öğretti ve üstün başarıyla
geldik.
Akkise’de eğitim adına bir ara dönem
oldu, bu ara dönemde eğitim alanın
da bir ivme kazanan Akkise; Bilal UÇAR hocamız sayesinde
bu kazanımı elde etti. Bugün
Akkise’de okuma oranı yüksekliği varsa bunun tek sebebi Bilal UÇAR hocamızdır.
Ama ondan sonra bu
işin zayıfladığını ve hatta
onun yetiştirdiği ve Akkise’de
ikamet eden kişilerin yeterince
Akkise’de Akkise için görev yapmadıklarını düşünüyorum. Kardeşim imamlı sadece camide namaz
kıldırmak değil.
Burada sadece imamlarımız üzerinden konuyu ele almamızda doğru olmaz. Çünkü burada eğitim ve öğretim konusunda öğretmenlerin,
imamların ve yerel yönetimlerin bir birlerine destek vererek toplumu bilinçlendirme ve yönlendirme konusunda elbirliği yapmalıdır. Aynı zamanda halkında bu kurumlara sahiplenerek en iyi
şekilde faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum.
Belediyenin Akkise’ye TOKİ kanalıyla acilen
lojman yapması ve eğitimcilerimizin ve kurum
memurlarının oturum sorununu biran önce çözmesi lazım ki öğretmenlerimiz çocuklarımıza
daha iyi ve daha kaliteli bir eğitim verebilsinler.
Kurum memurlarımızda geldikleri gibi gitmeyi
değil de, gitmemek için ellerinden geleni yapsınlar. Bu durum hem kasabamızın ekonomik
olarak kalkınmasına hem de okuma kalitesinin
artmasına yardımcı olacaktır. Halk olarak onlarla

daha çok kaynaşmalıyız ve gerekirse evlerimizde
misafir ederek onlarla kuru soğanımızı paylaşabilmeliyiz.
Eğer çocuklarımızın ileride daha iyi birer
adam olmalarını köyümüzün daha çok kalkınmasını istiyorsak bu yukarıdaki söylediğim konuları düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Bir de teknolojinin artmasından mıdır; bilmem ama insanlar arasında iletişim kopukluğu
var. Şu anda her hangi bir sosyal bir aktivite düzenleyerek bir araya gelemeyen gençlik; maalesef
gününün bir çoğunu ya bilgisayar başında internet ortamında oyun oynayarak yada televizyon
karşısında kendisine hiç bir katkısı olmayan diziler başında geçirmektedir.
Bu konularda başta Sivil Toplum Kuruluşlarının etkin olması lazım. Gençlerimizin ve çocuklarımızın edep, adap ve okumalarında katkı
sağlayacak projelerle kaybolan örf, adet, kişilik ve
kimliğimizi koruyacak projelere gereken desteğe
herkesin el vermesi gerektiğini düşünüyorum.
Gerçi bu konuda derneğimizin ve gazetemizin
baya bir etkin olduklarını görüyorum. Çünkü
ben Ankara’da görev yaptığım sıralarda gazetemiz sürekli geliyordu. Memleketimizden haberleri kısmen de olsa alıyorduk.
Akkisenin kalkınması için
1- Hayvancılık, hatta küçükbaş hayvancılık.
Çünkü büyükbaş hayvancılık yapan baya bir var.
2- Kadınlara yönelik mikro projeler
Bu işler için Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı bir araya gelerek Sosyal Yardımlaşma Vakfı
üzerinde projeler üretebilirler ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunabilirler.
Yüksel Bey bundan 4 ay kadar önce seçim
çalışmaları esnasında Konya Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek ve beraberinde bulunan dört tane milletvekili
adayı köyümüzü ziyaretleri
sırasında Akkiseli hanımların istek ve talepleriyle
karşılaşmışlardı ve ziyarete gelen vekil adaylarının dördü de meclise
girdi ve şu anda geçici
hükümette milletvekili olarak meclisteler.
Burada şunu anlatmak
istiyorum. Akkiseli hanımlarımızın taleplerini
ve konuşmalarını makul
bulan ziyaretçiler "Akkiseli
hanımlar ne istediklerini ve ne isteyeceklerini biliyor." diyerek hanımlarımıza
destek olacaklarını belirttiler.
Durmuş Ali Bey bir milleti, bir beldeyi veya
bir yeri ihya edecekse kadınlar ihya eder, batıracaksa da kadınlar batırır. Onun için kadınlarımız
çok önemlidir. Kadınlar anadır, kadınlar bacıdır,
yani; kadınlara saygı duymak lazım, onlara önem
vermek lazım. Çünkü çocuğu yetiştiren anadır,
çocuğu yetiştiren baba değildir. O açıdan kadınları kapsayan üretime yönelik faaliyetlerde bulunmak lazım.
Huzurlu, mutlu, İnsanların güldüğü bir ülkede yaşamak, anaların ağlamadığı, şehit haberlerinin olmadığı bir Türkiye temennisiyle tüm hemşerilerime sağlık, sıhhat ve mutluluklar dilerim.
Ayrıca tüm İslam aleminin ve hemşerilerimizin
Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutlarım.
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Allah yardım etti ve kazandı
Yunuscan Ölmez hakkındaki bu yazıyı yeğenim olduğundan değil, örnek alınması gereken
biri olduğunu düşündüğüm için bu yazıyı kaleme
aldım. Hakkında söylediklerimin eksiği var, fazlası
yok. Aslında daha geniş kapsamlı yazmak isterdim
fakat abarttığımı düşünmenizi istemediğim için
kısa ve öz yazmaya çalıştım.
O daha 12 yaşında bir çocuktu
Yunus Can Ölmez; adeta zamanla yarıştı, önüne çıkan engellere aldırmadan tek başına yürüdü ve
kazandı...! Onun başarı öyküsü hep sırlarla ve yalnızlıklarla dolu. Ailemden gurur duyabileceğim birinin çıkması beni öylesini mutlu ve bahtiyar etti ki
anlatamam. Elim bir kaza sonucu kaybetmiş olduğumuz abim Adnan Ölmez'in biricik oğlu YunusCan babasının vefat etmiş olduğu kazada 19 Haziran 2004 babasının yanında ki koltuktaydı. Rabbim
babasını onun gözlerinin önünde alırken o daha 12
yaşında bir çocuktu. Herşeye rağmen o yaşta Rabbimin vermiş olduğu metanetle soğuk kanlı bir şekilde 112'yi babasının telefonuyla arayarak kazayı
haber veren ve metanetini hiç kaybetmeyen bu çocukla işte bu sebepledir ki değerli hemşerilerim ben
bir amca olarak böyle bir yeğenle ne kadar gurur
duysam azdır.
O küçücük yüreğiyle hep büyük yürek oldu
Çünkü o bütün zorlukları annesiyle birlikte tek
başına sırtlandı. Yoruldu belki ama hiç bir zaman
ben yoruldum demedi, kırıldı belki ama hiç bir za-

man ben kırıldım, kırgınım demedi. Rabbim o na
öyle bir yürek vermiş ki, o küçücük yüreğiyle hep
büyük yürek oldu. Ben şahsım olarak , kendimden
örnek vererek diyorum. Amca olamadım, hal hatır
soramadım sadece telefonlarda, "Nasılsın amcam
bir isteğin var mı?" Ötesine geçmedik , geçemedik.
Bizim de böyle bir amca olacağımızı bildiğindenmidir nedir? Rabbim de
hiç kimseye muhtaç edecek
bir durumda bırakmadı
Allah'a çok şükür.
Okuduğu okullardan
hep başarıyla geldi
Dedim ya babası rahmetli gözlerinin önünde
can verirken o daha 12 yaşındaydı ve Rabbim onu
korudu o kazada burnu bile
kanamadan kurtulmuştu.
Çünkü rabbim onu annesine ve biricik kardeşi Alpin'e
bağışlamıştı. Alpin'de o
zaman daha 4 yaşındaydı
şimdilerde 14'ünde Rabbim
ona da uzun ve sağlıklı sıhhatli ömürler versin. Annesine ve kardeşine bağışlamıştı diyorum. Çünkü
annesinin ve kardeşinin de ondan başka kimseleri
yoktu. Ve o 12 yaşındaki çocuk; babasının yokluğunu hissettirmeden, annesinin de hiç üzmeden

okuduğu okullardan hep başarıyla geldi ve bir üst
bölümlere hiç zorlanmadan geçti.
Azim ve gayretin mükafatı..!
ilköğretim, lise ve arkasından iyi bir puanla
Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ)
kazandı. Orada yapmış olduğu üstün başarılar sonrası mezuniyetinin hemen sonrasında TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezinde işe başladı. Elektirik
Elektronik Mühendisi olarak.
Rabbim yolunu açık, Ömrünü hayırlı kılsın.
Yılara göre
yaşam tablosu
18.03.1991 de Antalya'da
doğdu -2004 yılında trafik kazası sonucu babasını kaybetti
2009 yılında Antalya
Anadolu Lisesinden mezun
oldu.
2009 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Elektrik - Elektronik Mühendisliğini kazandı
2014 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı
yıl içerisinde Ankara TÜBİTAK'da Araştırmacı
olarak işe başladı.
Halen aynı iş yerinde çalışmakta ve Yüksek Lisans ile eğitimine devam etmektedir.

[ AKKİSE ]
Gazetesi
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Akkiselilerden terör
eylemlerine tepki
HEPİMİZ BU ÜLKEYİ SEVİYORUZ
Kaybolan fidanların yerini, yerine dikilen hiç
bir yeni fidan dolduramaz. Yanan ananın yüreğini buz dağındaki buzlar dahi söndüremez. Boynu
bükülen acılı bir babanın boynunu, hiç bir teselli
doğrultamaz. Ama mesele Vatansa; ANA der ki;
"Vatan sağolsun" BABA der ki; " Canım Vatana
Feda Olsun " İşte Türk Milleti böyle bir gelenekten, böyle bir anlayıştan gelmektedir. Dolayısıyla
"Vatan" deyince gerisi teferruattır der; Anadolu
insanı. İsyan etmeden Allah'a sığınmanın yollarını
arar. Şehitlerimizi anarken, şehit ailelerini teselli
ederken inancımızın gereği olan sabır ve metaneti değil de devletine karşı kışkırtmayı seçersek bu
durum ne devlete, ne şehidimize ne de şehit yakınlarına bir destek olur. Ancak bu ülkeyi karıştırmak
isteyenlerin ekmeğine yağ sürülmüş olur. Taşkınlık
yaparak önümüze gelen her şeyi kırıp dökmemizden, ağzının suyunu akıtanlar olduğunu unutmayalım. Bu canım ülkeyi karıştırıp ayağı ayak üstüne
atarak nargilesini içip, ülkenin yok oluşunu seyretmek isteyenler var. Ne olur kendimize gelelim.
Devletimize, askerimize ve polisimize güvenelim.
Eğer kendi yöntemlerimizle ülke sorununu çözmeye kalkarsak inanın en kısa zamanda Suriye’den,
Mısır’dan, Libya’dan ve Irak’tan bir farkımız kalmaz. İstenilen de bu. Lütfen galeyena gelmeyelim.
Kuvvet ve kudreti damarlarında ki
asil kanda mevcuttur
Bıçak kemiğe dayandı mı bu millet kendinden
vazgeçer. Her türlü imkan ve ahvaliyle devletinin
askerinin ve polisinin yanında olur. Hemşerimiz
Şenol Akgül bunun en bariz örneklerinden biridir.
Lakin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle güçlüdür
ki üç-beş çapulcuya pabuç bırakacak kadar acizde değildir. Allah'ın izniyle Türk Ordusunun ve
Polisinin; bu şerefsizlere, yediği kaba tükürenlere
haddini bildirecek kuvvet ve kutreti damarlarında
ki asil kanda mevcuttur. Hiç bir güç, hiç bir devlet Türkiye Cumhuriyetinin sabır sınırlarını zor-

lamaya kalkışmasın. Biz kimsenin yemeğine göz
dikmeyiz, kimsenin hakkını gasp etmeyiz. Ama
yemeğimize göz dikenlerin gözlerini oyacak, hakkımızı gasp edenlerinde ellerini kıracak güce sahibiz Allah'a çok şükür. Bunu da düşmanlarımızın
çok iyi bildiklerini biliyorum. Ancak bu gücümüzün varlığını bilmemezlikten gelip çakallık yapmaya devam ederlerse, onlarda bilsinler ki sonlarının
gelmesi yakındır.
Gizli Mehmetçikleri görmedi daha bu hainler.
Resulüllah'ın askerlerini bilmediler daha. Zannettiler ki biz bunları korkuttuk, seferde olanlardan
haberleri yok daha. Siz eyy çapulcu sürüleri, siz
be ey gafiller, siz bu ülkeyi sahipsiz mi sandınız?
Bu ülkenin sahipleri Resulullahın askerleri, bu
ülkenin sahipleri Ecdad-ı Osmaniye, bu ülkenin
sahipleri Çanakkale’de, Samsun’da, Erzurum’da,
Sivas’ta, Maraş’ta, Antep’te, Van’da ve daha ülkenin bir çok yerinde omuz omuza vermiş ülkenin
her bir karışının sınırlarını kanlarıyla çizmiş aziz
şehitlerimizdir. Bu ülkenin sahipleri her ne kadar
yeise ve gaflete düşmüş gibi görünsede, söz konusu olan “VATAN” ise sizlere dünyayı dar edecek,
yüreklerinde Oğuz Han’ın, Cengiz Han’ın, Selahattin Eyyubi’nin, Fatih Sultan Mehmet'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Milliyetçilik ruhunu taşıyan
yüce Türk milletinindir. Onun için haddinizi bilin,
Türk Milletini başkalarıyla karıştırmaya kalkışmayın.

AYNI GEMiDEYİZ;
Şunu artık herkes anlamıştır ki; hepimiz
aynı geminin içindeyiz.Batarsak hepimiz batacağız.Ama gemiyi deldirmezsek hepimiz selametle hedefe varacağız.
Mevlana'nın dediği gibi
"Geminin yüzmesi için suya ihtiyaç vardır
ama su geminin içine girerse onu batırır."
Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı,
Çerkez'iyle geminin tüm yolcuları! Aslında bu yolculuğa bin yıl önce çıktık biz.
Mevlanalar,Yunuslar,Hacı Bektaşi Veliler ile
toplum inşa ettik.Temelleri birbirini anlamaya, dinlemeye ve birlikte yaşamanın en güzel
pratiğini vermiş olmaya dayalı bir toplum inşa
ettik.
Nice fırtına ve alaboralarla birlikte gemiyi
batırmadan bu günlere taşıdık. Bu gemide çok
güzel günlerimiz geçti.Beraber ağladık,beraber
güldük.Ülkeyi birlikte savunduk.Kısacası et ve
tırnak gibi birbirimize geçtik,
Şimdi bu gemideki sadık yolcuların, bir
avuç eşkiyanın hain emelleri ve onların arkasındaki güçlerin sinsi planlarıyla savrulacak
olmasını beklemek yanlış olur.

Bu oyunları bozmak
da yine bu sadık yolcuların kenetlenmesinden,
Yanlışa hep birlikte kararlılıkla DUR denmesinden
geçer. İşte şimdi daha çok
DEMOKRASİ, daha çok
ÖZGÜRLÜK ve ortak
değerlerde Birleşme ve
DAYANIŞMA zamanıdır.
Birlik-beraberliğin temelini ise,ortak vatana sahip olma bilinci oluşturur.
PEYGAMBERİMiZ (s.a.v):
"Ümmetimi iki kişi (bozup) mahveder;
biri bozuk alim,diğeri cahil sofudur." Buyurmuşlardır.
"İnsanların en şerlisi kimdir?" Sorusuna
"Bozukluğa meyl eden alimdir." cevabını
vermişlerdir.
Bu da hakikatlerin açık delilidir.
Gününüz kutlu dualarınız kabul olsun...
Milletimizin başı sağ olsun ŞEHİTLERİMiZE Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır
versin.

TÜRKİYE AYAKTA
Şehitlerimize saygı teröre lanet
için sokaklara dökülen Türk halkı; "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" sloganları atarak caddeleri
trafiğe kapattı. Acının yürekleri
dağladığı, anaların ağladığı bu
günlerde ülkeyi yönetenler ne yapıyor, hangi hesaplar peşindeler
diyerek tepkisini dile getirdi.

HEPSİNİN HESABI VERECEKSİNİZ
Askerimizin ve polisimizin karşısına çıkamayan, cesaret edemeyip alçakça sırtından vuran
geride gözü yaşlı anne baba eş
ve çoçuklarını yetim bırakan
it sürüleri; size sesleniyorum
! Biliyorum; siz aile nedir bilmezsiniz. Evlerine ateş düşürdüğünüz ocakların, o akıttığınız kanların hepisinin hesabını vereceksiniz. Bu
devleti parçalamaya ne ömrünüz ne gücünüz ne
de işitten kaçıp bize sığınmak için giydiginiz eteğiniz sizi kurtaracak..!

AKİF'İN ŞİİRİ İLE
TEPKİSİNİ GÖSTERDİ
Muammer Ertekin; "Yüz yıl önce
Osmanlı parçalanırken, Mehmet
Akif 'in duyguları nasılda anlatıyor günümüzü" diyerek Akif 'in
şiiri ile tepkisini aktardı.
Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan !
Sana az geldi ezanlar ,diye ötsün mü bu çan?
Ne Kürtlük, ne de Türklük kalacak aç gözünü !
Dinle Peygamber-i Zişanın İlahi sözünü.
Veriniz başbaşa; zira sonu hüsranı mübin.
Ne hükümet kalıyor ortada, billahi ne din !
"Medeniyet !" size çoktan beridir diş biliyor;
evvela parçalamak , sonrada yutmak diliyor.
Ne bu şuride siyaset,ne bu fasit dava?
Görmüyor gittiği yanlış yolu,zannım, çoğumuz...
Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!
Bunu benden duydunuz, ben ki evet, Arnavutum...
Başka bir şey diyemem... İşte perişan yurdum!..
Mehmet Akif ERSOY
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BİZ ÇOK KÜLTÜRLÜ TEK MİLLETİZ

Öncelikle tüm gönül dostlarımı
ve tüm Türkiyemi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun Aleyküm… Hepinize sağlık sıhhat ve hayırlı işler diyerek, Yüce Mevla’dan
kazasız belasız bir hayat diliyorum.
Şöyle bakıyorum da sevinci de,
hüznü de bir anda yaşayabiliyoruz. İnsan bir fidanı bile keserken içi sızlar.
Ancak insanlıktan nasibini almamış,
vahşiliği en üst doruklarda yaşayan,
kendinden başkasına yaşam hakkı
tanımayan öyle zalimler var ki; insanın kanını donduracak cinsten. Öyle
insanlar var ki kendi derdini dahi
unutup başkasının derdiyle dertlenen.
Öyleleri de var ki; “Ne şiş yansın ne
kebap ya da bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın” mantığıyla hayatlarını
idame ettirenler de var ne yazık ki.

Allah’ın yarattığı canı acımadan
her gün kalleşçe pusuya düşüren ve
insanlık dışı yöntemlerle hüküm kuracağını sanan bu sapık zihniyetli,
vampir ruhlu aklı kıt vatan hainleri
elbet birgün helak olup gidecekler.
Bizler Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Sunnisiyle, Alevisiyle
bin yıldır bu topraklar üzerinde dost
ve kardeşçe yaşadık öyle de yaşamaya
devam edeceğiz.
Bu güne kadar dostluğumuzu,
kardeşliğimizi hiç kimsenin bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.
Zaten buna güçleri de yetmeyecek.
Gerçekten insanın yüreği sızlıyor,
ateş düştüğü yeri yakıyor. Neden bu
dış güçlerin bizi bölmeye çalışmalarına izin veriyoruz onu da bir türlü
anlamış değilim. Eğer hep birlikte
birlik beraberlik içinde olursak, dik
bir duruş sergilersek Allah’ıma yeminler olsun ki bizi kimse bölemez.
Şahsım adına şunu ifade etmek istiyorum. Hangi kültürden hangi kimlikten olursa olsun yeter ki insan olsun. Ben ülkemi, ulusumu çok ama
çok seviyorum. Burada cümlelerime
son vermeden önce Türkiye’me kazasız belasız ve hüzünlerin olmadığı
sevinçlerin arttığı bir yaşam diliyorum. “Sevgiler paylaştıkça çoğalır,
hüzünler paylaştıkça azalır.” Saygı ve
sevgilerimle…
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MILLETİN AYAKLANMASINI MI BEKLİYORLAR?

Gelişen olaylar karşısında kendini tutamayan ve daha ağır sözlerle
hem hükümeti, hem HDP'yi, hem
PKK'yı ve HDP'nin meclise çıkmasında payı olan bütün partileri yerden
yere vuran Kemal Erdal; Hükümete
ve yetkililere şu sorularla yüklendi.
"Teröristlere silah taşıyan HDP'li
vekiller neden tutuklanmıyor."
Ülkeyi bölmeye çalışana yardım
ve yataklık yapmak ta bir nevi terör
eylemi değil mi?
Hele bir de meclise vekil olarak
girmiş birinin yapması daha katmerli
bir terör eylemi değilmi?

Bu durum karşısında savcılarımız ne yapmayı düşünüyor acaba?
Milletin ayaklanmasınımı bekliyorlar?
Garip şeyler oluyor bu ülkede
adam polise taş atıyor, molotof atıyor
polisin eli kolu bağlı. Polise taş atan
terörist kazara yaralanıyorTürkiye
Cumhuriyeti hastanelerinde de o
teröristin tedavisini yapmaya devam
ediyoruz. Nerede görülmüş kendi
katilinin tedavisini yapan bir devlet.
Ben şimdiye kadar hiç görmedim,
siz görrdüyseniz bir örnek gösterin
de hiç değilse ben de demek ki başka
devletlerde ülkesini bölmek isteyen
terörün tedavisini yapıyormuş diyeyim. Ayrıca HDP'li Belediye Başkanları acilen tutuklanmalı. Hukuk
bunu emrediyor. HDP ile mücadele
olmadan PKK ile mücadele olmaz.
Bu çok açık...” diyerek tepkisini dile
getirdi.

AYNI ATEŞİ MİSLİYLE VER..! YA KAHHAR!!!
Dağlıca ve Iğdırdaki hain saldırılarda şehit olan asker ve polislerimize Allahtan Rahmet
Milletimize ailelerine sabır metanet ve sağduyu
temenni ediyorum..Ya Rabbi evlere, ocaklara, yüreklere ateş düşüren hainlere; aynı ateşi misliyle
ver..! Ya Kahhar!!!
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ASKER OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ:
HEM DE TÜM MASRAFLAR...
Terör olaylarının artması üzerine halkın ayaklanarak
“Beni de askere alın dilekçesiyle askerlik şubelerine
müracaatları hızla arttı. Bunlardan biride hemşerilerimizden Şenol Akgül'dür.
Dağlıca'dan gelen 16 şehit haberinden sonra Iğdır'da
da 13 polisimizin şehit olması milletimizi derinden üzerken askerlik şubelerinde “Beni de askere
alın” başvuruları yapıldı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın mensupları
tarafından
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde düzenlenen hain
saldırı,
Türkiye'nin
birçok şehrinde protesto edildi.
PKK'nın hain eylemlerinden sonra Konya’da toplanan ve kendilerini Milli Birlik, Kardeşlik Grubu olarak
adlandıran Grup PKK’yı tel’in için Torku Arena’dan başlayarak şehitliğe kadar binlerce araçla konvoylar eşliğinde yürüdü. Konya Şehitliği’nde tekbirler getirdiler. Sosyal
medya üzerinden örgütlenen grup Türk bayrakları ile şehir merkezinde araçlarla tur attı.
Konyalı gençlerin askerlik şubesine "beni de askere
alın" başvurularından sonra bir vatandaşın dilekçesindeki ilginç talebi gözlerden kaçmadı. Konya Askerlik
Şubesi'ne bir dilekçeyle başvuran Şenol Akgül isimli vatandaş hainlere sıkacağı merminin bile parasını ödemeye
hazır olduğunu ifade etti.
Akgül dilekçesinde, "tarafıma verilecek mermi ve
ekipmanların bedelini kendi imkanlarımla karşılayacağım" diye yazdı.
İŞTE O İLGİNÇ DİLEKÇE:

[ AKKİSE ]
Gazetesi
DÜNYA TÜRKLERİ AYAKTA
Avrupada yaşayan hemşerilerimizde terör
eylemlerine duyarsız kalmayarak sanal ortam
üzerinden tepkilerini dile getirdiler.
Dağlıcada şehit olan askerlerimize Allah'tan
rahmet, acılı ailelerine ve Türk milletine de sabırlar diliyorum.
Dağlıca eylemleri gerçekleşmeden birgün
önce HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş;
"saray ve ordusu yenilmistir yenilmeye de devam
edecektir" demişti. Ve birgün sonra bu eylemler
vuku buldu, Demirtaş ne zaman dışarı çıksa oradaki konuşmalarıyla PKK'nın fitilini ateşlediği
gözlerden kaçmamaktadır. Daha önceki olaylarda
hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın katilinin
Selahattin Demirtaş olduğu gibi Dağlıca ve Iğdır
şehitlerinin yegane katili de Demirtaşın ta kendisidir.
Buradan MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’ye de seslenerek şu çağrıda bulunan
gurbetçimiz;
"Ey Bahceli nerdesin neden bunlari meclisten
atmak icin fezleke veya ne gerekiyorsa yapmiyorsun? Sarayı konustuğun kadar neden onlar icin
sesizsin neden? O partinin öz evladını ihrac ettin
de, bu köpekler icin 7 Hazirandan önce onlara bir
kelime bile söylemedin.Bu ülkenin gidişatından
korkmadın, 78 milyon ülke insanının ekonomik,
maddi ve manevi çöküşünden korkmadında; saraydan mı korktun? Erdoğan mı uykularını kaçırdı senin. Yazık gerçekten çok yazık. Diyelim ki
Erdoğan gitti, muradına erceğini mi sanıyorsun?
Bu millet bunları görmüyor mu sanıyorsun? Milliyetçi bir ailenin cocuğu olarak artık sana inanmıyorum, din adına yaygara koparanlara da inanmıyorum.
Sevincimiz kursağımızda kaldı..
Milli maçla biraz gülelim, tebessüm edelim
dedik oda olmadı, sevincimiz kursağımızda kaldı. Ama şunu iyi bilin ki; bu millet bu oyunlara
gelmeyecek, bu şerefsizlere boyun eğmeyecek.
Yaptıkları hiç bir eylem, hainlik ve çakallıkta yanlarına kar kalmayacak. Bu millet zor günlerinde
geçmişte nasıl birleştiyse gelecekte de aynı birlik
ve beraberlikle vatanına sahip çıkacaktır. Bu da
böyle biline..! Hainlere dar gelecek, onlarin yardakçılarına da er yada geç hesap sorulacaktır.
Çünkü Türkiye büyük bir ülkedir.
Erdoğan Antipatisi
bu kadar mı alçaltır insanı?
Hiç kimse ama hiç kimse Türkiye üzerinden
oyun oynamaya kalkmasın. Türkiye üzerinden
düşündüğünüz oyunlar İnşallah kendi elinizde
patlar, İnşallah kendi yüreklerinizi yakar, İnşallah
kendi ciğerlerinizi parçalar. Tüm yarışları kaybettirmek bir insanı bu kadar mı düşman gösterir rakiplerine? Bir insana olan öfke bu kadar mı
karartır insanların gözünü, bir insanı devirmek
için bu kadar mı hain olur insan? Bir insanı yok
etmek için iç, dış mihraklarla ve hatta silahlı terör
örgütüne bile cici çocuklar diyecek kadar alçalır
mı insan Erdoğanı sevmemek adına?

Allah hepinizin belasını versin.
Erdoğan üzerinden
ülkede yakmak istediğiniz o ateşler sizin
evlerinize düşsün,
arkasına sığındığınız
silahlar geri dönüp
sizi vursun İnşallah.
Lütfen oyuna
gelmeyin
Güneydoğudaki ve doğudaki kardeşlerim
bir çağrımda sizlere, lütfen oyuna gelmeyin, ne
olur dik durun, yeise kapılmayın. Göreceksiniz
en kısa zamanda onlar kendiliklerinden helak
olup gidecekler. Rabbim askerlerimizin, polisimizin yar ve yardımcısı olsun. Her kim olursa
olsun seçim uğruna hesap yapıyorsa Rabbim
onları da kahru perişan eylesin.
Yediği çanağa hainlik yapan
Bizi her zaman her yerde tökezletmeye çalışan, en küçük zafiyetimizi dahi fırsat bilerek
sırtımızdan vuran, kendi intikam ve hesaplarını
Kürtler ve Yahudiler üzerinden yaparak Türkiyeyi zayıflatmaya çalışan, yediği çanağa hainlik yapan Ermenilere de bir çif sözüm var; Ey
Drmeni dölleri bu bayrağa iyi bakın, bu bayrak
şehitlerimizin kanıyla çizildi. Yine o kanla da
dalgalanacak, daima göklerde olacak. Onun icin
ölecek milyonlarca Veliler, Aliler, Hasanlar, Hüseyinler var. Bunu böyle belleyin
Türk milleti vatanını paraya falan
satacak kadar alçak değildir
Devletime de son olarak şunu söylemek isterim; biz her zaman devletimizin yanındayız.
Geçenlerde bir genelge yayınlanmış, neymiş
efendim terör örgütü üyelerini kim ihbar ederse
şu kadar para ödülü verilecektir diye. Tabi bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu
bilmiyorum. Ancak sosyal medyada ve ulusal
bazı basın yayın organlarından gördüklerimiz
bizi şaşırttı. Eğer gerçekten böyle bir genelge
varsa, ülkesini seven her Türk evladına hakarettir. Niye? Çünkü Türk milleti vatanını paraya falan satacak kadar alçak değildir. Eğer öyleleri de
varsa zaten adı üstünde o satıcıdır. Ondan alır
sana, senden alır ona satar. Bu tür adamlardan
devlet olarak faydalanılabilir fakat hiç bir zaman
güvenilmez.
Terörün siyasi uzantıları
zaten meclisin içindeler
Öte taraftan ülkemi yönetenlerin böyle bir
ödül koymasına zaten gerek yok. Çünkü terörün
siyasi uzantıları zaten meclisin içindeler. Meclis
bunun gereğini yapamayacak kadar acizse bunu
bilemem. O zaman yapılacak tek bir şey var
ya mili iradeye dönüp biz sizin bize verdiğiniz
temsiliyet görevini yapamıyoruz diyerek istifa
edip kendi yok oluşunuzu seyredeceksiniz, yada
yıllardır beğenmeyip eleştirdiğiniz askeri yönetimin eline bırakacaksınız.

[ AKKİSE ]
Gazetesi
UYUYAN BİR MİLLET...
Halen siyasi söylemler halen kişisel egolar
hırslar çıkarlar.... Ve halen uyuyan bir millet.
Sorun büyük, oyun hepsinden büyük.
Mehmet GÜRĞAN

Nedim Selek Dernek
Başkanı oldu
Akkise Dayanışma, Yardımlaşma ve Kalkındırma
Derneği Yönetim Kurulu
Üyeleri dernek binasında toplanarak yeni dernek başkanını
belirlendi. Dernek Yönetim
Kurulu Üyelerinden ve Dernek Başkan Yardımcısı olan,
aynı zamanda 15. Akkise
Bahar Şenlikleri Ağası seçilen Nedim SELEK’i oy birliği
ile yönetim kurulu kararı ile
dernek başkanlığına seçildi. Dernek tüzüğü
kapsamında Akkise ve Akkiseliler adına yapılacak her türlü hizmet takibi için Nedim Selek
yetkili kılınmıştır. Akkisemize ve Akkiselilerre
hayırlı olsun.
Musa UYAR
Dernek Genel Sekreteri
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Teşviklerden faydalanalım!
1963 Akkise doğumluyum. Kırmızlar sülalesinden Akkisenin ilk belediye başkanı İdris
Üstündağın oğlu Gani ÇELİK’in oğluyum. Kırmızlar sülalesi kalabalık
bir sülale olduğu için birkaç soyisim
altında toplanmaktadırlar. Bunlar “
Çelik-Kırmızılaroğlu-Üstündağ ve
Yiğiter “ soyisimleriyle anılmaktadırlar. 1965 yılından beri Konyada
ikamet etmekteyiz ve Konya Buğday Pazarında "Kırmızılaroğlu
Baharat" ismi adı altında Kimyon,
Çimen, Yulaf, Çavdar gibi üretimi
kısıtlı olan tahıl ürünlerinin alım
satımını yapmaktayız.
Türkiye’nin şu anki durumunu
değerlendirmek istersek ne söylersiniz?
Ben pek siyaseti sevmem, siyaset yapmayı
da istemem. Ama genel bir tablo çizmek istersek Türkiye son 10 yılda iyi kazanımlar elde etti,
insanların hayata bakış açıları değişti. İnsanların yaşamlarında ki bütün alışkanlıklar değişti.
Alımda, satımda, yemede, içmede ve daha birçok alanda yaşam hem kolaylaştı, hem de zorlaştı. Kolaylaştı; alım gücü iyi olanlar her şeye daha
rahat ulaşabildiler. Zorlaştı; alım gücü olmayanlar gözünün önünde duran ve al beni diyen bir
ürüne alım gücü zayıf olduğu için ulaşamadı.
Birde 7 Haziran seçimleri öncesi ve sonrası
devam eden olumsuz gidişat 10 yılda elde ettiğimiz kazanımları yavaş yavaş bitirmeye doğru
gidiyor. Biliyorsunuz " Kazanmak zorda, kaybetmek çok kolay " bizde Türkiye olarak kolay olana

sarıldık gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin
İnşallah.
Bu gidişat gelinen noktanın geriye doğru hızla çöküşüne sebep olacak durumlardır. Biran önce önlem
almazsak çöktüğümüzün resmidir.
Son olarak; Akkise halkına bir
şey söylemek isteseniz ne söylemek isterdiniz?
Akkise kırsal bir alan kırsal kalkınma programları şu anda en fazla
teşvik alan projelerdir. Yöneticiler
bu programlar doğrultusunda projeler üretirlerse gençlere de buradan
istihdam sağlarlar. Hayvancılıkta,
besicilikte, koyunculukta ve tarımda devletin
müthiş teşvikleri var yeter ki kullanmasını ve
talep etmesini bilelim. Türkiye de iş kurmak isteyene işte çok, bunu kurmak için parada çok.
Devlet şu anda bu konuda kesenin ağzını açmış
durumda. Yeter ki sen o keseden faydalanmasını bil. Burada en çok önem arz eden konu insan
ilişkisidir. İnsanlar toplumsal ilişkilerini geliştirirler ve hayatlarına da aksettirirlerse çözüme
ulaşılamayacak hiç bir sebep yok.
Son zamanlarda yaşadığımız terör olaylarından dolayı Türkiye’miz kötü bir süreçten geçiyor.
Öncelikle bu terör eylemlerinde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allahtan Rahmet, yakınlarına Sabr-ı cemil niyaz ederiz. Aziz milletimizin
başı sağ olsun. Ayrıca tüm İslam aleminin ve
hemşerilerimizin Kurban bayramlarını kutlarım. Esen ve sağlıcakla kalın.

[ AKKİSE ]
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Üniversiteyi kazanan Akkiseliler
Erzurum Üniversitesi
Raylı Sistemler Bölümü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği

Selçuk Üniversitei Büro
Yönetimi, Yönetici
Asistanlığı

Karaman Ermenek
Üniversitesi Elektrik
Bölümünü

Giresun Çevre Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Makine
Resim Bölümünü
Ramazan ÇARDAK
İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Film
Tasarım Bölümü

Gazi Antep Zirve
Üniversitesi İngilizce
Öğretmenliği

Selçuk Üniversitesi
İşletme Bölümü

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık
Bilimler Fakültesi

Karamanoğlu Mehmet
Bey Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

Pamukkale Üniversitesi
İş Sağlığı Güvenliği
Bölümü
İbrahim Talha ELDEN
Konya Ticaret Odası
Karatay Üniversitesi
İşletme Bölümü
Kürşat Kemal
GÜLTEKİN

Burdur İlahiyat Fakültesi

Afyon Karahisar Ahmet
Nejdet Sezer Üniversitesi
İşletme Bölümünü

Seydişehir Necmettin
Erbakan Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi
Elektirik-Elektronik
Bölümünü

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendislik Fakültesi
Melek SAYAR
Karamanoğlu Mehmet
Bey Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar
Rüveyda YILMAZ

İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Yerel Yönetimler

Karatay Üniversitesi
Uluslararası Ticaret
Bölümü

Dumlu Pınar Üniversitesi İşaat Mühendisliği

Erzurum Atatürk
Üniversitesi Uluslararası
Ticaret Büro Bölümü

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami Bilimler
Fakültesi

Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Heykel
Bölümü
Şeyma Meryem MANAP
Selçuk Üniversitesi

Basın Yayın

biyat Öğretmenliği

Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi

Karamanoğlu Mehmet
Bey Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi

Niğde Üniversitesi İdari
ve İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü

Selçuk Üniversitesi
Beden Eğitimi Öğretmenliği

Karatay Üniversitesi
Çocuk Gelişim Bölümü

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Gülsüm ŞİMŞEK
Selçuk Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Hanife AKYOL
Selçuk Üniversitesi Ede-

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkileri

Nişantaşı Üniversitesi
Rabia AYYILDIZ
Maltepe Üniversitesi
Psikoloji
Naciye NAS
Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mehmet Ali Nasın torunu Necmettin Erbakan
Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlaması
Zehra ARSLAN
Mevlana Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Muhammet BÖZTAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisat Bölümü

[ AKKİSE ]
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Osman Atalay'dan öğrencilere
ders niteliğinde konuşma
Akkise Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkındırma Derneğinin
her yıl düzenlemiş olduğu üniversiteyi kazanan öğrencilerimize
nakdi yardım programında Dernek Başkanı Nedim Selek'in açılış konuşmasından sonra söz alan Ankara Cumhuriyet Savcısı
ve Yargıtay Üyesi Osman Atalay konuşmalarında öğrenci olmanın, okumanın ve öğrenci okutmanın zorluklarına değindi.
Değerli arkadaşlar öncelikle hayırlı uğurlu
olsun. Özellikle sizlerin arasında bulunmaktan
son derece memnunum ve gerçekten de çok duygulandım. Niye? Akkiseli hemşerilerimizin böyle
üniversiteyi kazanması bizi son derece
memnun etti de ondan. Bende sizler
gibi 1986 yılında Konya İmam Hatip
Lisesini bitirip, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesini kazandım. Kalacak
yer, yurt bulmakta son derece zorluk
çektik. Değil burs almak, kalacak yer
bile bulamamıştık. O derece sıkıntılarla dört yıl boyunca okuduk ve mezun
olduk. Daha sonra Bozkırlılar Vakfı
yurt satın aldı ve yine Bozkırdan gelen
öğrencilere özellikle burs yardımları yaptı. Aynı
o şekilde Akkise Kültür ve Yardımlaşma Derneği
de kuruldu. Ve son derece değerli esnaflarımızın
katkılarıyla (Vehbi hocanın, Nedim Bey’in ve diğer arkadaşlarımızın, özellikle Mehmet Emin Şahin abimizin, Ramazan Deresal abimizin ve diğer
bütün esnaf arkadaşlarımızın) gayretleriyle derneğimiz bu günlere geldi. Bu bize büyük bir mutluluk kazandırıyor. Eğitim öğretim yolunda bir üst
bölümü kazanmak bir basamaktır. Yani kilometre
taşının öncesiydir, siz bu ilk basamak taşını geçtiniz. Yani Üniversiteyi kazandınız, kayıtlarınızı
yaptırdınız. Bundan sonra asıl önemli olan üniversite hayatını başarılı bir şekilde geçirmek, derslerinizde başarılı olmak, sınıfta kalmadan ve en iyi
şekilde üniversiteyi bitirmek olmalıdır hedefiniz.
Değerli arkadaşlar bu koltuklar her zaman birileri tarafından doldurulur. Koltuklar açısından
en önemli olan şudur; “Geldiğiniz zaman boşluk
dolduran olmayın, gittiğiniz zaman yeri doldurulamayan insanlar olun.” Öğrencilik hayatınız
da bu ideallerle geçsin. Tek düze olmayın, sürekli
kendinizi geliştirin. Üniversite hayatı; lise hayatı
gibi değildir. Sürekli okumayı gerektirir, sürekli
kendinizi yenilemeyi gerektirir. Hele hele Akkiselilerin ve Anadolu insanının daha fazla okuması ve
daha fazla gayret etmesi gerekir. Daha da önemlisi; sizler dürüstlüğünüzle, çalışkanlığınızla, başarılarınızla, tavır ve davranışınızla, onurlu duruşunuzla, ilkeli yaşamınızla, , hele hele cesaretinizle
diğer üniversite öğrencilerine örnek olmalısınız.
Ve elinizi her zaman taşın altına koyabilmelisiniz. Çok çalışmanız gerekecek arkadaşlar, az değil;
çünkü tırnaklarınızla bir yerlere geleceksiniz. Ahbap çavuş ilişkileriyle insanlar bir yerlere gelebilir
ama o insanın bilgi becerisi yoksa ayağı tökezir.
Ama bilginizle, başarınızla bir yerlere geliyorsanız, kesinlikle çok daha iyi yerlere gelmeye aday-

sınız demektir. Sizler Anadolu insanısınız, nasıl
ki ticarette Anadolu Aslanları diyorlar, birlikle,
beraberlikle birçok yere geliniyor, sizde Akkiseli olarak hangi üniversiteyi kazanmış olursanız
olun, bulunduğunuz üniversiteyi en
iyi şekilde çalışarak başarılı bir şekilde bitirmelisiniz. Bu çok önemli… Ve
sizlerin bakışlarından, gözlerinizdeki
ışıltıdan bu üniversiteleri en iyi şekilde bitireceğinize yürekten inanıyoruz.
Başarınız ve gayretiniz daim olsun.
Temennimiz bu.! Üniversite okurken
özellikle dostlarınıza, arkadaşlarınıza
çok dikkat edin. Çok değişik insanlar
la tanışacaksınız, Çok değişik ideolojik
insanlarla tanışacaksınız. Özellikle dini konuda
kendinize dikkat edin. İnancınızı rahatlıkla yaşayın, ibadetlerinizi rahatlıkla yapın. İnşallah sizleri
çok daha iyi yerlerde görür ve onurlanırız. Bakın
İstanbul hukukta bir kişiydik, sonra Kudret Bülbül
Bey geldi İstanbul siyasala ve şimdi Kudret Bülbül’ de Ankara’da Başbakanlık Akraba Topluluklar
Başkanlığının Başkanı. Nerelerden nerelere. Biz
normal bir hukuk öğrencisi olarak başladık, savcı
olduk. Yirmi yıl Anadolu’nun değişik yerlerinde
savcılık yaptık. Ama hiçbir zaman yılmadık, çalışmamızla, gayretimizle Ankara’ya en genç seçilen
savcı olduk. Yedi buçuk yıl Ankara’da en önemli
soruşturmalarda görev yaptık.
Başsavcı Bey diyordu ki “savcı bey bunu sen
yapacaksın, bu taşın altından sen kalkarsın.” Yıllarca cezaevi savcılığı yaptım, en azılı mahkumların arasında. Ama hep şunu dediler, “Savcı Bey;
biz sizin memleketinizi biliyoruz, biz sizin her zaman davranışlarınızı taktir ediyoruz. Siz Akkiselisiniz, Bozkırlısınız diyorlardı. En azılı mahkumlar
bile bizi takdir ettiler. Niye? Memleketimizden
dolayı. Niye? O memleketten dürüst, cesaretli,
çalışkan, başarılı insanlar çıkar diye takdir ettiler.
Arkadaşlar bunu hep korumamız lazım ve hep
mümtaz terfi ettik başarılarımızla, tırnaklarımızla
Yargıtay’a seçildik. Şimdi Anayasa Mahkemesinin
uyuşmazlık mahkemesine seçtiler. Ceza genel kurulunda oy birliği ile hiçbir görüş farklılığı gözetmeksizin. Bu çalışmanın ve emeğin eseri: İnanın
çok gayret etmenin eseri ve inanıyorum hangi
üniversite olursa olsun en küçüğünden, en büyüğüne, hangisi olursa olsun hedefinizi büyütün,
geniş idealleriniz olsun, çok çalışın, her şeyden
önemlisi dürüst olun arkadaşlar. Görevinizi de
layığı ile yapın. Şimdilik benim söyleyeceklerim
bu kadar. Hepinize saygı ve sevgilerimi belirtirim,
Allah’a emanet olun.

Öğrencilerle
tanışma gecesi
Mehmet Emin Şahin Tanışma merasiminden sonra neden tanışma gereği duyulduğunu şu
sözlerle açıkladı
“Geçenlerde yine burada bir toplantı yaptık.
bu toplantıdada tanışma safasına geçilince iki
amca oğlunun biribirlrini tanımadıkları ortaya
çıktı. isim ve soyisimleriyle tanışma yaparken
ikisinin de soyisimleri aynı olmasından dolayı bir
akrabalığınız var mı? diye sorunca, birbirlerini
tanımadıklarını ilk defa burada karşı karşıya geldiklerini söylediler. Bunun üzerine birine sorduk
sen kimlerdensin? Dedi falancalardanım. bu sefer
öteki ortaya atıldı. Eee bende onlardanım deyince
ortalık iyice hareretlendi.
Bunun üzerine kimin oğlusun diye sorduk,
filanın oğluyum deyince bu sefer karşıda duran
genç o benim amcam olur. sen kimin oğlusun
diye sorduk ötekisine oda bende falanın oğlu olrum deyince diğeri o da benim amcam olur demez mi.” Biz bu durum karşısında şaşırdık kaldık.
Meğerse bu iki genç öz amca çocuklarıymış fakat
daha birbirlerini tanımıyorlar. İşte bu yüzden fırsat bulmuşken birbirimizi tanıyalım. Birbirimizden uzaklaşmayalım diyerek gençlere tanışmanın
önemini anlattı.
Daha sonra; Dernek Başkanının sorusu olan
varmı demesinden sonra; öğrencilerin bana sorduğu soruyu onlar adına benim sormam gerektiği mecburiyeti doğdu ve sorumuzu Dernek Başakanımız Nedim Selek Bey'e sorduk.
Başkanım öğrencilerimizin size sormamı
istedikleri bir soru vardı müsadenizle sorabilir
miyim?
Buyurun.!
Öğrencilerimiz diyor ki; "Bu yardımların
devamı bundan sonra da yani bir yıllığına değil
de, bundan sonraki yıllarda da devam edecek mi"
diye soruyorlar. Bu konu hakkında ne dersiniz?
Bu soru üzerine dernek başkanı SELEK şu
cevabı verdi.
Arkadaşlar bu yardımlar devam edecek. Biz
şimdi burada sizlerden bilgi formları aldık, o
formları değerlendirip, bize verilen bilgiler ışığında ihtiyacı olan arkadaşlar takip edilerek imkanlarımız dahilinde o arkadaşlarımızın okulları
bitinceye kadar dernek olarak bizler elimizden
geleni yapmaya çalışacağız dedi.
Dernek Başkanı Nedim Selek bütün katılımcı arkadaşlara teşekkür ederek isimleri okunan
öğrencilere içlerinde 500 TL nakit para olan zarfları takdim etti. Zarfları alan öğrencilerimiz de
dernek yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkür
ederek dernek binasından ayrıldı.
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Ramazan Deresal ve Bahattin
Düzgün’den gençlere öğütler
Arkadaşlar ben Ramazan Deresal; malumunuz
bende ticaret sektöründe ticaretle uğraşan bir kişiyim. Deresallar Toptan Gıda adı altında ticari firma
sahibiyiz.

Yapmış olduğumuz işin gereği bizim sektörde
bazı kalifiyeli elemanlara ihtiyacımız olur. Bu elemanları da özellikle üniversite mezunu tercih ediyoruz. Talepte bulunduğumuz elemanların yapmış
oldukları iş müracaatları görüşmelerini yapmış
olduğumuz elemanların görüşmeler sonucu şirketimizin standartlarına göre seçiyoruz.
Bu iş müracaatı için gelenlerin arasında öyleleri de geliyor ki adam üniversiteyi bitirmiş, nasıl
üniversiteyi bitirdiğine şaşa kalırsın.
Yani burada şunu demek istiyorum; eğer o üniversiteye dört yıl hizmet vermişsen, dört yıl emek
vermişsen bunun karşılığını dolu bir şekilde elde
etmelisin. Adam dört yıl üniversite okumuş fakat
her yönüyle bomboş. Be kardeşim böyle bir okumanın ne sana, ne ailene, ne devletine nede seni işe
alacak şirkete faydası olur. Kendinizi okul dönemlerinde geliştirmeniz ve sosyal hayatın inceliklerini
de öğrenmeniz gerektiğini de öğrenmelisiniz.
Biraz önce Osman Beyin de söylediği gibi idealist olmalı. Bakış açısı, görüş açısı uzun vadeli olmalı. Bu dört yıl içerisinde veya iki yıl içerisinde iki
yıldan sonra dört yıllık bölümlere geçmenin yolları
neyse onları araştırıp bölümünün en iyisine odaklanmalı.
Şunu son kez ifade edeyim; inanın öyle üniversite mezunlarıyla karşılaşıyoruz. İnsan bu üniversiteyi nasıl bitirmiş diyerek kendi kendine hayıf-

lanıyor. Üniversite mezunu olmak için okumayın.
Bitirdiğiniz okul size değer katmalı. Eğer bitirdiğiniz okul size bir katma değer katmıyorsa hem
ömrünüze yazık etmiş olursunuz hem de ailenizin
sizin için harcadığı emeğe yazık etmiş olursunuz.
Böyle yapmak yerine başka alanlarda meslekler
edinerek hayata tutunmanın yollarını arayın ki; istikbaliniz heder olup gitmesin.
Bakın aramızda bir arkadaşımız daha var. Oda
nerden nereye nasıl gelmiş kendisinden dinleyelim
belki bir faydası olur diyen Deresal; Bahattin Düzgünden kendi hayatıyla ilgili konuşmasını talep etti
ve Bahattin Düzgün arkadaşımızdan da alacağımız
çok önemli dersler var. İsterseniz kendisini bir dinleyelim diyerek hemşerimiz Bahattin Düzgünün
öğrencilerimize bir konuşma yapmasını istedi.
Bu talep üzerine bir konuşma yapan hemşerimiz Bahattin Düzgün öğrencilerimize ve orada
bulunan katılımcılara karşı şu konuşmayı yaptı.
Allah razı olsun, hepinize teşekkür ederim diyerek söze başlayan hemşerimiz Bahattin Düzgünde konuşmasında şu konulara değindi.
Arkadaşlar öncelikle kazanmış olduğunuz
okullarınız hepinize hayırlı olsun. Çünkü kolay değil üniversite kazanmak, bir başarı gerektirir. Sizler
bu başarıyı elde etmiş ve bu noktaya kadar gelmişsiniz. Bundan sonrasını getirmek daha da önemli!
Değerli büyüğümüz Osman abimizin bir noktada
merdivenleri çıkmak için hala mücadele verdiğini görüyoruz. Bizde kendisine diyoruz ki yolunuz
açık, emeğiniz hayırlı olsun.
Tabi bizim kulvarımız farklı, biz özel sektörde
faaliyet gösteriyoruz. Ben Akkise doğumluyum. İlk
ve orta okulu Akkise’de liseyi Seydişehir de oku-

dum. Liseden sonra biz hayata erken atıldık. Kendimiz teknik öğretmen olarak üniversiteyi bitirdik.
Ancak 98’de 28 Şubat sürecinde öğretmen atamaları olmadığı için bizi hayat özel sektöre sevk etti.
Tabi bunda da bir hayır vardır arkadaşlar. O
yüzden biz ne yaptık, kardeşim yılmak yok; biz dağ
adamıyız, taştan ekmeğimizi çıkarıyız düşüncesiyle
özel sektöre girdik. 18 ay bir yerde çalıştıktan sonra baktık ki bu iş olmayacak, kendi işimizi kuralım
dedik ve kendi işimizi kurduk. Tabi bu arada işi de
öğrenmemiz gerekiyordu öğrendik ve değerlendirdik. Osman abimizin de dediği gibi “koltuk dolduran değil, gittikten sonra aranan insan” olmamız
gerekir. Bunun da temeli çalışmaktan geçer, dürüst-

lükten geçer. O yüzden burada siz öncelikli olarak
üniversiteyi de en iyi şekilde bitirmeniz gerekir.
Yeter ki gayretli olun, dürüst olun
Bitirdikten sonra size bütün kapılar açılır. Yeter ki gayretli olun, dürüst olun. Bakın bizim dağın
insanından yanlış insan çıkmaz, çok nadir yanlış
insan çıkar. Çok sağlamdır, dürüsttür, gayretlidir,
temizdir. O yüzden başaramayacağımız bir şey yok.
Bu azmin ve inancın zaferidir
Ben 2000 yılına kadar dağda çobandım. Şu
anda 50 kişilik bir çalışanımız var. Yurt dışında bayilerimiz var. Bugün çinin komşusuna bile bayiliklerimiz var. Uluslar arası çapta iş yapmaya başladık,
yapıyoruz. Daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bu azmin ve inancın zaferidir. İnanmazsan başaramazsınız. Önce kendinize dönüp diyeceksiniz ben bu işi
başarabilirim, bu işte en iyisini yapmak istiyorum
derseniz kesinlikle başarılı olursunuz. İnşallah her
birinizi farklı yerlerde farklı makamlarda görmek
isteriz.
Çünkü o tecrübe edinmiştir
Yeni bir ekip oluşturduk. Önceki başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. bu noktaya kadar getirmişler. 15 yıl dile kolay, derneğimiz adına. Çünkü
eğer bu noktalardan sonra da bir bayrak değişimi
gerekiyordu. İşte bizler bu işi devraldık ve bundan
sonra daha iyi noktalara daha nasıl gideriz. Niye?
Bugün bir hemşerimiz bilgimizle ışık tutarsak
ne mutlu bize deriz. Biz bile hala bir konuda fikir
alacağımızda eski sanayici arkadaşlardan fikir alırız arkadaşlar. Niye? Çünkü o tecrübe edinmiştir,
kaybetmiştir, kara kaybetmiştir, zaman kaybetmiştir, hayat kaybetmiştir. Bizler bu saydıklarımızı
kaybetmek istemiyoruz. O yüzden burada bizlerde
burada sizlere mum ışığı estetiğinde yön vermeye
çalışıyoruz. O yüzden bundan sonra İnşallah böyle
arada bir birliktelik olacak. Sık görüşmeler olacak.
Kimler nere gitti, nasıl kazandı, yapacağımız ne
var. İmkan çerçevesinde neler yapabiliriz, okuduğu
okuldan mezun olduktan sonra sanayide iş kolunda neler yapabiliriz yönlendirme anlamında veya
kendi bünyemizde neler yaparsak elimizden geldiği
kadarıyla destek olmaya çalışacağız.
Referans oluruz
Onun için öncelikli olarak bu iş sizde biter,
bizde değil bakın.! Biz deriz ki arkadaş bu Akkiseli
hemşerimiz sağlamdır, temizdir, dürüsttür, çalışkandır deriz referans oluruz. Ondan sonra dediğim
gibi iş yine sizde biter. Şu anda da biz öyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar da çok yanlışı olan bir
arkadaşımız olmadı. Çok dürüst insanlarımız var.
İnşallah yeni hayatınızda da başarılar dilerim. Gördüğünüz gibi kayıtlarınızı alıyoruz bundan sonrada elimizden geldiği kadar kendi aramızda sayın
başkanım, değerli büyüğümüz Mehmet Emin Şahin abimiz ve diğer yönetim üyelerimizle istişare
ederek bu işler nasıl götürürüz onun muhasebesini
yapmak durumundayız.
Bizim temel hedefimiz eğitim
Çünkü bizim temel hedefimiz eğitim. İnsana
verilen maddi ve manevi eğitim, topluma yansıyan
aynadır. İyi insan, iyi toplum görmek istiyorsak eğitime öncelik vermemiz lazım. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diler, yolunuz açık olsun. Allah
yar ve yardımcınız olsun.
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AKKİSE YARDIMLAŞMA,
DAYANIŞMA VE
KALKINDIRMA
DERNEĞİ
Nedim SELEK
Civcinin İbrahimin oğluyum.
Sağlık Ecza Deposu Sahibi
Akkise Yardımlaşma, Dayanışma ve
Kalkındırma Derneği Başkanı
Mehmet Emin ŞAHİN
Yakubun Mehmet Sülalesindenim.
Toptan tuhafiyecilik işiyle uğraşmaktayım. Dernek yönetiminde Maliye İşlerinden Sorumlu Üyeyim. Hemşerilerimizin
tabiri ile (Maliye Bakanı)'yım.
Osman ATALAY
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Hakimi
Aliböğöl Sülalesinden İsa Atalay'ın oğlu
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Hayırsever İşadamlarından
Nedim SELEK

Mehmet Emin ŞAHİN

Osman ATALAY

Akkise'ye İmam Hatip
Lisesi ve Yurt Binası
Kasabamıza İmam
Hatip Lisesi ve yurt binası
yapılması için yapılan tüm
çalışmalar tamamlandı.
Derneğimizin girişimleri, Akkiseli hayırsever
işadamlarımızın katkıları
ve belediyemizin işbirliğiyle başlatılan İmam Hatip
Lisesi ve yurt binasının temeli kurban kesilerek atıldı.
Akkisemize ve halkımıza
hayırlı olsun.

Ramazan DERESAL
Deresallar Gıda A.Ş.
Gıda sektöründeyim.
Sizler bilmeyebilirsiniz ama eskiler bilir.
Eskilerin tabiri ile (Halil Kulu)'nun oğluyum. Dernek yönetiminde görevliyim.
Halil DAŞBAŞI
Büğürlerin Hasbinin oğluyum.
Kardeşler Attariye ve Karnet AVM
işletmelerini kardeşlerimle birlikte çalıştırıyorum.
Dernek yönetiminde görevliyim.
Mehmet ACAR
Osmanağöl sülalesindenim
Esnafım.
Dernek yönetiminde görevliyim

Ramazan DERESAL

Park için belirlenen
yerin alt zemini düzeltildi
Halil DAŞBAŞI

Ahırlı Belediye
Başkanlığının sosyal
iletişim amaçlı yapılan
dosyayı proje kapsamına alarak Daşbaşı
büklümüne aile parkı
yapmak için kolları
sıvadı. Park için belirlenen yerin alt zemini
düzeltilerek yapımına
en kısa zamanda başlanacağı ifade edildi.

Ramazan TEZEL
Hacıali efendinin Halilin oğluyum
Bedesten içinde esnaflık yapıyorum.
Dernek yönetiminde görevliyim.
Bahattin DÜZGÜN
Kedi Velinin Bayramın oğluyum
Sanayici ve teknik öğretmenim, Sanayide
makine, CNC üretimi
Plastik üretimi ve elektronik üretimi ile
meşgulüz
Dernek yönetiminde görevliyim

Mehmet ACAR

Muhammet BABUR
Vapuröl sülalesinden Necip Baburun oğluyum.
KonTV Teknik Planlama ve Operasyon
Müdürüyüm.
Dernek yönetiminde görevliyim.
Bu arada Allah'a şükürler olsun ki, bu
kadar öğrencimiz üniversiteyi kazanmış
bu çok büyük bir başarı. Hatta daha bize
müracaat etmemiş daha birçok öğrencimiz olduğunu zannediyorum. Şu anda
bize ulaşan öğrenci sayısı zannederse 74
kadar falan gerçekten bu rakam çok iyi
bir rakam. Bu şunu gösteriyor Akkiseli
gençlerde artık okumanın önemini anladılar. Ailelerini ve gençlerimizi yürekten
kutluyorum.

Ramazan TEZEL

İlçe genelindeki göletlerde
ıslah çalışmaları yapıldı
İlçe genelindeki göletler de ıslah çalışmaları yapılarak göletleri daha kullanılabilir olması amaçlanmıştır.

Bahattin DÜZGÜN

Muhammet BABUR

Bazı göletlerin ıslah çalışmaları tamamlanarak halkın kullanımına sunuldu.
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VEFAT EDEN HEMŞEHRİLERİMİZ
VEFAT EDEN TÜM HEMŞERİLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ.
Toprakları bol olsun…
Gün geçmesin ki aramızdan bir sevdiğimiz
ayrılmasın, gün geçmesin ki bir ocağa ateş düşmesin. Bu sayımızda da çeşitli tarihlerde Hakk'ın
Rahmeti'ne kavuşan hemşerilerimizin vefatlarını
duyurmak, dua etmek ve yakınlarına sabır dilemek görevi bizlere düştü.
Bir gün bize gelen hükümden kaçmamız imkansız. O hüküm “ OL diyenin ÖL “ demesinden
başka bir şey değildir.
İnsanoğlu yaprak misali bir nutfeden tomurcuk olur, açar yeşil bir yaprak olur, sararır dalından düşer gazel olur.
Bir rüzgar gelir aniden savurur bilinmez yerlere ya bir yangında kül olur toprağa karışır.
Ya da bir toprak altında rutubet alır, çürür
yine toprak olur
İşte ondandır “topraktan geldik, toprağa gideceğiz” dememizdeki ince nokta.
Ne yaparsak yapalım, nereye gidersek gidelim, kimlere hükmedersek hükmedelim bir gün
bize yapılan hükümden kaçmamız imkansız.
O hüküm “OL diyenin ÖL” demesinden başka bir şey değildir.
Hıyarın Ahmetin Oğlu Fatih Gökhan 4 Ekim
2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya
Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.
Fatoğlöl sülalesinden
Kör Abdulah'ın Kamil
(Bekçi Kamil) Yumrutaş
30 Eylül 2015 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi
Akkise'de defnetilmiştir.
Hafız Kerimöl sülalesinden Emekli Öğretmen Kemal Erdinç'in eşi
Cavidan Erdinç 26 Eylül

2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Parsana
Camii'nde kılınan Cenaze Namazı'ndan sonra
Konya Musalla Mezarlığına defnetilmiştir.
Hafız Kerimöl sülalesinden Necati Erdinç
(Söylemez)'in eşi Şerife Erdinç 21 Eylül 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkise'de defnedilmiştir.
Hacı Hüseyinler Küçük Hacının Abdullah’ın
oğlu Hacı Hüseyin KELEŞ 17 Eylül 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Hacı Veyis Camiinde
kılınan cenaze namazından sonra Konya Üçler
Mezarlığına defnedilmiştir.
Palazlar sülalesinden Abdullah eşi Havva
PALAZ 04 Ağustos 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Hacı Veyis Camiinde kılınan cenaze
namazından sonra Konya Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.
Parsallar sülalesinden Garaş Mehmet’in eşi
oğlu Akkise Belediyesi eski şoförlerinden Hüseyin KALKAN 31Temmuz 2015 tarihinde vefat
etmiştir. Cenazesi Akkise Kabapür Mezarlığına
defnedilmiştir.
Beşiröl sülalesinden Beşirin Mehmet (Mehmet SÜRER)30 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
Akkise belediye başkanlarından rahmetli Ali
Geçer’in oğlu Mehmet GEÇER (Namı diyar KEŞÇİ)
28 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi
Hacı Veyis Camiinde kılınan cenaze namazından
sonra Konya Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.
Mehmet abimizle bundan üç ay kadar önce
bir röportaj yapmıştık hayata dair. Kendisi aslın-

Kurban
Bayramınızı
Tebrik Ederiz.

da hayat dolu, mütevazi ve insan canlısı bir karaktere sahip bir insandı. Tabi biz bu değerlendirmeyi kendi tanışıklığımız kadarıyla yapabiliriz. Bir
başkasının nasıl tanıdığını ve ne şekilde yorumladığını bilmediğimiz için tanıdığımız kadarıyla
“iyi insandı” diyerek; kendisine Allah’tan rahmet,
yakınlarına başsağlığı diler, Rabbim mekanı’nı
cennet eylesin dileğimizle “ İnna lillahi ve inna
ileyhi raciun”
İmamlar sülalesinden İmamın Mustafanın
oğlu Fikret ASAN 19 Haziran 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
Civilinin Bekir Öztürk’ün eşi Rahmetli Traktörcü Oğuz Öztürk’ün annesi Feride ÖZTÜRK 14
Haziran 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi
Hacı Veyis Camiinde kılınan cenaze namazından
sonra Konya Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.
Tombalağöl sülalesinden Mustafa ERTEKİN
(Kablu) 07 Haziran 2015 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
Cırtıllar-Boztaşlar sülalesinden Cırtıllının
Mustafa (Mustafa BOZTAŞ)30 Mayıs 2015 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
Hacı İsmalöl sülalesinden Süleyman
Kayaalp’in eşi Ayşe KAYAALP 24 Mayıs 2015
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
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Memleketimizin kıymetini bilelim
Gurbetçi bir hemşehrimizin duygu ve düşünceleriyle sizlere konuk olmak istedik
sorularımızla düşüncelerini almaya çalıştığımız Muammer ELİTOK içinden geçenleri
Akkise Gazetesine anlattı.
Efendim; yaklaşık yarım asırdır Türkiye
dışında gurbettesiniz, gurbetçi
bir hemşerimiz olarak bizlere ne
söylemek istersiniz?
Biz köyümüzden. Türkiyemizden ayrılalı tam 42 yıl oldu. Yani bu
yıl Konya plakasını tamamladık.
Maşallah. Allah sağlık sıhhat
versin, yolunuz açık, yaşamınız
hayırlı olsun.
Önce bütün hemşerilerimi
Allah c.c. en güzel selamı ile selamlıyorum. "Selamun Aleykum"
Ben köyden "Ümüşler" sülalesinden Rahmetli Musa Hoca (Musa ELİTOK)'un oğluyum.
1974'te babam rahmetli ile beraber çıktık gurbrte. Değerli hemşerim biz bu ülkeden ayrılalı
tam 42 yıl olmuş. 41 yıldır da Almanya da çalışıyorum. 42 senedir orada yaşayan bir insanda
memleket özlemi olmasa o kadar yolu tepip, o
kadar zahmete katlanıp buralara kadar gelmeyiz. Maksat tatil yapmak olsa dünyanın birçok
yerinde tatil yapacak çok güzel yerler var. Fakat
mesele tatil yapmak değil. Mesele Sıla-i Rahim
yapmak, mesele geçmişlerimizin mezarlarını
ziyaret ederek onların başucunda "FATİHA"
okuyup ruhlarına hediye etmek. Mesele memlekette bulunan eş dost ve akrabayı ziyaret ederek onlarla hasbihal olmak. Mesele çoluk ve
çocuğumuza memleketlerini unutturmadan,
örf ve adetlerimizi unutturmadan burada da
bir bağımızın olduğunu onlara göstermek ve
tanıtmaktır.

Tabi ki Almayayı Türkiyemizle kıyaslamak
mümkün değil.
Pekala Muammer abi bunun dışında, bizim aklımıza gelmemiş olabilir. Fakat sizin aklınızda olan bizimle paylaşmak istediğiniz her
hangi bir şey var mı?
Öyle soracağımız birşey yok
çok şükür; sağlığımız yerinde.
Muammer abi kısa bir zaman önce Türkiyede bir seçim
oldu. Fakat hükümet kurabilecek bir sonuç çıkmadı. Siz bu
sonuçlara göre durumu nasıl
değerlendirirsiniz?
Burada siyasi partinin hangisi olduğu önemli değil. Memleketimiz için hangisi hayırlı ise
o gelsin.
Yeni bir erken seçim startı verildi. Siyasiler bu sonuçlar doğrultusunda yeni bir seçime gidecek. Görünen tabloya göre seçimler
ne olur sizce?
AKP memleketi baya bir kalkındırdı, bunu
inkar edemeyiz. Bu seçimde de gelmesi ülkemiz için iyi olur diye düşünüyorum. Gelmezse,
hangisi hayırlısı ise o gelsin memleketin başına. Biz şimdi ne bilelim memleketin gidişatını,
sizler yaşıyorsunuz burada, sizler bileceksiniz.
Tabi ki bizler bileceğiz. Ama.! şöyle bir ata
sözü var. Hani derler ya "Mum dibine Karanlık." Tamam efendim: Gurbetçi gözüyle bizim
görüşlerimiz memleketimize geldiğimiz zaman
alışverişlerimiz iyi, yollarımız iyi, sıkntımız olmuyor, o yüzden bize göre hoş. 15 sene önce
ki yollarla, şimdiki yollar daha başka, her taraf
otoban olmuş. Ama bu meteketin insanı fazla
dışarı çıkmadığı için yapılanın kıymetini bilmezler.

Her ikisine birden
hayırlı olsun...
Hemşehrimiz Mustafa
ALTUNSOY’un
oğlu Mehmet Ali ALTUNSOY Konyada Yeni
açılmış olan NOVADA
OUTLET AVM içinde
açılan MİGROS Mağazasında Müdür Yardımcısı
olarak işe başladı. Eskişehirde İşletme bölümünü bitiren Altunsoy; memleketimizde böyle bir yerin açılması hem konyamıza hem de
ülkemize bir kazançtır. Ayrıca benim içinde çok iyi oldu.
Çünkü işyerimin memleketimde olması yıllardır uzak
kaldığım memleketime ve aileme yakın olmamı sağladı
diyerek tüm hemşehrilerime sağlık sıhhat ve mutluluklar dilerim diyerek konuşmasını tamamladı.
İsmail Zaza yada Bay & Bayan Kuaförleri
Konyanın büyük AVM’lerinde yer tutan hemşehrimiz İsmail ZAZA birinci şubesini REAL AVM’de, ikinci
şubesini NOVADA OUTLET AVM’nin içinde açtı.
Nezih ve geniş bir ortamda hizmet sunan İsmail
Zaza Bay & Bayan Kuaförleri Konya’da marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Ziyaretimiz esnasın gördük ki aynı AVM içinde çalışan ve işyeri işleten iki hemşerimiz biribirlerini tanımıyor. Böyle bir durum karşısında gerçekten üzüldüğümü
belirtmeliyim. Akkise Gazetesinin üstlenmiş olduğu
misyon aslında gerçekten çok zor. Lakin Akkise Gazetesi bütün zorluklara rağmen bu misyonunu yürütmeye,
hemşehrilerimizi biribirleriyle buluşturmay ve kucaklaştırmaya devam ediyor ve de devam edeceğiz.
Bu iki hemşerimizede ziyeretimiz esnasında kendilerine hayırlı olsun temennisinde bulunmuştuk. Gazetemiz aracılığı ile de her ikisine birden, sizler adına hayırlı
olsun diyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.
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