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Derneğimiz hizmet
kervanına bir
yenisini daha ekledi

GAZETESİ

BİZLER ARTIK
GÖZÜMÜZÜ
AÇTIK

İçinde bulunduğumuz
üç ayların
ve gelecek
Ramazan
Ayı’nın, tutacağımız oruçların, yapacağımız ibadetlerin, dualarımızın kabulünü Cenab-ı Allah’tan
Yorumu sayfa 2’de
niyaz ederim.

AKKiSE’DE EĞiTiME
DESTEK

Akkise’de yapılacak, Eğitime % 100 destek kapsamında başlatılan 8 Derslikli Akkise
İmam Hatip Lisesi protokolünü Konya Valisi
Sayın Yakup Canbolat nezdinde imzalandı.
Eksikliği hissedilen taziye çadırı derneğimiz tarafından yaptırılarak halkımızın
hizmetine sunuldu.

Hüseyin Kağıt,
8 Temmuz'daki Akkise
Şenliği'ne katılacak
8 Temmuz Pazar günü
yapılacak olan 18. Akkise Bahar Şenliklerine
orkestrasıyla birlikte
Hüseyin Kağıt geliyor.

Haberi sayfa 2’de

Haberi sayfa 15’de

Şenlik tarihi yenilendi Akkise geleceği ile buluştu
Son sayımızda
paylaşmış olduğumuz
haberde "Şenlik tarihi
belli oldu" sayfamızdaki
şenlik tarihi geçerliliğini
yitirmiştir. Yeni alınan
kararla şenlik tarihi
07-08 Temmuz 2018
olarak belirlenmiştir.
Haberi sayfa 2’de

Akkise Yardımlaşma Derneği, üniversite de okuyan
Akkiseli gençlerle tanışma ve kaynaşma gecesi düzenledi.

Musa UYAR

Haberi sayfa 3’de
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BİZLER ARTIK GÖZÜMÜZÜ AÇTIK

(0537) 332 56 55

İçinde bulunduğumuz üç ayların ve gelecek Ramazan Ayı’nın, tutacağımız oruçların, yapacağımız ibadetlerin, dualarımızın kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz
ederim.
Tüm dünyayı Suriye üzerinden saran savaş tamtamları vatanımıza ve milletimize yapılan her türlü
hainliklerin içeriden ve dışarıdan akıl almaz puştluklarını yapıyorlar, yapacaklardır da. Hani derler ya, köpek ısırmazsa, yılan sokmazsa tuhaf olur. Onun içindir
ki, her zaman yazdığımız gibi onların değil de, bizlerin
ne yaptığı ne düşündüğü güçlü bir ağacı dışarıdaki etkenler değil, içindeki kurtlar çürütür. Bizler içimizdeki
kurtlara dikkat edelim. Birbirimize güvenelim. Allah
rızası için birbirimizi sevelim. Hayırlara destek olalım,
şerlere fren olalım. Fitne kol geziyor. Her duyduğumuza inanmayalım. Söyleyenler kim geçmişine bir bakın
bunların. Vatan için bir çabaları, halkın yararına bir
icraatları var mı, yok. Bunlar 7/24 bu milletin dinine,
örfüne, geleneklerine hakaret eder, küfür eder, sonra
döner der ki, bizler temiziz, bizler dürüstüz.
Bu milletin ferasetini unutuyorlar. Bu necip millet
kimleri gördü, kimlerden kazık yedi, kimleri göklere
çıkardı, kimleri yerin dibine batırdı. Milletin yeşeren
ümitlerini acımasızca yıktılar. Güçlerin şimdiye kadar
hep kendilerinde olsun istediler.

İstedikleri her şeyi yaptılar. Bundan sonra da yapacaklarını zannettiler. O dönem bitti. Bizler, BU VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ. Gecesini gündüzüne katarak vatanımızı korumak için içerde ve dışarda canını
ortaya koyan askerimizi, polisimizi, Cumhurbaşkanımızı, bürokratımızı, gazetecimizi, hülasa bu vatan için,
bu millet için çalışan, düşünen, susan, hiçbir ferdimizi
sizlere yem ettirtmeyeceğiz. Bu böyle biline.
Yaklaşan şenlikler bütün hemşerilerimiz gibi bizlerde de heyecan oluşturdu. İnşallah bütün hemşerilerimizle sağlık ve sıhhat içinde Han Alanı’nda buluşuruz.
TIK TIK; Derneğimize ve Belediye Başkanımıza
duyurulur.
Akkise Gazetesi gibi bir gazetemiz var. Faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi, söyleyeceklerinizi bizlerle paylaşırsanız bizlerde birinci ağızdan okuyucularımızla
paylaşırız. Birçok ilçede dahi olmayan bir yayın organı
elinizin altında. Sizler ise bunun kıymetini bilmiyorsunuz. Kibrinizden mi? Beğenmediğinizden mi? Bilmiyorum! Unutmayın ki, basın bu halkın işiten kulağı, gören
gözüdür.
Allah (c.c.) hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
(Amin)

Şenlik tarihi yenilendi

Son sayımızda paylaşmış olduğumuz haberde "Şenlik tarihi belli oldu" sayfamızdaki şenlik tarihi geçerliliğini yitirmiştir. Yeni alınan kararla şenlik tarihi 07-08
Temmuz 2018 olarak belirlenmiş olup, bu kararın alınmasında etken olan konunun Üniversiteye giriş sınavının
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18. Akkise
Bahar Şenliği
yeni alınan
kararla
07 - 08
Temmuz 2018
olarak
belirlenmiştir.

Hüseyin Kağıt, 8 Temmuz'daki
Akkise Şenliği'ne katılacak
Merhabalar güzel insanlar, gönül dostları Ankara'dan kucak dolusu sevgiler. Ben Hüseyin Kağıt,
nasip olursa 8 Temmuz Pazar günü
ben ve orkestram Konya Akkise’ye
geliyoruz. 18. Akkise Kasabası Ba-

har Şenlikleri için geliyoruz. Bu
muhteşem konser kaçmaz diyoruz
tüm sevenlerimizi, hemşerilerimizi, dinleyenlerimizi 18. Akkise Bahar Şenliklerine bekliyoruz cansınız, saygılar sunuyoruz.
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AKKİSE GELECEĞİ İLE BULUŞTU

Akkise Yardımlaşma Derneği, üniversite de okuyan
Akkiseli gençlerle tanışma ve kaynaşma gecesi düzenledi.
Hem kendinizi kısaca tanıtın hem de duygu
ve düşüncelerinizi bizimle paylaşarak istek ve
taleplerinizi ilgili mercilere aktarma fırsatınız
olsun. Bu toplantı için düşüncelerinizi söylemek
isterseniz ne söylersiniz?
Ben Niyazi Çiçek: Abbağın Mehmet’in torunuyum, Nedim Çiçek'in oğluyum Medresede öğrenciyim. Bu programın yapılması güzel bir şey,
kaynaşma ve tanışma adına güzel bir organizasyon.
İnşallah Allah-ü Teâlâ daim eylesin. Bundan sonrada böyle güzel programlarda buluşmayı nasip eylesin. Bu buluşmada emeği geçen herkesten Allah
razı olsun diyorum.
Ben Seyfi Sağlam: Kör Müminin Sadık’ın torunuyum, Selahattin Sağlam'ın oğluyum. Abdullah
Koçyiğit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyorum. Bizim derneğin aktivitelerini az
buluyorum. Diğer derneklere bakıyorum da bizim
derneğimiz biraz daha geride kalıyor. Bizde Akkise
deyince direk aklımıza şenlik geliyor, diğer sosyal
aktiviteler de baya bi gerideyiz.
Pekala siz Seyfi Sağlam olarak şu da olsaydı
daha iyi olurdu diyebileceğiniz bir düşünceniz
var mı?
Buradakilerin hepsi üniversite öğrencisi çoğu
Konya'da okuyor, birazı da dışarda. Konya'da okuyanlar için ayda bir toplantı yapılabilir. Samimi olmak ve kaynaşmak için de Konya dışında olanlara
da ara tatillerde, yaz tatillerinde sık sık toplantılar
olabilir. Yani çoğu kişi Konya merkezde oturduğu
için böyle aktivitelerin yapılması zor olmasa gerek. Böylelikle herkes birbiriyle daha kolay tanışır
ve kaynaşır. Nasıl biz şuan büyüklerimizin çoğunu
bilmiyoruz, buradaki arkadaşları bilmiyoruz bu
toplantılarla elbette birbirimizi tanımak istiyoruz.
Ben Yasin Erdal: Fahrettin Erdal'ın torunuyum. Selçuk Üniversitesi hemşirelik bölümünde
okuyorum. Yapılan bu organizasyon güzel bir düşünceyle ortaya çıkmış, İnşallah devamı gelir ve
bizde hemşerilerimizi tanıma fırsatı buluruz. Biz
Akkiseliyiz fakat öğrenciler olaraktan daha yeni
tanışabildik. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Ben Süleyman Ertekin: Süleyman Hoca'nın
torunuyum, Aydeniz Hoca'nın oğluyum.
Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde okuyorum. Ben yapılan bu aktiviteden çok memnunum oldum. Ben sadece eşimi, dostumu tanıyorum
köydekileri pek tanıma fırsatım olmuyordu bu ve-

sileyle köylüleri de tanımış olduk, bu güzel arkadaşlarla da tanışmış olduk, herkes için güzel oldu.
Teşekkür ederim.
Ben Nebi Manap: Akkaşlar'ın Necati'nin torunuyum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümünde okuyorum. Daha önce
buradaki arkadaşlarla hiç tanışıklığımız olmadı. Bu
toplantı vesilesiyle Akkiseli arkadaşlarımız oldu.
Daha önce hiç görüşmediğimiz tanışmadığımız arkadaşlarımız oldu.
Öğrenci annelerinden Leyla Düzgün'ün
toplantı hakkındaki düşünceleri
Ben öğrenci annesi olarak böyle bir düzenlemeden oldukça memnun oldum, gurur duydum
köyümüzün derneğinin çocuklarımızı bir araya
getirerek onların tanışmalarına vesile olmaları gerçekten çok güzel olmuş emeği geçenlerden Allah
razı olsun.
Urfa İlahiyat fakültesinde okuyan bir öğrencimizin paylaşımları: Ben Urfa'da İlahiyat
fakültesinde okuyorum. Gerçekten böyle bir şey
beklemiyorduk ama güzel oldu, bizim için de değişiklik oldu. Derneğin böyle bir şey düzenlemesinden mutlu olduk ve katıldık zaten. Şimdi derneğin
faaliyetlerini de çok fazla bilmediğim için pek bir
öneride bulunamayacağım. Ama bu faaliyetini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim.
Karamanda okuyan bir kız öğrencimizin
paylaşımları: Karaman'da Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde okuyorum. 1. sınıftayım. bu
faliyetten bahsedecek olursak gerçekten güzel bir
şey, sevindik böyle bir etkinliğin yapmalarına. Bize
de yardımcı oluyorlar sağ olsunlar kendilerine çok
teşekkür ederiz.
Misafir öğrenci; Selçuklu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden ben Emine
Sağlam'ın arkadaşıyım, Hediye Küçükkaya:
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Bu
toplantıya Emine ile birlikte geldik, dışarıdan biri
olarak yapılan bu etkinliği gerçekten çok güzel buldum. Emek harcanarak organize edilmiş bir program, bir de birbirlerine ve öğrencilerine sahip çıkmaları hepsini bir arada tutmaları güzel bir şey, bu
güzel toplantı için teşekkür ederiz.
Ben Neslihan Bakan: Sakarya Üniversitesi İlahiyat Bölümü'nde okuyorum. 3. sınıfım. Çok güzel
iyi düşünülmüş bir şey.
Ben Hülya Gümüş: Necmettin Erbakan Diş
Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum.

Ben Zehra Gümüş: Necmettin Erbakan
Üniversi-tesi'nde Meram Tıp Fakültesi dönem 4
öğrencisiyim. Ortam baya iyi, bende sevdim. Bu
kadar beklemiyordum aslında iyide oldu böyle tanışmış olacağız.
Ben Büşra Nur Sönmez: Selçuk Üniversitesi
İktisat 1. sınıf öğrencisiyim. Burada şuan kaynaşma
birlik beraberlik simgesi bence. Hani böyle kaynaştıkça daha iyi şeyler olacağına inanıyorum. Yeni fikir akımları olarak güzel olmuş teşekkürler.
Ben Miyase Özataben: Buraya arkadaşıma
eşlik etmeye geldim tekrardan sınava hazırlanıyorum. Ortam güzel, etkileyici, çokta temiz, öğrenciler için gerçekten çok faydalı ve yararlı bir durum.
arkadaşım adına teşekkür ediyorum.
Ben Melike Tanrıver: Selçuk Üniversitesi İktisat 1. Sınıf öğrencisiyim.
Ben Sultan Kozanay: Selçuk Üniversitesi Fen
Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim.
Güzel oldu bence de tanımadığım kişilerle tanıştım
inşallah devamı gelir.
Ben Mehude Saraç: Selçuk Üniversitesi'nde
anestezi okuyorum. Güzel düşünülmüş bir detay.
İsmim Menekşe; Simge Oflaz'ın ablasıyım.
Kardeşim Selçuk Üniversitesi'nde tıp bölümünü
kazandı. Onunla birlikte davet üzerine buraya yemeğe geldik.
Çok güzel bir etkinlik yapıp gençleri bir arada
buluşturanlara teşekkür ediyorum. Böylelikle onlara manevi destek olmuş oluyorsunuz bundan daha
güzel bir şey olamaz. Teşekkür ederim.
Ben Gizem Gedik: Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiyim. Etkinlik
konusunda bende iyi düşünüyorum, güzel olmuş,
güzel düşünülmüş bir etkinlik, gençler adına, gençler için, gençleri düşünülmüş bir etkinlik, bence
gayet hoş olmuş.
Ben Simge Oflaz: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiyim. Bu etkinlik bence
güzel bir etkinlik kaynaşma, tanışma ve gençlerin
buluşması açısından güzel bir etkinlik.
Dernek Başkanı Nedim Selek'te gençlerin
yapmış olduğu konuşmalara cevap olarak şu
açıklamayı yaptı.
Gençlerin enerjisi bize mutluluk, huzur veriyor. Gençlerin enerjisini söndürmeme çabası içerisindeyiz. Hepsinin gözleri parlıyor. Tanışalım, kaynaşalım. Hepsinin vatanımıza, milletimize hayırlı
bir evlat olması için mücadele verelim.
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Adem Asansör Sahibi Adem ALTUNBAŞ:

"Akkisemiz için halen birliktelik
oluşturamıyoruz"
Akkise’yi kalkındırma ve güçlendirme noktasında halen bir birliktelik oluşturamıyoruz. Seçimlerde belediye başkanlığı için ortak bir noktada
buluşamıyoruz. Herkes ben adayım diyerek
şahsi davranıp Akkise’nin kaderiyle oynuyor.
Hâlbuki iyi bir aday çıkararak bütün hemşerilerimizin üzerinde hemfikir olacağı bir kişiyle
seçime gitmek Akkise’nin menfaatine olacaktır.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Adem Altunbaş; Şakşak'ın Adıgüzel'in en
büyük oğluyum. İstanbul Elektrik İdaresi'nde 10
yıl kadar çalıştım. 6-7 senedir de Konya'da asansör
sektöründeyiz. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Devlet
memurluğu işini bırakarak mücadelemizi ticaret
üzerinden vermeye başladık. Çok şükür işlerimizde iyi Rabbim bizleri kendinden başkasına muhtaç
etmesin (Amin).
Asansör piyasasını ve sektördeki yerinizi değerlendirmenizi istesek ne söylemek istersiniz?
Özel sektörün çok iyiye gittiğini zannetmiyorum, sebebi de şu; bizler kaliteye odaklanmamız
gerekirken maalesef şuanda herkes fiyat arttırmanın peşinde, bu da kaliteyi düşürüyor. Bu şekilde giderse zaten zamanla kalite diye bir şey kalmayacak.
Konya'da ki kalite anlayışını aşmamız gerekiyor.
Dedelerimiz 18 Mart 1915’de Çanakkale’de,
Torunları da 18 Mart 2018’de Afrin’de destan
yazdılar. Adem Altunbaş’ın bu konu hakkında ki
duygularını alabilir miyiz?
Çanakkale Zaferi; Cumhuriyeti kurmadan
önceki Türkiye'nin en büyük zaferlerinden biridir.
Çanakkale savaşı Türk milletine çok büyük diyetler
ödetti. Gencecik evlatlar bu vatan uğruna canlarını
siper ettiler. Çanakkale Türk milletine öyle büyük
acılar yaşattı ki, dillerde ağıtlar şiir oldu döküldü.
Hiçbir zaman unutmayacağımız şarkılar söylendi,
sözler yazıldı. Türk milleti orada çok büyük bir mücadele verdi. O mücadelede bizim dedelerimiz ve
ninelerimiz vardı. Onlar o zaman Türkiye'ye sahip
çıktı. Şuanda da Afrin’de vermiş olduğumuz mücadelenin bir vatan savunması mücadelesi olduğunu
düşünüyorum. Çünkü; dört bir yanımızı yine düşmanlar sarmış içimizdeki hainlerle birlikte yıllarca
Türkiye Cumhuriyetine diz çöktürmeye çalıştılar.
Ancak devletimizin ve milletimizin bir bütün olarak
hareket etmesi onlara istedikleri fırsatı vermedi. Ne
demiş büyük şair Mithat Cemal Kuntay “Bayrakları
bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Şu anda üç ayların içindeyiz bu mübarek ayların yüzü suyu hürmetine Rabbim bizleri tüm kötülüklerden ve tehlikelerden korusun. Allah bizlere
bu ayları, bu yılları dolu dolu yaşamayı nasip etsin
inşallah. Rabbim bu ayların rahmet ve bereketinden
bizleri en iyi şekilde nasiplenmeyi nasip etsin.
Ben şenliklere İstanbul'dayken de her daim katıldım, katılmaya çalıştık, katılıyoruz. Hatta bazen
daha da erken gidiyoruz, bir arada olmak çok güzel,
göremediklerinizi görüyorsunuz. Gerçekten çok an-

lamlı bir buluşma ama orada yaşadığımız sıkıntıları
da söylememiz gerekir. Mesela bu sıkıntılardan biri
patlayıcı silah kullanmak, bu konuda gerçekten çok
mustaribiz. Ben şenlik alanına gittiğim zaman gönül
rahatlığıyla çadırımı kurup, gece kutlamalarında atılan silah seslerinden kaynaklanan korkuyu çocuklarım ve ben yaşamak istemiyoruz. Üzerimize yağan
saçmalardan dolayı bir kazayla günümüzün harap
olmasını istemiyorum. Sizin aracılığınız ile buradan
hemşerilerime seslenerek diyorum ki, “Egolarımızı
tatmin edeceğiz derken, başkalarının üzülmesine
sebep olan bir eğlence, eğlence değildir.” Lütfen
şenliklerimizi hüzne çevirmeyelim. Bu yanlış ve yakışıksız eğlence türlerinden dolayı birinin başına bir
hal gelse bunun hesabını kim verecek?
Akkisede’ki siyasi gelişmeleri değerlendirmenizi istesek ne söylemek istersiniz?
Siyasi ve bürokrasi olarak çok eksiğimizin olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin sadece sözde kaldığına inanıyorum. En basitinden Akkise’yi
kalkındırma ve güçlendirme noktasında halen
bir birliktelik oluşturamıyoruz. Seçimlerde belediye başkanlığı için ortak bir noktada buluşamıyoruz. Herkes ben adayım diyerek şahsi davranıp
Akkise’nin kaderiyle oynuyor. Hâlbuki iyi bir aday
çıkararak bütün hemşerilerimizin üzerinde hemfikir olacağı bir kişiyle seçime gitmek Akkise’nin
menfaatine olacaktır. Şuanda kulislerde birçok kişinin aday olduğunu duyuyoruz. Artık eskilerinde
bir kenara çekilerek yeni bir isim üzerinde onlarda
katkı sağlamalılar. Bana sorarsanız artık onların
döneminin bittiğini düşünmekteyim. O abilerimiz,
büyüklerimiz Akkise için bir şey yapmak istiyorlarsa ortak bir aday üzerinde yoğunlaşıp onun için
mücadele etmelidirler. Ama gördüğümüz kadarıyla
herkes kendisinin bayrağını göklere çıkaracağını
düşünüyor, bunda yanıldıklarını düşünüyorum.
Bence eskiler artık o defteri kapatmalıdır. Yeni bir
dönem başladı, bence bu yeni dönemde yer almak
isteyen arkadaşların önlerini açmalıyız, onlara maddi ve manevi desteğimizi vermeliyiz. 3-4 tane aday
adayı Akkise’den çıktı mı bu işin bir esprisi kalmıyor. Bu işler öyle ben adayım, bana bunu dediler,
bana şunu dediler demekle bu işler olmuyor. Herkes
başını ellerinin arasına alıp düşünmesi gerekiyor
bu mücadeleyi biz beraber verirsek kazanırız, tıpkı
Afrin'de olduğu gibi. Yani ben o gözle bakarım her
şey önce bireyde, ailede, çevrede ondan sonra da
toplumda biter. O yüzden önce biz bunu kabullenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla eskilerin dönemi bitti
noktayı koymaları gerekiyor.

Şenlikler iyi bir etkinlik

Celal GÖK
Celal abi kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ben Celal Gök; Sultanağölün Mehmet'in
oğlu, Sultanağölün Ahmet'in torunuyum.
1981'de Akkise'den Konya'ya göçtüm, 1981 yılından beri Konya'da ikamet ediyorum.
Pekala Celal abi, traktör piyasasını değerlendirmenizi istesek neler söylemek istersiniz?
Piyasalar şuanda biraz durgun, yaz geliyor
artık bundan sonra işler açılır inşallah.
Suriye'de Askerimizin Afrin zaferi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
İnşallah hayırlı uğurlu olur. Askerlerimizin bacağına taş değmesin. Ana kuzularının
anaları ağlamasın. Cenab-ı Allah yar ve yardımcıları olsun. Bütün vatana, millete hayırlı
olur inşallah.
Şuanda üç aylara girmiş bulunmaktayız,
üç aylar vatana, millete, bütün Müslümanlara hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım dualarımızı kabul etsin inşallah. Üç ayların içinde de
Ramazan ayına kadar aralarda oruç tutmak
insanların sıhhatine iyi gelir, hastalıklardan
korunurlar. Ramazan ayı içinde de oruçlarını
tam tutsunlar, hastayım diye yemesinler, Allah
mutlaka bir kolaylığını verir.
18.sini kutlayacağımız Akkise Bahar Şenlikleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Şenlikler iyi bir etkinliktir. Köylüler, kentliler birbirlerini unutmazlar. Bana soracak
olursanız çok güzel bir organizasyondur. Bu
şenliklerde emeği geçenlerden Allah razı olsun
Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Hemşerilerimizin hepsine selam ederim. Rabbim sağlıklarını, dirliklerini bozmasın inşallah.
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Tarım Fuarı çiftçimize daha kaliteli
ürünler verebilmek için düzenleniyor
Konya Tarım Fuarına stant açan hemşerimiz Adem Gültekin’i
fuarda ziyaret ederek sizler için fuarın avantajlarını sorduk
ve farklı sorulara cevaplar aradık.
Adem Bey öncelikle Konya TÜYAP Tarım Fuarına katılımınız sizler ve ülkemiz için hayırlı olsun.
Kısaca kendinizi tanıtıp buradaki atmosferi
bizlere ve okuyucularımıza kısaca anlatabilir misiniz?
Öncelikle hoş geldiniz. Ben Adem Gültekin
1976'da Akkise'de doğdum. Askerliğimi yapıncaya kadar Akkise'de büyüdüm. Ondan sonra dayımların yanında traktör alım satım sektöründe
çalışmaya başladım. Dayımın teşvikiyle, dayımın
biraz hırslandırması ile 1998'de Paşalar Traktör'de
işe başladım. 2011 yılına kadar orada çalıştım. Çekirdekten yetişerek bu işin alt yapısını oluşturarak
bugünlere geldik. 11 yıldır hem kendi çapımda hem
de bağlı olduğum Koçaklar ile birlikte çalışıyorum.
Akkise'de Kadiröl Sülalesinden Kadiröl'ün Kadir'in
oğluyum. Aşağı yukarı da 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim.
TÜMOSAN Konya Bayii Koçaklar satış temsilciliğinde görevliyim. Fuarımız TÜYAP 2018

Tarım Fuarında tarımla ilgili geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur. TÜMOSAN firması adı altında Koçaklar Traktör Konya Bayisi olarak katıldık.
Halkımızın ilgi ve alakasından da oldukça memnunuz. Fuarımızdaki organizasyon adeta bir şenlik
havasında geçiyor. Burada çiftçimize daha kaliteli
ürünler verebilmek için düzenleniyor ve elimizden
geldiğince çiftçilerimize, hemşerilerimize yardımca
olmaya çalışıyoruz. Hem kampanyalarla ilgili hem
de ürünlerle ilgili değişiklikler hakkında bilgiler veriyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır, herkes bu hizmet
yarışındaki pazar payında bu pastadan bir pay almak ve daha kaliteli hizmet vermek için yarışıyor.
Çiftçilerimizin, köylülerimizin, hemşerilerimizin bu fuardan daha çok yararlanmalarını, bilgi almalarını illa ticaret yapması için değil, bilgi alması,
kendini geliştirmesi amacıyla ziyaret etmelerini istiyoruz. Bu ziyaretlerinden dolayı hiç kimseden bir
ücret talep edilmiyor. Köylerden servisle beraber
geliyorlar. Halkımızın mahsullerle ilgili, hayvan-

Çanakkale Zaferi ecdadımızın
bize en büyük yadigarıdır
Yılmaz bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Yılmaz Yağız Kel Hese'nin
Mevlüt'ün oğluyum. Diş teknisyeniyim. Kendi işyerim, kendi işimde
dişle alakalı her şey ile uğraşıyorum.
Yılmaz bey 2 gün önce bir 18
Mart Çanakkale Zaferi akabinde de
18 Mart Afrin Zaferi yaşadık bu şeyler sizlerde nasıl bir duygu oluşturdu. Nasıl bir duygu ve düşünceyle
bize anlatmak istersiniz?
Çanakkale Zaferi ecdadımızın
bize en büyük yadigarıdır. Bu topraklarda bugün ezan okunuyorsa, bayrağımız dalgalanıyorsa vatan topraklarını korumak için canlarından vaz
geçen ecdadın bize bıraktığı zaferler
neticesinde biz burada rahat nefes
alıp yaşayabiliyoruz.
Yani onlar orada bu topraklar için
canlarını feda ederlerken, aç susuz,
elbisesiz, çocuğundan, annesinden,
hanımından, bütün rahatlıklarından
vazgeçip bu vatan uğruna göğüslerini
siper ettiler ve bu vatanı bize canlarıyla armağan ettiler. En büyük zafer onların biz ne yapsak ne etsek de onların
haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz.
Allah onlardan razı olsun mekanlarını cennet etsin inşallah, Peygamber
efendimize komşu eylesin. Dediğim
gibi önce vatanımıza, dinimize sa-

hip çıkmamız lazım. Bayrağımıza,
toprağımıza, namusumuza sahip çıkmamız lazım. Müslüman olan herkes
kardeştir. Allah bunu Kur'an’da bize
buyuruyor. Bu hacı, hoca, âlim ya da
benim sözüm değil. Bu Allah'ın sözü.
Bütün Müslümanlar kardeş olacak ki
biz yeryüzüne hakim olalım. Bunun
başka çaresi yok beğensek de beğenmesek de bu böyle.
Son olarak hemşerilerimize
söylemek istediğiniz herhangi bir
şey var mı?
Birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın, yani herkes artık ufak tefek
şeylere takılıp da birbirlerini üzmesinler. Her sene şenliklerde ufak tefek
pürüzler duyuyoruz, oluyor. Bunlar
olmasın, orası birlik-beraberlik yeri,
orada herkesin birbirini görmesi,
konuşması, sohbet edip kaynaşması
amaç olmalı. Tüm emeği geçenlerden
Allah razı olsun.

larla ilgili bilgi almalarını, faydalanmalarını isteriz.
Yapılan bu etkinlik herkese hayırlı olur inşallah. Ülkemize ve milletimize bol kazançlı günler dilerim.
Hemşerilerimiz için bu yıl tarım fuarının avantajları geçmiş olabilir fakat bunun gelecek senesi de
var. İnşallah gelecek yıl bu etkinlikten en iyi şekilde faydalanmasını ve yeni teknolojinin sunduğu
imkânları kullanırız.
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Örnek; "Bilmedikleri bir işe girmesinler"

Kenan bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Kenan Örnek kimdir, kimlerdendir, ne işle meşgul?
Ben 1972 doğumluyum. Akkise'de doğdum,
Tokmak'ın Kerim'in Celal'in oğluyum. İlkokulumu
Akkise kasabasında bitirdikten sonra 11 yaşında
İstanbul'a gittim. İstanbul'da aşağı yukarı 14 sene
ikamet ettim. 14 sene orada pastacılık sektöründe
faaliyet gösterdim. 1995'in 4. ayında evlendim. Evlendikten sonra Konya'ya yerleştim yine tekrar pastacılık sektörüne Konya'da devam ettim. Türkiye'de
yaşanan devalüasyon olaylarından dolayı orayı kapatmak zorunda kaldık. Belli bir süre sonra pastacılık sektörünü bıraktım. Ondan dolayı aşağı yukarı 13 senedir galeri sektöründe Nasip Otomotiv ve
Emlak üzerine faaliyet göstermekteyim. Bir yönden
de bu işe geçtiğimden dolayı da memnun oldum en
azından farklı insanlarla tanışmış oldum.
Galeri sektörü hakkında bilgi istesek, galericilik nasıl bir meslektir, iş hayatınızdaki getirisi
götürüsü nelerdir?
Ya şöyle söyleyeyim her sektörde olduğu gibi
bizim sektöründe kendisine göre zorlukları var.
Yani ben insanlara şunu tavsiye ederim bilmedikleri bir işe girmesinler. Gerçekten bilmedikleri bir işe
girdikleri zaman yıllarca zorluk yaşayabiliyorlar. Bu
sektörün gerçekten derdi çok, yollara gidip geliyorsun, müşterilerle birebir diyaloga giriyorsun. İnanır
mısın bu sektör çoğu sektörden daha zor. İnsanlara
laf anlatmak, insanları bir şeylere ikna etmek, güven vermek çok önemli. Daha önceki yıllarda bu işi
yapanlar insanları korkutmuşlar, bozuk araba satmışlar, pert araba satmışlar, kazalı araba satmışlar
bundan dolayı insanlar bu sektörden biraz ocumuş.

Ama elhamdülillah yeni yeni insanlar doğruyu görünce, temiz esnafları gördüğü zaman artık insanlarda bir değişim meydana gelmeye başladı. Fakat
yinede bu işi her insana tavsiye etmem, tavsiye etmememin sebebi de şudur; bu işte her türlü insanla
karşılaşma ihtimalin daha çok, bu işte özellikle çok
dikkatli olmak, aldığın arabalara özellikle temizliğine dikkat etmek lazım.

Her zaman
birlik
beraberlik
olmalı
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Kömbeciler'in Adıgüzel
(Rahmetli Miço) 'in oğlu Hasan Gök.
Meram Yeni Sanayide kaporta tamir
servisimiz var bununla uğraşıyoruz.
Akkisedeki hemşerilerimize buradan
selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum.
Sanayi sektörünün şuanda
piyasadaki durumunu
değerlendirebilir misiniz?
Şuanda halimize çok şükür, bizim açımızdan piyasada öyle ahlanacak, vahlanacak bir durgunluk yok,
işlerimizde gayet iyi. Tabi ki de ustalığın zorluklarının olduğu yerlerde
yok değil, her işte olduğu gibi bizim
işlerinde kendine has zorluğu da var,
kolaylığı da.
Biz bu işe başlamadan önce hiçbir şeyimiz yoktu, fakat şuanda halimize çok şükür, işlerimiz de iyi durumda. Şuanda piyasa bize göre iyi

gidiyor çok şükür halimize daha da
iyi olacağını ümit ediyoruz.
Allah'a çok şükür Akkise Bahar
Şenliklerine her yıl elimizden geldiğince katılmaya gayret ediyoruz. Akrabalık bağını da koparmamak lazım
o yüzden genelde millet şuanda iş
maratonuna kaptırdığı için kendisini
eskisi gibi sıla-i rahim yapamıyoruz.
Eskisi gibi de değil biraz eskiden misal baya bir canlıydı sık görüşüyorduk
bağlılığımız iyiydi.
Son olarak hemşerilerimize
söylemek istediğiniz herhangi bir
mesajınız var mı?
Hemşerilerimize söylemek istediğimiz birlik-beraberlik her zaman
iyidir. İnsan insanla bir olunca kazanır. Küslük dargınlık olmayacak
inşallah. Elimizden gelen gayreti de
köylümüz olarak, köylülerimiz olarak
ne gerekiyorsa ne şekilde olacaksa
yardımcı olmaya gayret göstereceğiz.

Allah'a şükür işlerimiz güzel, doğru yolda giden her insanın her sektörde doğru olduğu sürece
işi rast gider.
Şimdi şöyle Türkiye geneline baktığımız zaman ülkemiz belirli şartlardan geçiyor. Hani derler
ya Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kendi içimizde bölünmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı olmaz
İnşallah.
Ticaret yönüyle bakacak olursak İnsan ayakları üzerinde durmasını bilecek, her şeyden önemlisi
dürüst olan herkesin işleri rast gider.
Biliyorsunuz şuanda 3 ayların içerisindeyiz
İslam coğrafyasına nasıl bir mesajınız var? Ayrıca 7-8 Temmuz'da Akkise Bahar Şenlikleri'nin
18'incisini kutlayacağız. Bu noktada hemşerilerimize ve İslam alemine ne söylemek istersiniz?
Üç ayların tüm İslam âlemine ve hemşerilerimize hayırlı, mübarek olmasını, Rabbimden bu
aylara, bu yıllara bizleri tekrar eriştirmesini niyaz
ederim. Temmuz ayında 18. Akkise Bahar şenliklerimiz var, istiyorum ki o gün tanışma ve kaynaşma
formatına göre ayarlasın, tanışıp kaynaşalım, her
şeyden en önemlisi biz insanız, illaki hepimizin
eksiği vardır, her şeyi de çok büyütmemek lazım.
Bundan dolayı bazı kötü niyetli düşüncelerden vazgeçmemiz lazım. Çünkü şenlik demek çok basit bir
şey değil, bunu yapmak, düzenlemek, o yapılan şeyleri programlamak gerçekten çok zor. Orada bulunan insanlardan da Allah razı olsun gerçekten çok
emekleri geçiyor. İsteriz ki daha güzel şeyler olsun,
ama yapabileceklerimizin en iyisi bu herhalde. Yoksa Derneğimizin gayretini görüyor ve taktir ediyorum.
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Gedik; "Birlik ve beraberlik ruhu
her zaman içimizde olacak"

Kenan Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Kenan Gedik, Bozkır'ın Akkise kasabasında dünyaya geldim. Gedikler sülalesinden Bekir'in
Süleyman'ın oğluyum. 1966'da Konya'ya geldik ve
şuanda Konya'da ikamet ediyorum. Mesleğimiz oto
tamir, bakım, onarım ve alım-satım üzerinde iş yapıyoruz. Hasarlı araçlar üzerine çalışıyoruz. Şükür Elhamdülillah.
Kenan abi mesleğiniz üzerine piyasanın
durumunu bize kısaca anlatabilir misiniz?
Sanayinin daha önceleri iş yoğunluğu biraz daha
aktifti, ancak şuanda piyasada bir durgunluk var. Yine
de her şeye rağmen ufak tefek işlerimiz oluyor çok
şükür.
Türkiye şuanda küresel bir terörle mücadele veriyor. Piyasada malum ister istemez bu durumdan etkilenmektedir. 15 Temmuz terör girişimi malumunuz
olduğu üzere Türkiye’de taşları yerinden oynattı. Bu
da Türkiye’nin yeniden kendini silkelemesine ve dünyadaki yerini yeniden gözden geçirmesine vesile oldu.
Cumhurbaşkanımız olsun başbakanımız, bakanlar bu
konularda disiplinli bir şekilde TSK'nın mücadelesine
organize edilmiş bir şekilde Türkiye'nin dışarıya karşı

yapmış olduğu birlik ve beraberlikle yürüdüğümüz
bir mücadelede ülke olarak her alanda başarıya ulaştık diyebiliriz.
Türkiye'nin dünü, bugünü ve
yarını için ne söylemek istersiniz?
Türkiye şuanda kendini ispat etmiş bir durumda.
Dış ülkeler bunu zaten dikkatle izliyorlar, ama şuna
inanıyorum ki Türkiye bu gücü, kuvveti nasıl bulduysa ilerisi içinde çoluğumuzun çocuğumuzun istikbali
içinde bunu yakalayacağına eminim. Ben bir siyasetçi olarak o parti bu parti değil ülkemin geleceği için
söylüyorum. A partisi B partisi karıştırmam benim
görüşüm ayrıdır onun görüşü ayrıdır ama şuandaki
başarıyı da hakkaniyetle teslim etmek lazım. Aydınlık
bir Türkiye geliyor, İnşallah gelecekte bizim çocuklarımız bu aydınlık Türkiye’yi görecekler.
Akkise'de birlik ve beraberliğin
güçlenmesi için neler yapabiliriz?
Öncelikle birlik ve beraberlik ruhu Akkise'linin
içinde kaynayan volkan gibidir. Sadece bu volkanı
fışkırtacak kıvılcım lazım, öncü birlik lider takım lazım. Akkiseli olmak ayrı bir gurur ayrı bir şereftir. Bir
olacaksak hep birlikte bir olacağız. Biz başaracağız ki
Akkisemiz kalkınsın. Bizden sonrakilerde bu bayrağa
sahip çıksın. Bizden sonrakilerde bizden daha iyi kaynaşıp Akkiseli olmanın gururunu hakkıyla versinler.
Bizim köyümüz öyle bir köy ki o çevrede Akkise dedin mi nereye varırsam varayım Akkise'nin
gururunu yaşıyorum ve Akkiseli misin dediklerinde
şöyle adam da bir gülümseme görüyorum o benim o
kadar hoşuma gidiyor ki, tarifi anlatılmaz. Siz şimdi
kapıdan girdiniz ya ben bir Akkiseli hemşerim, bir
arkadaşım, bir kardeşim gelmiş diye çok gururlandım
çok duygulandım. Bu ne demek biliyor musun benim
hemşerim benim ziyaretime geldiyse benim hemşerim sanki benim bir kardeşim, canım gelmiş gibi olur.
Keşke benim derneğimdekiler de böyle düşünseler.
Şenlikler geçeli bunca zaman oldu daha bir tane kapımı açan yok. Canları sağ olsun. Onlarda benim hemşerim kızgınlığım da olmaz olamazda. Onlar benim
derneğimin yöneticileri ben hepsine saygı duyarım.
Gelseler de başımın üstünde yerleri var gelmeseler de,
canları sağ olsun. Yinede bizim hemşerimiz, toprağı-

mız yani. Benim hemşerimlerimden kim gelirse ben
gurur duyarım, şeref duyarım.
Biliyorsunuz Akkise çok fazla göç veren bir
belde yani benim bir türlü mahalle demeye dilim
varmıyor aklım dimağım orada duruyor. Onun için
bu beldenin göç vermemesi, istihdamın o bölgede
toplanabilmesi için neler yapılmalı, neler yapabiliriz?
Şimdi göçün engellenmesi için öncelikle burada
belediye başkanlarına iş düşüyor, dernek başkanlarımıza iş düşüyor, iş adamlarımıza iş düşüyor, bürokratlarımıza, siyasilerimize büyük işler düşüyor. Yardımlaşma ve kaynaşma orada yapılacak yatırımlar
için çok önemli. Bizim o havalede besicilik çok önemli. Ağırlık olarak besiciliğe önem verilirse istihdamı
bir nebze olsun artırmış oluruz. Bizler tırnaklarıyla
bir yerlere gelen insanlarız ve azimle başarmak için
çalışan insanlarız. Birimiz başardık mı örnek alarak
bizim köylülerimiz birbirlerini örnek alarak bir yerlere gelmek için mücadele ederler. Onun için medyamıza, iş adamlarımıza, derneklerimize, bize de iş
düşüyor ve orada topluma anlatılması için Akkise'de
bir yerde toplanılıp bilgiler verilip ne yapabiliriz diye
köylülerimizle bunların hepsi çözülebilir ve göçlerde
engellenebilir.
Şuanda üç ayların içerisindeyiz, üç aylara dair
bir mesajınız var mı? Ayrıca 7-8 Temmuz'da 18'inci
Akkise Bahar Şenliklerimiz var, buradan Kenan
Gedik hemşerilerime ve İslam alemine ne söylemek
ister?
Burada konuşmamı noktalarken İslam Aleminin
ve hemşerilerimin üç aylarını tebrik eder, Allah'ım bu
üç aylara tekrar eriştirsin inşallah. Akkise şenlikleri
de bütün Akkiseli hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Akkiseliye her şey yakışır şenliklerimizde, birlik
ve beraberliğimizde yakışır. Birlik ve beraberliği inşallah orada bulacağız ve göreceğiz. Eşimiz, dostumuzla
geçmişlerimizi yad edeceğiz. Akrabalarımızı göreceğiz, arkadaşlarımızı göreceğiz, çocukluğumuzu yad
edip, toprağımıza ayağımızı basacağız.
Oda ayrı bir gurur ayrı bir duygu, eksiklerimiz de
olur eksikler de olur bazı şeyleri de biz saygıyla karşılayacağız.

Karatay Sebze ve Meyve Hali
esnaflarından Afrin'e destek
Konya Karatay Sebze ve Meyve Hali esnafları, Afrin’de bulunan bölge halkı ve Mehmetçiğe
yardım etmek amacıyla birlik ve beraberlik içinde
olmalıyız diyerek iki tır dolusu meyve ve sebzeyi
dualar eşliğinde Afrin’e gönderdi.

Bundan sonra da devamını getireceğiz
Karatay Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları
Dernek Başkanı Rüştü Papağanın konuşma yapması için işaret etmiş olduğu hemşerimiz Murat
Yağız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Konya

Büyükşehir Belediyesi Karatay Sebze Hali
Esnafları olarak esnaf
arkadaşlarımızın katkıları ile Afrin’e sebze ve
meyve gönderiyoruz.
Burada bulunan esnaflarımızın katkıları ve burada bulunmayan kardeşlerimizin de katkıları ile bu
yardımı gerçekleştiriyoruz. İlkini gerçekleştirmiş
olduğumuz kampanyamızın İnşallah bundan sonra
da devamını getireceğiz.
Ordumuza, vatanımıza, milletimize Allah'tan
yardım diliyorum. Burada bulunan esnafımızın
olduğu kadar burada olmayan esnafımızın da katkıları var, Allah onlardan da razı olsun, Allah yardımlarımızı kabul etsin İnşallah diyen Yağız, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şifalar
diliyorum” dedi.
Program birçok kesimden destek gördü
Konya Karatay Sebze ve Meyve Hali Esnaf-

ları tarafından Afrin’e sebze ve meyve gönderme
kampanyası düzenlendi. Karatay Sebze ve Meyve
Halinde gerçekleşen sebze ve meyve gönderme
programına AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa
Dolular, AK Parti Meram İlçe Başkan Yardımcısı
İsmail Acar, Konya Şoförler Odası Başkanı Ahmet
Şen, Karatay Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları
Dernek Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Anadolu İnsani Yardım Derneği
(AYDER) Başkan Yardımcısı Selim Öncü, Osmanlı Ocakları Konya İl Başkanlığı ve çok sayıda esnaf
katıldı. İki tır dolusu sebze ve meyve, edilen dualar
eşliğinde Afrin halkına ve Mehmetçiğe ulaştırılmak
üzere yola çıktı.
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Halil İbrahim Erdal; "Ülkemiz zor
bir süreçten geçiyor"
Türkiye'miz çok zor dönemlerden geçti. Biraz tatminkar
olmamız lazım, hani ceplerimizden değil de masraflarımızdan
kısmamız lazım. Şuanda sıkıntımız para kazanmakta falan değil,
aslında herkeste kazanıyor bunu herkes çok iyi biliyor ama
harcamalarımızı kısmıyoruz, şuanda en büyük kaybımız budur
bence. Çünkü lüks yaşamaya alıştık ve halen de yaşıyoruz.

Halil İbrahim Bey, kısaca
sizi tanıyabilir miyiz?
İsmim Halil İbrahim ERDAL. Mevlana Oto
Cam'ın sahibi İhsan Erdal oğluyum. Zafer Oto Cam
firmasının sahibiyim. Konya'da doğdum ama köyümüze aşık olan bir insanım. 1976 doğumluyum,
soyumuz Avdanlara ve Kırmızlara dayanır.
Halil İbrahim bey yapmış olduğunuz işle alakalı bilgi istesek bize neler söylemek istersiniz?
Oto Cam işiyle uğraşıyoruz asıl işimiz Oto Cam,
ama ben biraz daha yenilikçi bir insanım. Yıllardır
farklı işlerle uğraşıyorum. Örnek, çatlak oto cam tamirini Konya'da tek yapan benim ve yıllardır bu işi
yapıyorum. Hamdolsun cam filmi sektöründe çok
iyiyiz ve şuan araç kaplama işini de yapmaktayım.
Araçlar üzerinde orijinal boyaya dokunmadan kaplama usulüyle renk değiştirme, folyo ile kaplama,
kaput koruma filmleri ve şuanda bir alet daha yapıyoruz araçlara gizli özellik ve yazılım "Chip tuning "
işi yapıyoruz yani beyne yazılım atıp araçların hem
yakıtından %10 indirmek ve ekstra %20-30'lara varan bir güç elde etmekteyiz. Şuan Konya'da EcuFast
Konya bayisi olarak onu da yapıyoruz. Bunun yanında tabi ufak tefek farklı işlerimiz de var. Ancak
genel olarak camla ilgili olan işleri yapmaktayız.
Pekâlâ yapmış olduğunuz işle alakalı piyasa
değerlendirmesini yapmanızı istesek
ne söylersiniz?
Şimdi genel olarak ortalıkta bir kriz demeyeyim
de ufak bir sarsıntı var. Çünkü Türkiye'miz çok zor
dönemlerden geçti. Biraz tatminkar olmamız lazım,
hani ceplerimizden değil de masraflarımızdan kısmamız lazım. Şu anda sıkıntımız para kazanmakta
falan değil, aslında herkeste kazanıyor bunu herkes
çok iyi biliyor ama harcamalarımızı kısmıyoruz, şuanda en büyük kaybımız budur bence. Çünkü lüks

Dünyam
İç Giyim'e
Teşekkür
Ederim.

yaşamaya alıştık ve halen de yaşıyoruz. Böyle olunca insanların bütçelerinde biraz daralma oluyor oda
ister istemez insanları strese sokuyor, biraz sabır
diyorum. Elhamdülillah bizim işlerimizde herhangi
bir daralma yok, bu sezon çok farklı şekilde iş yapıyoruz. Tabi bir de esnafın iş yapması için hiçbir
zaman yalan dolanla değil, kalite ve güvenle iş yapması lazım. Ticarette dürüstlük olmazsa olmazlardandır, eğer ki dürüstlük yoksa tabiki genelde sıkıntılar doğuyor. Kazanç haram olduktan sonra zaten
hiçbir şeyin değeri de olmaz bereketi de olmaz, bu
konuda diyeceklerim budur.
Bu duygular içerisinde devam edersek
Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Türkiye'miz daha öncede bahsetmiştim zor bir
süreçten geçiyor, tabi bunun verdiği sıkıntılar oldu.
Bu sebeple birçok işyerinde sıkıntılar oldu ama ben
bunların geçici bir süreç olduğuna inananlardanım.
Hatta çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum.
Bu sene belki biraz zorlanacağız ama diğer seneler
2019'da bence Türkiye altın çağını yaşayacak diye
düşünüyorum.
Halil İbrahim Bey; öyle bir şey yapalım ki
Akkise'de birlik ve beraberliğimiz güçlensin
dediğiniz bir şey var mı?
Şimdi Akkiseli olarak ilk başta şunu bilmemiz
lazım. Herkesin görüşü kendinedir saygı duymak
lazım ve duyuyoruz da. Elhamdülillah Konya'da
ve Türkiye'nin birçok yerlerinde çok güçlü insanlarımız var, akrabalarımız var, arkadaşlarımız var.
Tabi bizde dahil olmak üzere herkes elini biraz taşın altına koyması lazım. Bir de Akkiseliler olarak
çok güçlüyüz bunu herkes biliyor. Akkiseli şuan her
yerde var. Gıdada, otomotivde, fabrikada yani sa-

Halil İbrahim ERDAL
nayilerde birçok sektörde hayvancılıkta çok iyiyiz.
Bugün Devletin birçok teşviki vardır ve bunu bizim
köyde en güzel şekilde değerlendirebiliriz. En kötü
ihtimalle hayvancılıkla kalkınmasına yardımcı olacağını düşünüyorum.
Pekala Halil İbrahim bey, üç aylar için hemşerilerimize, İslam Alemine neler söylemek istersiniz? Akkise 18. Bahar Şenlikleri hakkındaki
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Tabi mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız.
Üç aylar, tüm İslam alemine hayırlı mübarek olsun
inşallah. Tabi ki hemşerilerimizinde üç ayları en güzel şekilde değerlendirmelerini istiyorum. Şenliğimiz yaklaşmakta büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.
Yine bütün hemşerilerimizi senede bir gün orada
olmalarını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla ünlü ses
sanatçısı Hüseyin Kağıt'ta geliyormuş. Keşke gelsin
ve gerçekten köyümüzün de şenlikleri şuanda çok
güzel oluyor ve herkes bizi özellikle izliyor. Başka
köyler, kasabalar bizim şenliklere geliyorlar ki biz
neden gitmiyoruz.
Son olarak söylemek istediğiniz
bir mesajınız var mı?
Akkiseli olarak birlik ve beraberlik içerisinde
olalım. Elimizden geldiği kadar hemşerilerimizden
alışveriş yapalım. Yani bu çok önemli bir konu arkadaşlar çünkü çok kalabalığız binlerce köylülerimiz
var en azından kendi içimizde alışverişler yaparsak
daha iyi olur. Bir lira iki lira fazla vermişiz hiç önemi yok aslında.
Belki bahsetmişimdir ben Akkiseli olarak bir
köylümü başka bir yerde gördüğüm zaman kendi
işimle alakalı üzülüyorum yani neden? Çünkü; Bizim hemşerimiz gelsin iki muhabbet edip, köyden
bahsedelim yani bu paradan daha önemlidir benim
için.
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Babur, "Bizim kalite anlayışımız
bir müşterimizi bile kaybetmemek"
BABUR ELEKTRONİK bir kere 2003 yılında kurulmuş köklü bir
firma. Biz 1 lira kazanacağımız yerde güven kaybetmemek için
gerekirse 10 lira harcarız ama o güveni kaybetmeyiz Allah'ın
izniyle. Geniş bir ekibimiz var. Entegre bir firmayız o nedenle
birçok hizmeti birlikte sağlayabiliyoruz.

İsmim Muhammed Babur. Akkiseliyim, Vapur'un Necip'in oğluyum. BABUR ELEKTRONİK
firmasının sahibiyim. BABUR ELEKTRONİK kameralı güvenlik sistemlerinde, let projektör, let
aydınlatma sistemlerinde, solar güneş enerji sistemlerinde projelerin, danışmanlık hizmetlerinin
tamamında ve bunun dışında güvenlik sistemleri
hizmetleri vermekteyiz. Anahtar teslim entegre proje firmasıyız. İhtiyacı olan her türlü cihazı sağlayabiliyoruz, temin edebiliyoruz.
Vatandaş BABUR ELEKTRONİK'i neden
tercih etmeli, vatandaşa ne gibi hizmetler
sunmaktadır ki vatandaş sizi tercih etsin?

BABUR ELEKTRONİK bir kere 2003 yılında
kurulmuş köklü bir firma. Bizim kalite anlayışımız
bir müşterimizi bile kaybetmemek. Biz 1 lira kazanacağımız yerde güven kaybetmemek için gerekirse
10 lira harcarız ama o güveni kaybetmeyiz Allah'ın
izniyle. Geniş bir ekibimiz var. Entegre bir firmayız
o nedenle birçok hizmeti birlikte sağlayabiliyoruz.
Hepsini tek noktada tek firmada hizmet alabilecekleri hale dönüştürebiliyoruz. O yüzden hemşerilerimiz rahatlıkla denedikleri sistemleri bize sorup
sadece bilgi alıp yeniden uygulayabilirler.
BABUR ELEKTRONİK olaraktan TÜYAP'ın
fuarına ilk defa mı katılıyorsunuz?
TÜYAP'ın fuarına ilk defa katılıyoruz.
Son olarak hemşerilerimize
söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Öncelikle Akkise Gazetemize ve Akkiseli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Akkisemizle birlikteyiz hemşerilerimizi ofisimize de
bekliyoruz, hemşerilerimizi gönülden seviyoruz.

Geniş bir ekibimiz var ve kardeşlik içerisinde birlikte hareket ediyoruz. Akkiseyi zaman zaman ziyaret
edip sıla-i rahim ediyoruz. Akkiseli hemşerilerimizde diledikleri zaman bizleri ziyaret edebilirler.
Bazı şeylerden böylelikle istifade edebiliriz. Gazeteci
Durmuş Ali Ölmez'e, Akkise Gazetesi'ne Mehmet
Akgün'e teşekkür ederiz.
Muhammed Bey fuarda vatandaştan
aradığınız ilgiyi bulabildiniz mi?
BABUR ELEKTRONİK'e vatandaşın
ilgisi nasıl?
Babur Elektronik fuarda gözde bir firma haline
geldi. Nedeni de bütün ürünlerimiz orijinal, kimsenin göremeyeceği yeni üretilmiş teknolojinin son
harikası ürünler olduğu için fuarın gözdesi olduk
diyebilirim. Alevli meşale lambalarımız ondan sonra, üç boyutlu hologram video ekranımızda fuarın
gözdesi oldu. Ziyaretçilerimize de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Güvenlik sistemi ile ilgili teknolojinin
son harikalarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz.
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“Cennet bir ülkede yaşıyoruz”
Allah-u Teala diyor ki; kanaat edersen, şükredersen ben
rızkımı arttırırım zaten insanın şükretmesi demek önce
rızkın garanti altına alınması
demektir. Kişiye soruyorlar,
ya işler nasıl? ya iş yok diyor.
İnsanoğlu Allah verirken de
yok diyor vermese de yok
diyor yani biz önce şükretmesini öğrenmeliyiz.

Ahmet Bey bize kısaca kendinizi tanıtabilir
misiniz?
Ben Ahmet Akın; 1968 Konya doğumluyum.
Dedemlerin sülalesine Hacın Osman Sülalesi derler. Ben Hacının Osman'ın Mehmet'in en küçük
oğluyum. 1990 yılından beri hurdacılık yapıyorum
traktör alım-satım işiyle uğraşıyorum. Köyde akrabalarımızdan Okka Mehmet dayım olur.
Ahmet Bey; hurda sektöründe piyasayı değerlendirecek olursak piyasanın durumu nasıl?
Kendi yapmış olduğumuz iş alanını değerlendirecek olursak piyasanın durumu çok güzel. Biz
şimdiye kadar hep şükür halindeyiz, işlerimiz güzel.
Şükredersek Allah-u Teala diyor ki; kanaat edersen,
şükredersen ben rızkımı arttırırım zaten insanın
şükretmesi demek önce rızkın garanti altına alınması demektir. Kişiye soruyorlar, ya işler nasıl? Kişi
de diyor ki iş yok. İnsanoğlu Allah verirken de yok
diyor, vermese de yok diyor. Biz önce şükretmesini, kanaat etmesini öğrenmeliyiz. Elhamdülillah
biz Türkiye'nin her tarafına çalışıyoruz hatta ülke
dışına da çalışıyoruz. Suriye'ye, Mısır'a, Sudan ve
Nijerya'ya da malzemeler veriyoruz. Buradan gelip
toplayıp gidiyorlar. Öyle olduğu içinde ayrıca Elhamdülillah diyoruz. Birde güzel bir ülkede cennet
bir ülkede yaşıyoruz. Senenin tamamı traktörlerin

çalıştığı bir durum var. Konya merkezde çalışma
durduğu zaman Antalya sezonu açılıyor, Antalya durduğu zaman Karadeniz başlıyor, Karadeniz
bölgesi dursa Ege çalışıyor. Kısaca mevsimin tamamında iş yapıyoruz Elhamdülillah. Konya bazında
değil de Türkiye bazında düşündüğümüz zaman
elhamdülillah senenin 365 günü yaz-kış iş yapıyoruz. Rabbime sonsuz şükürler olsun vermiş olduğu
nimetlere gerçekten çok çok şükretmemiz lazım.
Ahmet Bey Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'yi
şöyle bir değerlendirme yapacak olursak Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını hakkında ne söylemek istersiniz?
Şimdi biz 1980 öncesini gördük, dedim ya 1968
doğumluyum yani 50 yaşındayım. 1980 dönemini
gördük. Kuyruklarda bekledik, tüp kuyrukları, çay
kuyrukları yani 100 gram çay alabilmek için benzin
gaz zaten onların haddi hesabı yok 100 gram çay
alabilmek için mahallede bakkalda sıraya durur
belki 1 saat, belki yarım saat beklerdik. O kadar
beklemeye karşılık sadece 100 gram çay alabiliyorduk. Elhamdülillah bu olayları, fakirlik dönemlerini aştık ve şunu söylüyorum genel olarak Allah-u
Teala kimseyi gördüğünden gaeri bırakmasın şuanda teknoloji olarak, bilim olarak yiyecek-içecek
olarak haddinden fazla rızık içerisinde yüzüyoruz,

Allah-u Teala bunun hesabını da soracak. Özal'dan
sonra ülkede çok büyük değişiklikler başladı, Erbakan Hoca ve şimdiki Ak Parti hükümetiyle de ülke
belli bir seviyeye geldi. Dünyada sayılı ülkeler arasında olması gereken yerimize daha varmadıysak
da elhamdülillah yaklaştık diyebiliriz. Geleceğimizi
aydınlık görüyorum. Yapmış olduğumuz silahlarla,
üretimle, teknolojiyle. Avrupa yıllardan beri bizi
hep susturmuş, bir şey yapmaya çalıştığında, bir
kalem bile yapmak istediğinde, bize sen yapma biz
sana verelim diye bizim proje üretmemizi, fabrika
kurmamızı hep engellediler. Ama şimdi öyle değil
elhamdülillah, hele hele Konya bazında düşündüğümüz zaman Türkiye'nin Çin'i diye söyleniyor, yeter ki millet satılan bir şeyi görsün anında piyasada.
Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki düşmana korku,
dosta güven veren bir ülkede yaşıyoruz. Hükümet
bazında da inşallah iyiye doğru gideceğiz iyileri görüyoruz yani yoluyla yordamıyla, köyüyle, hastanesiyle, yapılan hizmetleri çalışan bir Türkiye görüyoruz. Nankörlük yapmaya gerek yok gerçekten 1980
öncesini unutmamak lazım ve yaşı o dönemleri
görmemiş olan gençlerimize de o dönemleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü şimdi büyük bir
bolluk, bereket ve nimet içerisinde yüzdüklerinin
bilincinde olsunlar. Konuşmamı bitirmeden şunu
da söylemeden geçemeyeceğim: Önce Peygamber
efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem (SAV)'in şu
duasını söylemek isterim. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki; Recep ve Şaban ayına
eriştiğimiz zaman "Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena
bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an." Allah'ım Recep
ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a
ulaştır bizde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü
Vesselam'ın bu duasını temenni ediyoruz, Recep ve
Şaban'ı tüm hemşerilerimiz, tüm İslam alemi için
hayırlara vesile getirmesini ve Ramazan'a ulaşıp da
kendisini kurtaranlardan olmasını temenni ediyoruz. Şenliğimiz inşallah yine her zaman ki gibi güzel olacak şenlikte buluşmak üzere. Allah’a emanet
olun.

Bakan; "Bizim gibi küçük ölçekli firmalar
sadece ayakta kalma mücadelesi veriyor"
Ali Bey sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
Ben Cıkcının Dedenin Osmanın Mehmet'in oğluyum. Kardeşlerimle birlikte kurmuş olduğumuz
"Bakan Su" firmasının ortaklarındanım. Konya'da ikamet ediyorum.
Evet Ali Bey yapmış olduğunuz işle alakalı sizden piyasa değerlendirmesi istesek ne söylemek
istersiniz?
Abi şu anda bizim piyasa baya
bir durgun, nakit dönmüyor. Şuanda
bizim sektörde hep "Barter" yapılmaktadır. Yani
yaptığımız iş karşılığı nakit değil de ya daire ya da
araba alıyoruz. Anlayacağınız ortada nakit para
dönmüyor. Para olmadığı içinde ayakta durabilmek için "Barter" yapmaya razı oluyoruz. Onu da
çoğu zaman zararına vererek çarkı döndürmeye
çalışıyoruz. Burada gerçek manada kazananlar
büyük iş sahipleri oluyor, bizim gibi küçük ölçekli
firmalar sadece ayakta kalma mücadelesi veriyor.
Ali Bey bu durum sizi zorlamıyor mu, böyle bir sistemle nereye kadar devam edebileceksiniz?

Tabi ki zor oluyor, çoğu zaman
"Barter" oldu mu girmiyoruz, anlayacağınız şuanda gücümüz kadar iş yapmaya çalışıyoruz.
Ali Bey sizden Türkiye üzerinde
genel bir piyasa değerlendirmesi yapmanızı istesek ne söylemek istersiniz?
Acizane takip ettiğim kadarıyla şuanda millet önünü göremiyor, ne yapacağını şaşırmış vaziyette, parası olanda
yeni bir yatırım yapmıyor, ellerindeki
parayı piyasaya sürmek istemiyorlar.
Neyin ne olacağını bilmediği, önünü
göremediği için bir atılım yapamıyor.
Şenliklerimiz hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir? Şimdiye kadar yapılan şenliklerde eksik gördüğünüz yada şu da olsaydı daha iyi olurdu dediğiniz herhangi bir şey var mı?
Şuana kadar gayet iyi bir organizasyon yapıldı, gördüğüm kadarıyla, dernek üzerine düşen
çalışmaları yapıyor, takip ettiğim kadarıyla da herhangi bir eksikleri yok. Allah yollarını açık etsin.
Tüm hemşerilerimin de şenliklerinin iyi geçmesini, güzel geçmesini temenni ediyor, herkese hayırlı işler diliyorum.
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Bilgin; "İmkânları olmadığı halde,
iman gücü ile düşmanları alt etmişler"

Ahmet abi sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
Ben Akkise Kasabasından Derelinin Bekir'in
oğlu Ahmet Bilgin. Bilgin
tabela firması sahipleri
Ebu Bekir ve İbrahim Bilginin babasıyım.
Ahmet abi 18 Mart
2018’de Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümüydü. Bu konuda Ahmet
Bilginin duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz?
Vallahi oraları görünce tüylerim diken
diken olur. Ben Çanakkale şehitliğini ve cephe mevzilerini gezdim, gördüm kurşunlar havada birbirleriyle çarpışmış, birbirine girmiş
orada atalarımız öyle mücadeleler vermişler ki
imkânları olmadığı halde iman gücü ile düşmanları alt etmişler. Şimdide aynı ecdadın torunları Afrinde o cesareti o gücü gösterdi ve
Afrini teröristlerden temizledi. Mehmetçiğimiz destan yazdı, biz onlardan çok memnunuz
Allah’ta Şehitlerimizden, Gazilerimizden ve
Mehmetçiğimizden memnun olsun İnşallah.
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize de mağfiret eylesin. Bizler birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Güçlü Türkiye'yi
kimse yıkamaz. Tekrar ifade etmek istiyorum,
Rabbim Gazilerimize şifalar, Şehitlerimize de
gani gani rahmet eylesin. Onlar olmasaydı bizler hiçbir şey yapamazdık.
Benim dedem tam 18 sene askerlik yapmış
I. Dünya Savaşı'nda Yemende, Birleşik Arap
Emirliklerinde ondan sonra İstiklal Savaşında

18 sene askerlik yapmış. Gazilik madalyası vardı, fakat
gazilik maaşı almadı. Neden
biliyor musunuz? Bu vatan
benim ben vatanımı para
karşılığımı korudum ki ben
bu maaşı alayım diyerek
reddetmiş. İşte biz öyle bir
atanın, böyle bir dedenin torunuyuz.
Ahmet abi şuanda 3
ayların içindeyiz Üç aylar
dolayısıyla İslam alemine ve hemşerilerimize bir mesajınız olacak mı?
Peygamber Efendimiz demiş ki Rabbimize, Allah’ım, Recep ve Şaban'ı mübarek kıl
Ramazan'a eriştir bunu devamlı her üç aylar
girdiğinde söylemiş. Bizlerde öyle etmemiz lazım Recep'in başında 3 gün oruç tutmak çok
büyük sevaptır, ortasında ve sonunda oruç tutarsan Cenab-ı Allah, Allah'ın ay'ı olduğu için
cennetlik vaat ediyor.
Yakında Akkise Bahar Şenliklerimiz var,
şenliklerimiz hakkındaki düşünceleriniz neler?
Vallahi şenlik çok iyi bir şey, görüşmediğimiz arkadaşları, ahbapları, hemşerileri orada
görüp tanışıyoruz, helalleşiyoruz. Bu büyük
bir buluşma, ama bu olmasa hiç kimseyi göremeyiz. Orada akrabalarımızı, arkadaşlarımızı,
okul arkadaşlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi orada tanımış oluyoruz. Orası büyük
bir buluşma yeridir. Köyümüzden ve hemşerilerimizden birlik ve beraberlik içerisinde
olmalarını temenni ederiz. Nice Ramazanları
nice 3 ayları Allah nasip etsin.

Ülkemiz kendi benliğine dönmeye çalışıyor

Mustafa Bey sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
Ben Mustafa ÖZ; Gıcıröl sülalesinden Çolağın Mustafa'nın
Niyazi'nin oğluyum, evli ve 5
çocuk babasıyım. Gıda ve İnşaat
işi ile uğraşıyorum, 8 yıldır inşaat
sektöründe yoğunlaştık.
Mustafa Bey sektörel olarak İnşaat sektöründeki piyasanın durumunu sorsak ne söylersiniz?
Allah’a şükür piyasada herhangi bir sıkıntı
yok, tek sıkıntı kendi kendimiziz. Lükslerimizden çok vazgeçemiyoruz, elimizdekileri kaybetme korkusu ile bir telaşe içindeyiz hepsi bu,
yoksa işlerde herhangi bir sıkıntı falan yok.
Türkiye silkelenip ağırlıklarından kurtulmaya ve kendi benliğine dönmeye çalışıyor. Bu
da ister istemez sancılı bir süreçten geçecek.
Kolay değil, yıllardır alışılagelmiş bir sistemi
yeniden dizayn etmeye çalışmak. Kalkınma
hamlesinde olan bir ülkenin sıkıntılar yaşaması zaten normal olandır. Onun için korkulacak
bir durum yok Allah’ın izniyle.
Dünya Lideri olmak çok uzak değil, bunu
canı gönülden söylüyorum. Türkiye şuanda
bile ses getirir oldu bütün dünya üzerinde.

Üçlü koalisyon dönemindeyken
Türkiye’nin durumunun ne durumda olduğunu az çok hepimiz
biliyoruz. Bu hükümet döneminde 13-14 senede olmayacak şeyler
oldu, bu yüzden ben umutsuz değilim, aksine çok çok umutluyum.
Biliyorsunuz şuanda üç ayların içindeyiz, buradan bizim
aracılığımızla İslam Alemine ve
hemşerilerimize bir mesaj iletmek isterseniz,
ne söylemek istersiniz?
İnşallah Rabbime hakkıyla biat edenlerden
oluruz. Yani bunu sadece sözde değil hayatımızda da tatbik etmemiz lazım. İnşallah öyle
olur, milletimize ve İslam-ı Aleme hayırlı olsur.
Ayrıca yaklaşmakta olan 18. Akkise Bahar Şenliklerinin de hayırlı olmasını dilerim.
Geçen yıl ben şenliğe gitmedim. Ondan
önceki seneler gittiğimde aşırı derecede toz
vardı, araçların gelip geçtiği yol güzergahlarına en azından asfalt yaparlarsa daha hoş olur
diye düşünüyorum. Onun dışında herhangi bir
sıkıntı yok, yaptıkları etkinlikler güzel, herkes
birbirini daha fazla tanıma fırsatı buluyor.
Son bir mesajınız var mı?
Birlik-beraberlik.

Piyasada iş var, ancak
para döngüsü sıkıntılı

Kadir bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kadir
Akgül kimdir, kimlerdendir, ne işle meşguldür?
Ben Kadir Akgül 1991 Akkise doğumluyum, kardeşim Volkan ile birlikte Volkan Asansörü işletiyoruz.
Makine Mühendisiyim, on yıldır bu işle uğraşıyoruz.
Köyde bizi Mahmudöl diye bilirler. Dedeme Mahmudölün Kel Kadir derler. Bende Mahmudölün Kel
Kadir’in oğlu Celal Akgül’ün oğluyum.
Piyasayı değerlendirmenizi istesek ne söylemek
istersiniz?
Evet, piyasada bir durgunluğun olduğu bir gerçek,
fakat piyasada iş var para döngüsü sıkıntılı ve parasal
yönden ufak tefek sıkıntılar var.
Kısa zaman önce 18 Mart Çanakkale Zaferini
kutladık ve aynı tarihe denk gelen Afrin Kurtuluş
Zaferiyle Mehmetçiğimiz bu zaferi taçlandırdı. bu
konuda sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?
18 Mart Çanakkale Zaferi tabi bizim tarihimizde
gördüğümüz büyük gururumuz ve namusumuzdur.
Afrin'e giriş ve Afrini teröristlerden kurtarmamızın da
18 Mart’a denk gelmesi sevincimize sevinç kattı.
Kadir Bey, şuanda Üç ayların içindeyiz, buradan İslam Alemine ve hemşerilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Üç aylar toplumumuzun ve İslam Aleminin inancı
gereği yılın üç ayında manevi iklimin arttığı, Peygamber efendimizin üç ayların gelişini herkese duyurun
dediği bu aylarda herkesin üç aylarının hayırlı olmasını temenni ederiz.
Ayrıca yaklaşmakta olan Akkise Bahar Şenlikleri
hakkında da birkaç cümle kurmak istersek kısaca şunları söyleyebilirim.
Tabi bizim Akkise Bahar Şenliklerimiz bölgesel
olarak nam yapmış bir şenlik, sadece Akkiseliler olarak değil çevre il, ilçelerden gelenlerin katılımlarının
olduğunu görüyoruz. Nam yapması güzel tabi başarılarının devamını diliyorum. Bu konuda ellerinden
geleni fazlasıyla yapan Derneğimize, Belediyemize ve
Belediye Başkanımıza sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Elimizden geldiğince katılmaya ve şenlendirmeye
çalışıyoruz. İnşallah hakkını verirler.
Konya ve çevresinde olduğu kadar Türkiye genelinde de Akkiselilerin ticari açıdan, iş yapabilme kapasiteleri baya gelişmiş olduğunu görmekteyiz, bu bizim
için gurur verici bir durum. Tüm hemşerilerime başarılarının devamını diliyorum.
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Göğer; “Esnaf nispeten bir sıkıntı
çeker ama ileride İnşallah iyi olur”

Evet Hasan Bey kısaca kendinizi tanıtabilir
misiniz?
Ben Kadınlar Pazarı esnaflarından Hasan Göğer.
Ğöğer Baharat işletmecisiyim. Aşağı yukarı 25 yıldır
burada baharatçılık yapmaktayız. Konya’da ikamet
etmekteyiz, Akkise'nin yerlisiyiz. Köyde lakabımıza
Zalıh'ın Süleymanöl derler.
Küçük esnafın işi biraz daha zora gitmekte ve
aynı işi yapanların sayısı arttığından mıdır nedir gün
geçtikçe sıkıntı artmakta her geçen gün biraz daha
makas daralmaktadır.
İlk bahara girdiğimizden dolayı fiyatlar sürekli
değişiklikler gösterebilir. Bu geçiş döneminde piyasada bir durgunluk olur.
Önümüzdeki aylarda Akkise Bahar Şenliklerinin 18.sini kutlayacağız bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi şenliklerimiz gerçekten çok güzel, bizi
birbirimize bağlayan Konya'da veya Konya dışına
göçmüş diğer vilayetlerde oturan hemşerilerimizin
en yakın akrabalarını bile tanımakta çok büyük bir
etkendir. Şenliğimizin biraz daha etkin olması, mahalli sanatçılarımıza biraz daha öncelik verilmesi,
kendi okul çocuklarımızın da yeteneklerini ön plana

çıkaracak etkinlikler yapılsa
daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu plan ve projeleri
daha farklı etkinliklerle çoğaltabiliriz.
Şimdiye kadar Akkise'ye özgü bir şey üretemedik. Akkisede çok şey
üretilebilir aslında ama
üretemedik. Mesela hemşerilerimiz çoğunlukla hayvancılıkla uğraşıyor, Akkise
ismi adı altında bir entegre
tesis kurulsa peynirini, tereyağını, yoğurdunu, sucuğunu, Akkise markasıyla üretsek, piyasayada da bu
isim altında markalaşsak daha iyi olmaz mı? Daha
önceleri soğlada nohut falan yetiştiriyorduk, çok
da kaliteli bir nohuttu, şimdilerde esamesi kalmadı.
Şimdilerde o nohutları arar olduk. Bize hiçbir faydası
olmayan soğla barajı yapıldıktan sonra nohut ekim
işi tamamen bitti. Hemşerilerimiz bu barajda yetişen
su ürünlerinden de faydalanabilir. Fakat o da yok o
koca barajdan Akkiseliler olarak bizler hiçbir şekilde

faydalanamıyoruz. Tarım kooperatifinin bu noktada çalışmasının
olup olmadığını bilmiyorum ama,
kooperatifin bu işin öncülüğünü
yapması gerektiğini düşünüyorum.
Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?
Son olarak diyeceğimiz, büyüklerimizin, dernekteki arkadaşlarımızın bir şeye karar verirken
daha etkili olması için farklı görüşlerle de istişare yaparak karar
vermeleri daha doğru olur kanaatindeyim. Neden dersen şimdi atıyorum daha şenlik olmadan 2 ay
3 ay evvelinden şenlik tarihi kararını verdiler, daha
sonrada o tarihte sınavlar varmış diyerek yeni bir
tarih belirlediler. Halbuki teknolojinin had safhaya
ulaştığı bu zamanda bu tür yanlışlar mide bulandırır.
“Sinek mundar değil ama mide bulandırır” misali.
Veya birçok öğretmen hemşerimiz var, onlardan da
bilgi alınabilirdi diye düşünüyorum. Kendi aralarında karar vermek bana göre sıkıntı. Teşekkür ediyorum.

ARAMIZDAN AYRILAN HEMŞERİLERİMİZ
Hayatlarını Kaybeden Tüm Hemşerilerimize Allah'tan Rahmet, Yakınlarına ve Sevenlerine Başsağlığı Dileriz.
Fezullağöl sülalesinden Feyzullah Erbil'in oğlu Emir Hasan
Erbil 13 Nisan 2018 tarihinde
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
Hacı Hüseyinler sülalesinden Hacı Hüseyin’in Adıgüzel'in oğlu Ali Keleş'in
eşi Fatma Keleş 13 Nisan 2018 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
Hacı Yusuf 'un oğlu Ramazan Teber 12 Nisan 2018 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesı
Akkise'de defnedilmiştir.
Kasaba sakinlerinden Ali
Gündüz (Bekmezci Ali) 06 Nisan 2018 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
Ebide’nin Ahmet’in eşi Havva Akten 01 Nisan 2018 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya
Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.
Civcöl sülalesinden Civci’-

nin Hacı Mehmet’in oğlu Yüksel
Civciv 30 Mart 2018 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi Konya
Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
Abbağın
Mehmet’in oğlu
Muammer Çiçek 28 Mart 2018
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
İmamlar sülalesinden hemşerimiz Osman
Saylık’ın İki yaşındaki kız torunu 13 Mart 2018’de
balkondan düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi
Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
Şiniğin Enver Bayburtun
oğlu Alparslan Bayburt 09 Mart
2018 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.

Hacağsanöl sülalesinden
Hacı Hasan oğlu Halil İbrahim
Özata 05 Mart 2018 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
Sadıkbeğöl
sülalesinden
Sadıkbeğin Hacalinin oğlu Ziya
Doğanay 17 Şubat 2018 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
Topalın Mehmet Alinin eşi,
Güzel Altunsoy,
Mustafa Altunsoy ve Ercan Altunsoyun muhterem anneleri Havva Altunsoy
14 Şubat 2018 tarihinde vefat
etmiştir. Cenazesi Konya Uluırmak mezarlığına defnedilmiştir.
Palazlar sülalesinden Mustafa Palazın kızı
Fatmanur Palaz 14 Şubat 2018 tarihinde vefat
etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
Meyrem'in Ali'nin oğlu
Ahmet Çakar 30 Ocak 2018 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi
Akkisede defnedilmiştir.
Sadıkbeğöl
sülalesinden
Sadıkbeğin İbrahim (İbrahim
Doğanay)’in eşi Fatma Doğanay
(Furuncu Fatma) 30 Ocak 2018 tarihinde vefat
etmiştir. Cenazesi Konya Kurtuluş mezarlığına
defnedilmiştir.
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Çelik; “Şuanda izlenen siyaset, feraset,
idrak, dik duruş ve gurur kaynağıdır”

Bismillahirrahmanirrahim.
Selamün Aleyküm verahmetullahi veberaketü. Sevgili dostlarım, değerli hemşerilerim, 18
Mart 1915 Çanakkale Zaferinin
103. Kurtuluş yıldönümü münasebetiyle ecdadın bize bıraktığı mirasın hatırlanması, vefa
borcumuzun ödenmesi, yasinlerin, fatihaların okunması duaların gökyüzüne bir ip gibi sıralanması Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve bağrında La ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyen ümmetin evlatlarının
boyunlarına borç olan meselenin idraki. Bizatihi siyasi teşkilatlara özellikle
Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, Bakanlarıma ve Hükümetimize şükranlarımı arz
ediyorum.
18 Mart bizim için ve evlatlarımız için ulusumuz için, ecdadımız için ve geleceğimiz için
ne kadar önemli olduğunun bilinciyle aynı gün
103 yıl sonra aynı ordunun torunları ilk defa
ciddi bir savaş ortamında Afrin'in başarıyla
kazanılması ve bayrağımızın, sancağımızın
göklere dikilmesi ehemmiyetli bir müjdedir.
Alem-i İslam'ın bu kadar güzel ve mübarek olan 3 aylarının başlangıcının aynı döneme denk gelmesi toplayıcı bir müjdedir.
Cümle Alem-i İslam'ın üç aylarını özellikle
Allah'ın ay'ı olan Recep Ay'ını tebrik ediyor,
Şaban Ay'ında buluşmayı arz ediyor, Ramazana da ulaşmak için Ümmet-i Muhammed
ve Şahsım adına dualarımızı niyaz ediyoruz.
Şuanda izlenen siyaset, feraset, idrak, duruş
gurur kaynağıdır ve dedemiz Abdülhamit Han
rahmetullahi aleyh'in bütün dertlerini dert
edinen ve gayelerini gaye edinen, yolunu yol

edinen Sayın Cumhur-u
Reisi, Devletimizin başına,
başkomutanımıza bundan
dolayı derin dualarımızı
ve şükranlarımızı şahsım,
ailem, efradım adına sunmaktan gurur duyuyorum
ve dua ediyorum.
Akkisemize
gelince
bir Akkiseli olmaktan gurur duymaktayım aslını
saklayan Haramzadedir..
Akkiseli hemşerilerimle
birlikte olmak, bir olmak,
bir yumruk olmak, bir
arada olmak, tenkitlerden
uzak durmak, fasıklık, facirlik, küçük fitnelerden uzak durmak Akkiseliye yaraşır şeylerdir.
Akkise'nin yeni nesline yani çok daha iyi okumak, arif olmak, ulema olmak, fuka olmak, İlmel yakîn, Aynel yakîn ve Hakkel yakîn olmak
Akkiseli'ye yakışır, yaraşır. Evlatlarımızı, torunlarımızı böyle yetiştirmek mecburiyetimiz
var. Başarı varsa birlikteyiz demektir başarı
yoksa hezeyan, yokluk, sefillik, sefalet varsa
konuşulacak bir şey yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle Alem-i İslam'ın üç aylarını tebrik
ediyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor,
Cenab-ı Allah'ın ay'ı olan Recep ay'ında affedilmeyi, Şaban ay'ında aleyhissalatü vesselam
Efendimiz sultanımıza yakın olmayı, Ramazan
ayında da başıyla sonunda affedilme gayreti
içerisinde olmamızı Ramazan Bayramına ulaştığı halde affedilmemişse burnu sürtülsün."
diyor. Biz bu hadis-i şerif 'in muhatabı olarak
burnumuz sürtülmesin de cennetin kokusunu alalım inşallah düşüncesiyle hepinizi saygı,
sevgi ve muhabbetle selamlıyor Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü.

Dernek’ten Tezel’e ziyaret
Konya Yorgancılar, Çeyizciler, Tuhafiyeciler, Yün
ve Orloncular Emsali Odası Başkanlığını kazanan genç
iş adamlarımızdan hemşerimiz Ramazan TEZEL'i makamında ziyaret eden Akkise Dernek Başkanı Nedim
SELEK ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TEZEL'e "tablo"
takdim ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular
ve görevinde başarılar dilediler

Buyursunlar gelsinler

Hemşerimiz İsmail Düzgün
köylüler arasında tanıdığımız kadarıyla sülalesine “KABAKCÖL”
denir. Kabakcı’nın Mustafa’nın oğlu
olduğunu belirten hemşerimiz İsmail Düzgün, Eski Garaj Tellal pazarının arkasında ikinci el ve sıfır
bisiklet ve motosiklet alım satımı
yapmaktadır. Hemşerilerimizin ihtiyaçları olursa buyursunlar gelsinler elimizden geleni
yapmaya çalışacağımızdan endişeleri olmasın dedi.

Özbakır; "Bizim sektör tamamen
güvene dayalı bir sektördür"
Mehmet bey önce kısaca
sizi tanıyabilir miyiz?
Öncelikle hoş geldiniz. Ben Mehmet Özbakır; Okkalar sülalesinden Okka Mehmet'in
torunu, Petrolcü Yaşar'ın oğluyum. 1988 Akkise doğumluyum. İlköğretimimi Akkise'de, lise
ve Üniversiteyi Konya'da tamamladım. Sektör
olarak Muhasebe sektörü kökenliyim, Yardımcı
Beton, Mali Müşavir Ali Selvi sonrasında Konya şekerde bir 5,5 sene tecrübem oldu. Yaklaşık
8 aydır da "ÖZBAKIR GAYRİMENKUL" olarak
emlak sektörünün içindeyiz. Rabbim mahcup etmesin.
Emlak sektörü üzerine piyasa değerlendirmesi yapsak ne söylemek istersiniz?
Abi, bu soruya şöyle cevap verebiliriz. 15
Temmuz sürecinden sonra emlak sektörü bir

daralma içerisine girdi. Bu sektöre girerken kendimi yetiştirmek için kendime belli bir zaman
tanıdım. Gördüm ki sektör tamamen güvene dayalı bir sektör. Piyasaya güven verebilen insanlar
tabiri caizse 20-30 km hızla giden insanlar. Yani
çok fazla hoplamadan zıplamadan rölantide yol
almaktadırlar. Fakat piyasada güven veremeyen
insanlar şuanda el frenini çekmiş bekliyorlar.
Bizim piyasa daha çok inşaat sektörüne ve arsa,
tarla alım-satımına dayalı olduğu için özellikle
tarla piyasası baya bi durdu. Ben özellikle yatırımcılarımıza şunu tavsiye ediyorum. Konya'dan
yatırım yapılacak olan bölge yeni yapılacak olan
şuanda Kaşınhanı'nda yapımı devam eden Dış
Çevre Yolu'nun dışına taşmamaktır. İçinde alınan her yer mutlaka ama mutlaka prim yapar ve
kazanır. Ama çevre yolunun dışına çıkan bölgeler zor kazanır. Bugün insanlar bilinçsiz yatırım
yapıyorlar. Tabiri caizse Akören'den adam yer aldım diyor ama benim gözümde 50 senede geçse
prim yapmayacak bir yerdir. Sektörde mantıklı

yatırım yapılırsa yatırımcı doğru yönlendirilirse
daralma o insanları çok etkilemez etkilese de el
freni çekilip beklenmez. Elhamdülillah biz şuanda azda olsa bir şeyler yapıp, çarkımızı döndürüyoruz.
Bunun dışında hemşerilerimize
ne söylemek istersiniz?
Benim hemşerilerime söyleyebileceğim önerim şu; yatırım yaparken sorup soruşturmalarını
isterim. Mantıklı yatırımlar yaparak pişman olmayacakları, kendilerini sıkıntıya sokmayacakları şekilde yatırımlar tercih etmelerini isterim.
Yatırım yapacak kişiye, mülk sahibi olmak ve
yatırım yapmak isteyen hemşerilerime bu konu
hakkında tecrübe sahibi olanlara danışmalarını,
bilinçli yatırım yapmalarını tavsiye ederim.
Sizinde belirttiğiniz gibi şenlik tarihimize
daha baya bir zaman var. Şenlik programlarımız
her yıl dolu dolu geçiyor. İnşallah bu şenliği de
kazasız belasız geçiririz. Rabbim herkese selamet
versin. Herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum.
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Altunay; “Biz şuan ecdadımızın vermiş
olduğu mücadeleden sonra buralardayız”

1980 Konya doğumluyum. Fartlının Adıgüzel'in
İbrahim'in oğluyum. Doğma
büyüme Konyalıyım. Şuan için
Japonya Menşeili Tungala Kesiş Takımlar bünyesinde Konya
Bölge Sorumlusuyum. Aydınlar
firmasıyla yaklaşık 10-12 yıldır bir çalışma yapıyoruz. Köye
ayda bir sefer olmasa bile kesinlikle iki ayda bir gidiyorum.
Şenliklerimize her sene mutlaka katılıyorum. Hatta Cuma
gününden gitmeye çalışıyorum oradaki havayı
daha iyi koklayabilmek için Konya'nın stresinden
uzaklaşmak için erkenden gidiyorum.
Şuan da piyasayı nasıl değerlendirir siniz?
Piyasada şuan için işler iyi durumda herhangi
bir sıkıntı yok. İnşallah daha güzel olacağını düşünüyorum.
• Şenlik alanının asfalt olmasına katiyen karşıyım. Çünkü orada doğaya çıkıyorsun ve o havayı
almak istiyorsun asfaltın orada ne işi var.
Böyle bir duyum mu aldınız ki böyle konuşuyorsunuz?
• Benim duyduğum bir site alanı yapılacağına
dair. Konya'daki piknik alanları tarzında banklar
konulacağını duydum benim tepkim böyle bir çalışmanın yapılmasına. Çünkü biz orada köyün yaşantısını bir nebze kendimiz hissetmek için oraya
gidiyoruz.
Adıgüzel Bey bu konuda birçok hemşerimizle röportaj yaptım, bu röportajlarda oranın tozu
toprağı bizi mahvediyor, şenlik alanın bazı yerlerini kamelya, mesire alanı şeklinde düzenleseler
daha iyi olur noktasında talepleri var. Fakat şu-

anda da sizden tam tersi
tepki aldım? Burada ki
çelişkiyi ortadan kaldırmanın yolu nedir?
• Affedersin abi ama
o zaman oraya gelmesin.
Gitsin Konya’nın herhangi bir yerinde yapsın pikniğini. Bu şenliği orada
yapmanın amacı o köyün
havasını tozuyla toprağıyla özümsemek ve sıla-i rahim yapmak değil midir?
* (Muammer Saylık: Adıgüzel’in bu düşüncesine bende katılmıyorum. Orada bir araba geçtiği
zaman toz duman içinde insan daha çok rahatsız
oluyor. Sen temiz hava almaya gidiyorsun onu anladık ama, bir araba geçtiği zaman
kalkan toz ciğerine gidiyor. Orada
geçiş yolları asfalt olabilir, belirli
yerlere kamelyalar
konulabilir. Kısaca olması gereken
şeyler doğayla iç
içe hoş bir düzenleme yapılabilir.
Çeşmeler, lavabolar ve tuvaletler artırılırsa daha güzel olabilir)
Muammer Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Muammer Saylık 1969 yılında Akkise
Kasabası'nda dünyaya geldim. Lakabımıza İmam'ın
Şükröl derler. İmam'ın Şükrü'nün hademe Ömer'in
oğluyum. İlkokulu ve Ortaokulu Akkise'de bitir-

dikten sonra 1983 yılında Konya'da AYD firmasına başladım. O gün bugündür AYD firmasında
yaklaşık 35 yıldır çalışıyorum. Şuanda Talaş İmalat
Sorumlusu olarak devam ediyorum.
18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları
Zaferi 103. Yıl Dönümü Kutlaması ve Afrin'in
kontrol altına alınması hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Adıgüzel Altunay: Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar dileriz. Biz şuan ecdadımızın bayrak ve vatan için vermiş olduğu mücadeleden sonra buralardayız. Şuan
Afrin’deki bütün askerlerimize Rabbim güç, kuvvet
versin. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil
şifalar dilerim.
Muammer Saylık: Öncelikle 18 Mart Çanakkale Kurtuluş savaşındaki ve Afrin mücadelesinde şehit düşen Mehmetçiğimize Allahtan
rahmet, geride kalan gazilerimize de sağlık
ve sıhhatli günler geçirmelerini Cenab-ı
Allah'tan niyaz ederim. 18 Mart Çanakkale
Savaşı gerçekten tarihi bir dönem, kurtuluşumuzun başlama noktası, Allah'ın taktir
ve izniyle Seyit Onbaşı'nın 210 kiloluk top
mermisini tek başına Cenab-ı Allah'ın verdiği bir güçle kaldırıp düşman gemisinin, donanmasının tam bacasından girip düşmanı
iflas ettirmesi son noktayı vurması Türk milletinin, aziz milletimizin kurtuluşu olmuştur.
Aynı şekilde Afrin'in tam anlamıyla kurtulup PKK,
PYD örgütlerinden temizlenip Müslüman Suriyeli
vatandaşlarımıza teslim edilmesi ikinci bir sevincimizdir tabiki. Bundan sonraki şeylerin vatanımıza
milletimize, daha iyi daha hayırlı olmasını Cenab-ı
Allah'tan temenni eder, Devletimize, milletimize
Cenab-ı Allah zeval vermesin diyorum.

Örnek; "Gençler kendilerine güvenip
asla bir şeyden çekinmesinler"

Ömer bey öncelikle merhaba,
sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Akkiseden Tokmağın Kerimin Celalin
torunuyum, Kenan Örnek’in oğluyum. Okuyordum, fakat okumanın bir cazibesinin kalmadığını düşünerek okulu bıraktım. Okulu bırakmamda ki amaç da şöyle okumakla artık bir
şey olunamayacağını fark ettim o yüzden baba
mesleğine devam etmeye karar verdim. Köyle
pek aram yok, gidip geliyorum ama köyümü fazla bilmiyorum.
Yapmış olduğunuz işle alakalı bilgi istesek
bize nasıl bir bilgi verebilirsiniz?
Babam 15 senedir galeri sektöründe olunca
kendine çevre edinmiş, galeri sektöründe ismini
kanıtlamış, güvene dayalı temiz ürün sattığımızdan dolayı satış konusunda sıkıntı yaşamıyoruz
Allah'a çok şükür. Konya yeni araç konusunda
kısır memleket olmasına rağmen galeri camiasında şükürler olsun işlerimiz iyi.
Genel olarak bir değerlendirme yapacak

olursak piyasada bir durgunluk var, ama buna
rağmen müşterinin ne zaman geleceği belli olmaz diye bir tabir vardır ya işte bu tabir bizim
sektör için geçerli değildir. Bu konuda bir örnek
vermek istesek bir bakıyorsun bir ay hiç iş olmuyor diğer ay bir müşteri geliyor 2 ayda yapacağımız ticareti bir seferde yapıp gidiyor. O sebepten
galeri sektörü çok farklı bir sektör, durgun desem
durgun değil hareketli desem hareketli değil.
Türkiye'yi yönetecek gençler olarak
Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için ne diyorsunuz?
Türkiye şuanda tamamen gelişmekte olan bir
ülke, bundan 20-25 sene öncesine baktığımız zaman çıtayı yükseltmiş bir ülkeyle karşı karşıyayız
şuanda. Zaten tüm Avrupa ülkeleri ve tüm dünya
ülkeleri şuan Türkiye'nin üstüne gelmeye başladılar. Çünkü Türkiyenin geliştiğini gördükleri
için gelişmemizi istemiyorlar. Amerika gelişmemizi istemiyor. Orta doğuda söz sahibi olmamızı
istemiyorlar, neden? Çünkü oraya kendi üstlerini

kurup sömürebilecekleri bir yönetimi başa getirerek petrole ve yer altı kaynaklarına sahip olmak
istiyorlar. Türkiye’nin de bu sömürü düzenine
izin vermeyeceğini bildikleri için iç ve dış mihraklarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışıyorlar.
Rabbim bu şeytanın uşaklarına fırsat vermesin.
Şenliklerimiz güzel oluyor, orada bütün
Akkiselilerin birleştiği, toplumun kaynaştığı bir
platform oluşuyor. Bu sene sanatçı olarak Hüseyin Kağıt gelecekmiş galiba. Bizler ve hemşerilerim için hayırlı olur. Orada toplu yemek verilmesi, sanatçıların gelmesi milletin kaynaşması için
çok iyi bir ortam. Şu anda üç ayların içindeyiz
bu vesileyle şimdiden tüm Akkiselilerin ve tüm
İslam Aleminin üç aylarını kutlarım. Bu üç aylar
içerisinde tüm İslam Alemine ve hemşerilerimize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı bir yaşam diliyorum.
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AKKİSE’DE EĞİTİME DESTEK
Akkise’de yapılacak, Eğitime
% 100 destek kapsamında başlatılan 8 Derslikli Akkise İmam
Hatip Lisesi protokolünü Konya
Valisi Sayın Yakup Canbolat, İl
Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, Akkise Yardımlaşma
ve Dayanışma Dernek Başkanı
Nedim Selek ve Hayırsever İşadamlarımızdan Mehmet Çelik,
Ramazan Deresal, Mevlüt Aydın
ve Bahattin Düzgün ile birlikte
yapım protokolü imzalandı.
Hemşerilerimize hayırlı Olsun.

Akkise’de Şehitler Haftası coşkuyla kutlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenleri Akkise’de
coşkuyla kutlandı. Ahırlı ilçe merkezinde Atatürk anıtına çelenk koyma töreninden sonra;
Yalıhüyük Kaymakamı ve Ahırlı Kaymakam
vekili Yakup GÜVEN ve diğer protokol üyeleri Akkise Mustafa
Kemal Çok Programlı
Anadolu
Lisesi öğrenci ve
öğretmenlerinin
hazırlamış olduğu
programa katıldı.
Halkın büyük ilgi
göstermiş olduğu
programın açılış
konuşmasında Okul Müdürü Mehmet DİNÇ
özetle;
Bugün; 18 Mart; Çanakkale`nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının
tüm dünyaya haykırıldığı gündür.
Bugün; Dünyada Türk adının duyulduğu
andan itibaren bayrağımızı yeryüzünün her
noktasında taşıyanların, üç Kıta’yı Türk yurdu
haline getirenlerin, Türklük uğruna bedenlerini toprağa koydukları gündür.

Şehitlerimiz, binlerce yıldan beri, Türk’ün
milli varlığını sürdürmek için; vatan, millet,
istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler.
Onlar; Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ederken destanlaştılar.
Terörle mücadelede pek çok erimizi, astsubayımızı, subayımızı, generalimizi, polisimizi,
diplomatımızı ve öğretmenimizi şehit verdik.
Onlar kahramandı… Onlar cesurdu… Onlar
gerektiği için canlarını büyük Türk Milleti için
verdiler. Aziz Şehitlerimiz size minnettarız
sizi unutmayacağız. Vatan ve Bayrak uğruna
toprağa düşen aziz şehitlerimiz! Sizleri bizden
ayıran ecel, kalplerimizi asla ayıramayacaktır.
Kutsal emanetiniz olan Türk Vatanı ilelebet
hür kalacaktır. Mekânları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun dedi.
Konuşmadan sonra Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi Matematik
öğretmeni Murat Çetinel yönetiminde öğrencilerin hazırlamış olduğu ‘Şehitler İçin’ adlı
tiyatro gösterisinde günün anlam ve önemini
anlatan skeçler, şiirler ve duygusal sahneler
vardı. Protokol üyeleri ve halkın büyük beğenisini kazanan gösteri halkın arzu ve isteği ile
akşam yeniden sahne aldı.

Muammer Verim ile yola devam

Konya Hurdacılar Esnaf Odası
tek liste ile seçime gitti.
14 Şubat 2018 tarihinde yapılan oda seçiminde
Konya Hurdacılar Esnaf Odası tek liste ile seçime gitti.
İki dönemdir yapmış olduğu oda başkanlığına tek liste
giren Muammer Verim, seçime katılan üyelerin oylarıyla yeniden güven tazeledi.
Divan başkanlığını Konya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birlik Başkanı Ali Osman Karamercan’ın yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarıldı.
Oda başkanları ve Divan üyelerine seslenen Verim,
ülkemizin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek;
TSK’nın Afrin’de başlatmış olduğu Zeytin dalı operasyonunun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını,
ordumuzun bu harekâttan alnının akıyla çıkmasını ve
bu operasyondan muzaffer olarak ayrılmasını dilerim
dedi.
Bazı oda başkanlarının da hazır bulunduğu salonda
saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra
oylamalara geçildi. Başkanlığı ve listesi kesin olan Verim, kutlamaları kabul ederek katılımcılara ve üyelerine
her zaman hizmetinizdeyim dedi.
Bizde hemşerimiz Muammer Verim’e görevinde başarılar dileriz.
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