Gönül Elçileri Projesi tanıtıldı Yazar Ayşe Ünüvar
seminer verdi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde 19 Aralık 2012
tarihinde ulusal basın aracılığı ile tanıtımı yapılan “Gönül
Elçileri” projesi, İl düzeyinde
de Konya Valisi Aydın Nezih
Doğan’ın eşi Hatice Doğan’ın
öncülüğünde gerçekleşti.

Bir Kitabın meydana gelişi,
kitabın önemini kitabın yazarından öğrenmek amacıyla “Okuyan Bilir” projemiz
kapsamında ünlü yazar ve
Uzman Psikolojik Danışman
Ayşe ÜNÜVAR seminer verdi.

Haberi sayfa 6’da

Haberi sayfa 8’de
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Mehmet AKGÜN

Şimdi
Birlik ve
Dayanışma
Zamanı

Bir insanın en çok zorlandığı şey
inanmadığı görüşü ve ilkeleri savunmasıdır. Bizler bu gazeteyi çıkartırken elimizden geldiği kadar sizlerin
sesi olmaya çalıştık. Çünkü inanıyorduk. Bu amaçla sizlere hizmet etme
borcumuzu yayıncılık yaparak ödemeye çalışıyoruz. Gazetemizde, elimizden geldiği kadar haberlerinize
yer veriyor, yapmış olduğumuz röportaj ve fotoğraflarınızı yayınlayaYorumu
rak sizlere ulaştırıyoruz.
sayfa 2’de

Kasabamıza Ziraat
Bankası’dan ATM jesti
Haberi sayfa 10’da

Huzursuz bekleyiş son buldu
Sosyal güvencesi olmayan ve dezavantajlı grup içinde olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olmak üzere, Ahırlı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı ile Akkise Tarımsal
Kalkınma Kooperatifinin ortak hazırladığı proje kapsamında 85x4=340 adet
süt sığırcılığı projesinde gebe düvelerin
dağıtımı yapıldı.
Haberi sayfa 15’te

‘Akkise’nin bize, bizimde
Akkise’ye vefa borcumuz var’

Ali Seçmen ÇEVİK

Akkise’yi ve Akkiseli’yi seven ve Akkise’de
birçok hatırasının olduğunu belirten Ali
Seçmen Çevik Hocamız tüm Akkiseli’lere
sevgi ve selamlarını
iletti.
Haberi sayfa 14’te

Devecioğlu Ömer Camii’nde
AKKİSE Sabah Namazı bir başka oluyor

ÇAY OCAĞI

Şükran Mh.
Başaralı Cad.
No: 27 KONYA

Gsm: 0535 896 00 38

Kasabamız Camilerinden Devecioğlu Ömer Camiinde kış ayları her pazar sabahı kılınan sabah namazı ve
namaz sonrası düzenlenen program
örnek teşkil ediyor.
Haberi sayfa 10’da

Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.s)’ in dünyayı şereflendirmesinin
yıldönümü münasebetiyle
Kutlu Doğum Haftanızı ve
Mevlid Kandilinizi kutlar,
hayırlara vesile olmasını
Cenab-ı Allah’tan niyaz
ederiz.

[ AKKİSE ]
Gazetesi

2

Şimdi Birlik ve
Dayanışma Zamanı
Bir insanın en çok zorlandığı şey inanmadığı görüşü ve ilkeleri savunmasıdır. Bizler bu
gazeteyi çıkartırken elimizden geldiği kadar
sizlerin sesi olmaya çalıştık. Çünkü inanıyorduk. Bu amaçla sizlere hizmet etme borcumuzu yayıncılık yaparak ödemeye çalışıyoruz.
Gazetemizde, elimizden geldiği kadar haberlerinize yer veriyor, yapmış olduğumuz röportaj ve fotoğraflarınızı yayınlayarak sizlere
ulaştırıyoruz.
2 Haziran’da yapılacak olan şenliklerde
sizlerle bir anket çalışması yapmayı düşünüyoruz. Bu anket önümüzdeki yıl yapılacak
olan belediye ve muhtarlık seçimlerindeki
adaylarımızı tanımlamak ve kasabamızdaki
insanların tercihi, hangi aday etrafında birleşilmesi gerektiğini belirlemek için yardımcı
olacak.
Anket çalışmasını Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden sevgili
Hemşerimiz Sayın Ali ATALAY hocamız yapacak ve sonuç değerlendirmesini de diğer
sayılarımızda yayınlayarak sizlerin bilgisine
sunacağız. Anket hakkında önerileriniz varsa
bizlerle paylaşabilirsiniz.

(0332) 351 69 58
(0541) 536 19 68
(0537) 379 69 09
(0544) 217 09 55
web : www.akkisegazetesi.com
e-mail : akkisegazetesi@hotmail.com
e-mail : akkisegazetesikonya@gmail.com
facebook: akkisegazetesi@hotmail.com

Neden böyle bir ankete gerek duyulduğunu söyleyecek olursak; Akkiseliler olarak
bizlerin birlik ve beraberliğimizi gösterip her
kim olursa olsun teveccühü hangi adayı gösteriyorsa onun etrafında birleşip belediye başkanlığının Akkise Kasabamızdan seçilmesini
sağlamak olacaktır.
Yıllardır hepimizin dillendirdiği ilçe olma

hakkımız; biz ilçe olmamız gerekirken kasabamızın neredeyse dörtte bir nüfusuna sahip,
5’er Km. arayla iki belde Anavatan Partisi döneminde ilçe yapılmışlardır. Bu beldeler Ahırlı ve Yalıhüyük beldeleri bugünün ilçeleri. Ta
o dönemde bizim hakkımız yendi deyip durduk yıllarca.
İşte bizlere ve sizlere büyük bir fırsat, nüfus bakımından belirleyici kasabamızdaki oylar olacaktır. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi
lazım, sizler birlik olursanız belirleyici olursunuz. Ama aranızda nifak olursa, ikilik olursa,
bölünürsek yine yöneten değil yönetilen olursunuz ve öylede kalmaya devam eder gidersiniz. Akabinde de sızlanmalara, yakınmalara
devam eder gideriz. Bunu niye ısrarla hatırlatıyoruz? Yeni belediyeler kanununda yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi yatırım ve hizmetlerin belediyelerin öncülüğünde yapılmasını sağlayacak. Bizim kasabamıza da gereken
yatırımların yapılması, gençlerin çalışmasını
sağlayacak istihdam alanlarının açılması çok
önemli. Bu vesileyle alt yapı üst yapı hizmetlerinin yerinde tespit edilip çözüm yolarına
gidilecek.
Geçen sayımızdaki çağrımı tekrarlıyorum;
Hepimizin kasabamıza olan vefa borcumuzu ödememiz gerekli olduğuna inanıyorum.
Görelim Mevlâm neyler, neylerse güzel
eyler.
Allah’a emanet olun.

9 yıl sonra gelen itiraf Hemşerimiz Mehmet
AKKİSE GAZETESİ adına
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet AKGÜN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Durmuş ÖLMEZ
Grafik Tasarım
Mehmet KÜÇÜK
Basım Yeri
Erman Ofset Ltd.Şti
Matbaacılar Sit. 6. Blok No:14 Konya
Tel&Fax: 0332 342 01 55
İdare Yeri
M. Muzaffer Cad. Aşık Ömer Sk. No:2/C Terziler
İşhanı Altı KONYA/TÜRKİYE
Tel&Fax: 0332 351 69 58
e-posta: akkisegazetesikonya@gmail.com
Basım Tarihi: Nisan 2013
Yayın türü: Yerel Süreli Yayın.
Yayın içeriği: Yerel, yöresel, siyasi, ekonomi ve
sektörel haberler.
Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine Uyar.
www.akkisegazetesi.com

Konya’da gazinocu 35 yaşındaki Bünyamin Kaya, 9 yıl önce
kaybolan iş ortağı 35 yaşındaki Hürrem Uslu ve 10 yıl önce kaybolan rakipleri gazinocu 25
yaşındaki Fatih Karagöz’ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına
alındı. Haziran 2004 yılında
kayıp olan ve bütün aramalara rağmen ne ölüsüne, nede
dirisine ulaşılamayan Hürrem USLU’nun öldürülerek
kiraz bahçesine gömüldüğü, cinayeti işleyenin ise Usluyla birlikte ortak gazino çalıştıran
arkadaşının ve ortağının olduğu ortaya çıktı.
Daha önce birlikte işledikleri bir cinayetten dolayı kendisinin de öldürülmesinden çekindiğini ifade eden
Bünyamin Kaya, baba gibi çok çok sevdiğim Hürrem USLU’nun
beni de öldürmesinden korktuğum için 1 yıl sonra onu tüfekle öldürdüm ve kiraz bahçesine ağabeyimle gömdüm” diyerek itirafta
bulundu. Bünyamin Kaya Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler
tarafından Konya'nın Çumra İlçesi Apa beldesindeki evine baskın
yapılan Bünyamin Kaya ile yakınları gözaltına alındı. Uslu’nun otomobili de kaybolmasından 5 ay sonra Antalya'nın Manavgat ilçesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Ailelerinin kayıp başvurusu
üzerine o dönem yapılan araştırmada bütün arama ve araştırmalara rağmen Uslu’nun bir izine rastlanamamıştı.

Akgün kaza yaptı

Hemşerilerimizden Gara Mehmetler
sülalesinden
Gara
Mehmet’in Bedir’in
oğlu
(Editörümüz
Mehmet Akgün’ün
amcaoğlusu) Mehmet
Akgün
Konya'nın
Akşehir ilçesinde trafik kazası yaptı. Meydana gelen bu
trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Afyon’dan Konya istikametine seyir halinde Konya’ya gelen Akgün, 42 LD 970
plakalı otomobiliyle, Akşehir'e bağlı Yeşilköy yakınlarında
yol çalışması yapılan anayoldan toprak yola girmek isterken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilköy'de
bulunan Adiyan Çayı'na uçtu. Bu kazada yaralanan araç
şoförü hemşerimiz Mehmet Akgün (38), yanında bulunan
arkadaşları Muharrem Tetik (28), Eyüp Soytürk (36) Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınırken
Ahmet Çetin (32) ise ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapılan
Ahmet Çetin Konya’ya sevk edildi. Alınan son bilgilere göre
yaralılardan birin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
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Çanakkale
Geçilmez
18 MART 1915
18 Mart günü, bundan 98 yıl önce, Çanakkale’de
ufukları ümit ve zafer neşesi kaplayan bir gün daha
doğdu. İtilaf Donanması 18 savaş gemisiyle Saat
10.00’da boğazı yarıp geçmek üzere girmeye başladılar. İlk ateşi TRIUMPH zırhlısı, Çanakkale’ye
12 Km. mesafedeyken saat 11.15’te açtı. Savunma
planımıza göre, gemiler topçularımızın ateş menziline girinceye kadar pusuda bekleyecek ve baskın
tarzında ateş açılacaktı.Nitekim böyle yapıldı.
Düşman yaklaştıkça,topçularımızın giderek
yoğunlaşan isabetli atışlarıyla karşılaşıyordu. Saat
12.00’ye geldiğinde orta kesimdeki 3 tabyamız ağır
hasar almış, ama ayakta kalan diğer topçularımızın hedefini şaşmayan mermileri AGAMENNON

Bizim değerini zerre kadar bilmediğimiz ya da işimize gelmeyen Vatan
Sevgisi ve Vatan İçin Neler Yapılabilir sorusuna cevaben bundan 98
yıl önce bizlere hatta tüm dünyaya
ders niteliğinde bir tutum ve savunma zaferi ile taçlanan bir direniş gösteren ordumuzun cesur ve
yiğit askerlerimizi dua ve minnetle
anıyor,birlik ve beraberliğe en çok
ihtiyacımız olan şu günlerde milletimizin isterse neler yapabileceğinin
farkına varmalarını istiyorum. Unutmayalım ki sadece bir deniz zaferi
değil, Bir Destandır ÇANAKKALE..!

zırhlısının çelik yeleğini parçalamış, INFLEXIBLE
zırhlısının komuta köprüsü uçurulmuş ve bu arada düşman donanması Çanakkale’ye 7 Km. kadar
sokulmayı başarmıştı. Savaşın en şiddetli anları yaşanıyordu. Türk topçuları Boğazı cehenneme çeviriyor, düşman zırhlıları da kıyı şeridindeki mevzilerimizi hallaç pamuğu gibi atıyor, kıran kırana bir
savaş oluyordu.
Bu sırada Fransız GAULOIS zırhlısı aldığı ağır
yaralarla saf dışı kalmış, BOUVET zırhlısı yırtılan
çelik gömleğini yenilemek üzere geriye kaçarken,
bir gece önce Dz. Yzb. Hakkı’nın NUSRET mayın gemisiyle boğaza döşediği mayınlara çarparak
639 personeli ile birlikte karanlık limanın sularına
gömülerek kayboluyordu. BOUVET’in imdadına
koşan SUFFREN ve GAULOIS
da aynı akıbete uğramıştır. Saat
15.00’te IRRESISTIBLE ve onu takiben 16.00’da INFLEXIBLE ve 10
Dakika sonra OCEAN zırhlıları,
tam ileri atılacaklarken onların da
ayakları Yzb. Hakkı’nın tuzağına
takılarak batarken, INFLEXIBLE güçlükle kurtularak römorkör
yedeğinde İmroz’a dönüyordu.
Böylece 6 Saatte3 büyük zırhlısını
kaybeden, bir bu kadarı da ağır
hasara uğrayan gemilerini acıyla
seyreden Amiral De ROBECK,
kalanları kurtarabilme telaşıyla
saat 17.30’da boynu bükük çekilme
emrini veriyordu.
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Çanakkale Şehitlerine
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’yaKaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’
Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,
Avusturalya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i İlahi o metin istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedi serhaddi;
‘O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme’ dedi.
Asım’ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
‘Bu, taşındır’ diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Akif ERSOY
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İlçe Jandarma Komutanlığınca
halka açık seminer verildi
Gönül Elçileri
Projesi tanıtıldı

İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay
Kıdemli Başçavuş
Ercan DUMAN tarafından halkın emniyet
ve güvenliği, hayvan
hırsızlığı, dolandırıcılık, anız yakma ve düğünlerde silah atılması
gibi konularda seminer
verildi. Seminere
Akkise halkı yoğun ilgi
gösterdi.

Sağlık personelinden
İlk Yardım Semineri

İlçemizde görevli sağlık
personelince İlçe Jandarma Komutanlığı binasında ilk yardım
semineri verildi. Seminere İlçe
Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan DUMAN
başta olmak üzere İlçe Jandarma
Komutanlığında görevli astsubay,
uzman jandarma, erbaş ve erler
bu seminere katıldı. Seminerde
ilk yardım gerektiren durumlarda
yapılması gerekenler uygulamalı
olarak anlatıldı.

Kaymakamımız hane
ziyaretlerine devam ediyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde 19 Aralık 2012 tarihinde ulusal basın aracılığı ile
tanıtımı yapılan “Gönül Elçileri” projesi, İl düzeyinde de Konya
Valisi Aydın Nezih Doğan’ın eşi Hatice Doğan’ın öncülüğünde
11 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen programla tanıtılmasından ardından;
İlçemizde de Gönül Elçileri Projesi, Ahırlı Şehit Samet
BÜTÜN Ortaokulunda, İlçe Gönül Elçileri Komite Başkanı
Kaymakamımız Sayın Remzi KATTAŞ’ ın eşi Fatma KATTAŞ
hanfendinin koordinesinde, Ahırlı SYDV Müdürü Ayşe YİĞİT,
Teknoloji Tasarım Öğretmeni Hülya Erdoğan SARI tarafından
12.02.2013 tarihinde yapılan ve ilçe merkezinde görevli öğretmenlerimiz, Akkise Kasabası okul müdürleri, doktorlarımız
ve ilçe müftüsünün katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıyla
tanıtıldı. 13.02.2013 tarihinde yapılan ikinci tanıtım toplantısına Belediye Başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, köy ve mahalle
muhtarları, ilçe müftülüğünde görevli imamlar, kamu kurum ve
kuruluşları daire amirleri katıldı.

Kaymakamımız Remzi KATTAŞ düzenli olarak gerçekleştirdiği hane ziyaretleri ne
devam ediyor. Kaymakam
KATTAŞ, Ahırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
personeliyle birlikte Akkise
Kasabasında İsa TOKMAK
ve Halil SAĞLAM’ ın evlerini
ziyaret etti. Kaymakamımız,
SBS’ye hazırlanan öğrencilerle
sohbet etti. Öğrencilerin ve
ailelerin sorunlarını dinledi.
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“Sen Yaz Arkadaşın Okusun Kütüphaneler Hayat Olsun”

Yarışma projemiz başladı
"Okuyan Bilir" Projesi kapsamında öğretmenlerimizden Selda Yıldız, Nuray Bal ve İrem Karayılan’nın
hazırlamış olduğu proje 25.02.2013 tarihinde başladı.
"Sen Yaz Arkadaşın Okusun
Kütüphaneler Hayat Olsun"
Yarışması Kriterleri
29.03.2013 tarihinde sona erecek olan
yarışmada dereceye giren öyküler kitaplaştırılarak dağıtılması planlanmaktadır.
Proje sorumlusu öğretmenlerimize, her
sınıftan 4 tane hikaye sınıf öğretmeni ta-

rafından belirlenecek, belirlenen hikayeler
seçici kurul tarafından aşağıdaki kriterlere
göre değerlendirilecektir.
1) Hikaye kendi el yazısı ile yazılacak,
2) Hikaye görseller ile desteklenebilir,
3) Türkçe dilbilgisi ve noktalama işaretlerine uygun yazılacak,
4) Hikayeyi anlatabilme ve Türkçe´ yi
kullanabilme becerisi,
5) Vücut dilini kullanma ve bunun hikayenin içeriği ile uyumu,
NOT: Yarışmacılara bu kriterlere göre
puan verilecek her sınıf grubundan birer
birinci, ikinci ve içincüler seçilecektir. Dereceye giren hikayeler kitap haline getirilerek kütüphanelere kazandırılacaktır.

Hurdalık esnafı işlerin
durgunluğundan şikayetçi
20 yaş üstü araçların toplanmasında
yetersiz kalan küçük
esnaf evine ekmek
götürmekte zorlanıyor. Bununda sebebi
20 yaş üstü hurda araç
toplama yükümlülüklerini yerine getiremediklerini ve büyük
esnafların buna hazırlıklı bulunmaları ve
imkanlarının yeterli
olmasından kaynaklandığını söylediler.

Ailem de okuyor ben de okuyorum

Projemiz başarıyla
devam ediyor

Aile bireyleri ve çocukların televizyon
ve bilgisayarın olumsuz etkilerinden kurtarmak, dizilerden ve oyunlardan bir süre
uzak durup, belli saatlerde televizyonu ve
bilgisayarı kapatarak, ailece daha yararlı zaman geçirilmesi düşünülmüştür. Bu projede aile bireylerini kitap okumanın yararları
hakkında bilinçlendirmek ve kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak amaçlanmıştır.
Çocuklara ve ailelere kitap okuma
alışkanlığını kazandırarak, kitaplarda neler
bulunduğunu, bizi hangi dünyalara götürebileceğini, ileride bize ne büyük yardımlarda bulunacağını ve bize neler verebileceğini
anlatmak istiyoruz. Ailede her bireyin kitap
okuması ve okunan kitapların aile bireyleri
arasında yorumlanması, aile bireyleri ve çocuklar arasında etkili ve nitelikli zaman geçirilmesi ve aile içi iletişimin kuvvetlenmesi
hedeflenmiştir.
3/b sınıfı Öğretmeni Ramazan YILDIZ ‘ın hazırladığı “Ailem de Okuyor, Ben

de Okuyorum” sosyal sorumluluk projesinde ebeveynlerin rolü büyüktür.
Çocukların büyüklerini
örnek alarak daha çok
kitap okuyacağını düşünüyoruz. Bu projede
17/12/2012 ve 17/04/2013
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projede
velilere sınıf kitaplığından
seçtiği bir hikaye kitabını
bir hafta boyunca okuyup kitabın içinden
seçtiği bir hikayenin özetini sınıfta öğrencilere aktarılması istenilmektedir ve haftalık
en çok kitap okuma becerisi gösteren öğrencilere ve velilere “Kitap Kurdu belgeleri”
verilecektir.
Veli-okul-öğrenci ilişkilerinin gelişmesinin sağlanması, kitap okumanın öneminin tüm aile içerisnde konuşulması, velilerin okulla bağlantılarının güçlendirilmesi,
okullarda ve evlerde seviyeye ve ilgiye dönük kitaplıklar oluşturmak, kitap okumanın insanların genel kültürünü ve ufkunu
genişlettiği ve sosyal yönden verimli ve iyi
iletişim kurmayı güçlendirdiğini kavratmak
amacıyla başlatılan bu proje kampanyasına
velilerimizde büyük ilgi göstermektedir.
19/12/2012 tarihinde okulumuza gelerek
Karayılan adlı hikaye kitabını okuyup sınıf
ortamında öğrencilerimize anlatan Sami
SOĞLA’ ya teşekkür ederiz.

Öğrencilerimizin
çanta yükü hafifliyor
Okulumuz öğrenci dolabı uygulamasına geçmiştir.
Omurga hastalıkları gelişmiş toplumlarda en sık karşılaşılan ve sakatlığa
yol açan problemlerden birisidir. Yapılan çeşitli çalışmalar
sonrasında okul çağı çocuklarında bel ağrısı görülme sıklığının
% 70 olduğu görülmüştür. Bu oran oldukça yüksektir. Bilinen bir
başka gerçek de genç yaşta bel ağrısı çekenlerde, daha ileri yaşlarda da bel ağrısı yaşanma riskinin arttığıdır. İşte bu nedenle
Akkise Atatürk İlkokulu olarak 1-5. Kademe sınıflarlında öğrenim gören öğrencilerimizin sağlığını amaçlayarak, en azından
çanta yükünü azalmak ve sorumluluk duygusu geliştirmek amacıyla sınıflarımıza dolap temin edilmiş ve öğrenci dolabı uygulamasına geçilmiştir.
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Yazar Ayşe Ünüvar okulumuzda
seminer verdi...
Bir Kitabın meydana gelişi, kitabın önemini kitabın yazarından öğrenmek amacıyla "Okuyan Bilir" projemiz kapsamında ünlü yazar ve Uzman Psikolojik
Danışman Ayşe ÜNÜVAR okulumuzda
17.01.2013 tarihinde seminer vermiştir.
Sıcak bir ortamda gerçekleşen seminere yaklaşık 300 öğrencimiz katıldı.

Seminerde ayrıca Ayşe Ünüvar’ın
yazdığı “Yüreğime
Cemre Düştü” adlı
kitap üzerine de söyleşi yapılarak öğrencilerin kitaplarını imzalandı.
Seminerin söyleşi tadında geçtiğini söyleyen
Uzman Psikolojik Danışman Ayşe Ünüvar.
“Akkise Atatürk İlkokulu Müdürlüğünün daveti ile Akkise’de verdiğim seminerde öğrencilerin
kitap okumanın önemine bilinçli olmaları hoşuma
gitti. Okul idarecileri ve öğretmenleri öğrencilere,
kitap okumanın önemini çok iyi öğretmişler.Bütün

öğrenciler bilinçli bu konuda. Öğrenciler çok güzel
sorular sordu. Öğrencilerin algıları çok güzel. İkinci kitabım çıktığı zaman da söyleşi için tekrar davet
ettiler” dedi.
Davetimize iştirak ederek okulumuzda seminer
veren aynı zamanda kitabı hakkında söyleşi yapan
yazarımız Ayşe ÜNÜVAR hanım efendiye aynı zamanda yaptığı çalışmalardan dolayı Hasan KURT
öğretmenimize teşekkür ederiz.

VEFAT EDEN HEMŞEHRİLERİMİZ
B

ir trafik kazası sonucu Kör İsmailin
Ahmet’in oğlu İbrahim Aydemir’in eşi
Eşşe Aydemir vefat etmiştir. Cenazesi Konya üçler
mezarlığına defnedilmiştir.

G
M

edikler Sülalesinden Gara Sultanın Muhittin Gedik 11.03.2013 tarihinde vefat
etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.

H

emşerilerimizden Sami Canpolat’ın eşi
Havva Canpolat 08.04.2013 tarihinde
Konya’da vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler
Mezarlığı’na defnedilmiştir.

H

emşerilerimizden Hatçanın Ağmadın
oğlu Berber Kemal Ildırar 03.04.2013 tarihinde Konya’da vefat etmiştir. Cenazesi Konya
Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

anavlar sülalesinden Manavın Ahmet’in eşi Ümmü Aksoy 05.03.2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.

K
C

asaba sakinlerinden topalın Ahmet Altunsoy 27.02.2013 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
ingözler Sülalesinden Zeynel Yılmaz
18.02.2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler
Mezarlığına defnedilmiştir.

K

ostaklar Sülalesinden Hurdacı Mustafa
Akincenin eşi Nurten Akince 16.02.2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.

E

fe oğulları sülalesinden Efe oğlanın Alinin oğlu Berber Durmuş Ali Düzgün
04.03.2013 tarihinde Konya da vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.

B

eşirler sülalesinden Muammer Sürer’in eşi
Havva Hanım 01.03.2013 tarihinde vefat
etmiş olup. Cenazesi Konya Üçler mezaelığına
defnedilmiştir.

T

opal Zallanın Emrullah’ın oğlu Mehmet
Ali Ayyıldız 22.03.2013 tarihinde vefat etmiş olup. Cenazesi Akkise mezarlığına defnedilmiştir.

M
S
H

andalcının Rıfat (İrfat) Pektaş 13.02.2013
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya
Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.
ağır Ömerin Hacı Tünen 12.02.2013 tarihinde vefat etmiştir.cenazesi Akkiseye defnedilmiştir.
acı Dağbalının oğlu Adem Savaşır
10.02.2013 tarihinde geçirmiş olduğu
kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi Konya
Üçler mezarlığına defnedilmiştir.

S

üleyman çavuşlar sülalesinden Kör Memedin eşi Rahime Candan 26.01.2013 tarihin-

de vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.

U

sullar sülalesinden Kerim Uslunun eşi
Hüsniye Uslu 20.01.2013 tarihinde vefat
etmiştir. Cenazesi Akkiyeye
defnedilmiştir.

K

üşmenler sülalesinden Küşmenin Fehmi
Özalp 19.01.2013 tarihinde
vefat etmiş olup cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.

K

aymakamlar sülalesinden Kaymakamın
Mustafanın oğlu Mehmet Doğanay 18.01.2013 tarihinde vefat etmiş olup. Cenazesi Akkiseye defnedilmiştir.
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Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili Nedir?

Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu
ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.
1989 yılından beri kutlanmakta olan Kutlu Doğum
Haftası fikri nasıl doğdu?
Sizin de bildiğiniz gibi Peygamberimizin dünyayı
teşrifleri olan Mevlid-i Nebevi, asırlardır milletimiz tarafından ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanmaktadır. Mevlid
Kandili ilk defa 13. asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin
Gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmaya başlandı.
Mevlid Kandili münasebetiyle ilim adamları bir araya gelip ilmi, fikri sohbetler yapıyor, halk sokaklarda mevlidi
bir bayram havasında kutluyordu.
Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesiletü’n Necat
isimli şiirin, Mevlid adıyla, yüzyıllardır sevinçte, tasada,
doğumda, ölümde okuna gelmesi ve bu geleneğin bugün
de canlı bir şekilde devam etmesi, Peygamber sevgisi etrafında teşekkül eden milli ruhun ifadesidir.
Yüce dinimiz, huzurlu ve mutlu dünyanın en büyük
hayat kaynağıdır. Bu noktadan hareketle dini tefekkürü
cami dışına taşırmak, değerli ilim adamlarımızın araştırmalarını ve düşüncelerini halka aktarabilmek için Mevlid
kandilini hayırlı bir vesile telakki eden Türkiye Diyanet
Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde
kutlanan Mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamıştır.
Bu düşünce ile Peygamberimizin doğum gününü içine
alan haftayı, "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiştir.
Bir gelenek haline gelen Kutlu Doğum Haftasının
gayesi nedir?
Mevlidi, Türk kültürünün sağlam bir mesnedi, milletimizi birlik ve bütünlük içinde aydınlık geleceğe taşıyacak
sağlam bir gelenektir. Hafta dolayısıyla hazırlanan programlar belirlenirken gözetilen gaye hep bu olmuştur.
Takip ettiğimiz geleneğin gücü ve bunun hâlâ milletimizin gönlünde dipdiri yaşaması, gelecek için bizleri
umutlandırmaktadır. Yüzyıllardır görülmüştür ki Türk
Milleti inançlıdır, hoş görülüdür, dinî inançlarını bir kavga

konusu olarak değil, barış ve huzur kaynağı olarak görmektedir.
Mevlid’le ifadesini bulan kültür atmosferi, bu geleneğin devamıdır. 1989’dan
beri icra ettiğimiz programlardan devşirdiğimiz fikir ve kültür iklimi, Türkiye
Diyanet Vakfı’nın hayırlı bir yolda olduğunu göstermektedir. Unutulmamalıdır
ki, insanlık için en güzel rehber; bütün
güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel
ahlâkı tamamlamak için gönderilen Hz.
Peygamber, model ise Peygamberimizin insanlığa sunduğu modeldir. Çünkü O, tam bir anarşi ve kargaşa ortamında, insanlık için bir güneş olmuş, çirkinlikleri güzelliklere
tebdil etmiştir. İnsanlık O’nun getirdiği yüce değerler ve
prensipler doğrultusunda büyük medeniyetler kurmuş,
kaybedilen haklarına kavuşmuş, fıtratında var olan yüce
değerlerin farkına varmış, kadın erkek Allah’ın ve cemiyetin huzurunda eşit olmanın hazzını tatmıştır.
İslam medeniyeti Kur’an ve Hz. Peygamberin sünnetinden kaynaklanan, evrensel ahlak ilkeleri ve insan hakları ile ilmi anlayış üzerine bina edilmiştir. Zira İslam Medeniyetinin esası, İslam dininin hikmet ve adaleti üzerine
kurulmuş olduğundan, ilmi ve irfanı öğretmiş, zulmü ve
zoru yasaklayarak, haksızlıklara karşı koymayı hedef almıştır. Şurası bir gerçektir ki Cenab-ı Hak, insanın kendisi
ile olan ilişkisini iman ve ibadete bağladığı halde, insanın
diğer insanlar ve eşya ile ilişkilerini ahlak ve hukuk kurallarına bağlamıştır. Kamil bir insan, bu ilişkilerini yerli
yerince ve dengeli bir biçimde yapan kişidir. İşte Hz. Muhammed, bunu sağlayan ve bize örnek olan insandır.
Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak, örnek insan Hz.
Muhammed’in evrensel prensiplerini ve insanlığa getirdiği yüce değerleri, günümüz şartlarını da dikkate alarak insanlığa ulaştırmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası’nı ihdas
ettik.

Kutlu Doğum Haftası
çeşitli etkinliklerle
kutlanacak

Kutlu Doğum Haftası ilçe ve
beldemizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
İlçe Müftülüğü’nün konu ile
ilgili açıklaması şöyle: “Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.s)' in dünyayı şereflendirmelerinin yıl dönümü münasebetiyle
her yıl 14-20 Nisan tarihlerinde
başta ülkemiz olmak üzere pekçok
İslam ülkesinde çeşitli etkinlikler
yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 yılından beri peygamberimizin doğduğu haftayı
"Kutlu Doğum Haftası" olarak
kutlamaktadır. İlçemizde ve beldemizde çeşitli etkinliklerle kutlanılacaktır.”
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Devecioğlu Ömer Camii’nde
Sabah Namazı bir başka oluyor
Kasabamız
Camilerinden
Devecioğlu
Ömer Camiinde kış ayları
her pazar sabahı kılınan
sabah namazı
ve namaz sonrası düzenlenen program
örnek teşkil
ediyor.
Namaz öncesi yapılan dini sohbet, Kuranı Kerim
tilaveti ve namazı vaktinin edasından sonra tüm cemaatin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı kasabamızdaki birlik ve beraberlik adına da ayrı bir anlam
teşkil ediyor.

Son yapılan kapanış buluşması ile dönemini kapatan programın civar belde ve köylere de örnek teşkil etmesi, Akkiselilerin birlik ve dayanışmaya verdiği
önemi gözler önüne seriyor.
Akkise Kasaba halkının katılımıyla gerçekleşen
sezon finalinde son olarak Bozkır Müftüsü Veli Çömçe Hocamızın yapmış olduğu açılış duası ve kısa ilahi
seslendirmeleri programa damgasını vurdu. Çömçe
Hoca konuşmasında, “Değerli kardeşlerim bize Rabbimizi tanıtan üç tane külli mağrip var. Birincisi değişmeyen ilahi kanun Kuranı Azimimüşşan Bu bize
Allah’ı en güzel şekilde tanıtır. İkincisi Peygamber
Aleyhisselatüvesselamın sünneti ve ehlibeyti. Üçüncüsü de bu içerisinde yaşadığımız kâinat bize Allah’ı
tanıtır. Nereye bakarsanız bakın her yaratılmışın altında Allah’ın bir mührünü görürsünüz. Peygamber
Aleyhisselatüvesselam ve sahabeleri ilk önce bu işin

çilesini çekmişler ve bizde tabiri caizse eğer onun sefasını sürüyoruz.“ diyerek konuşmasına devam etti.
Daha sonra Ahırlı Müftüsü Hasan Mert’in yapmış olduğu kapanış konuşması da programa ayrı bir
renk kattı. Müftümüz Mert de konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Buraya kadar zahmet edip gelen
hocalarıma, hocama ve sizlere teşekkür ediyorum.
Busezonun kapanışını yapacağız diyerek kapanış duasıyla” konuşmasına son verdi.
Konuşma ve kahvaltı sonunda Akkise halkının
görüş ve temennileri alınarak bu program hakkındaki düşünceleri soruldu. Bu tür organizasyonların
çok güzel geçtiğini söyleyen hemşerilerimiz, birlik,
beraberlik ve dayanışma için bu tür buluşmaların örnek teşkil ettiğini, kaynaşmada büyük rol oynadığını

Muammer Zercu
simit satışında

Hemşerimiz Muammer Zercu üç tekerlekli bisikletiyle toptancılar sanayisinde
simit satarken objektifimize takıldı.
Rızkını temin etmek için Konya’yı
köşe bucak dolaşarak simitlerini sattığını
ve karşılığında da evinin geçimini sağladığını belirten hemşerimiz Muammer Zercu
rızık kazanmanın yorgunluğu ve ayıbı olmaz. Yapmış olduğum bu işle hem evimin
geçimini sağlıyorum. Hem de kimseye
muhtaç olmadan hayatımı idame ettiriyorum dedi.
Bizde kendisine hayırlı kazançlar ve
hayırlı müşteriler temenni ederek yanından ayrıldık.

Kasabamıza
Ziraat Bankası’nın
ATM’si kuruldu
belirttiler. Hemşerilerimiz ayrıca bu tür organizasyonlarda öncü olan ve emeği geçenlere ve özelliklede Deveci oğlu Ömer Camii İmam Hatibi Abdullah
YILDIRIM’a da teşekkür ettiklerini belirttiler.

Kasabamıza Belediye Başkanı Ceylan
ARSLAN’ın gayretleriyle T.C. Ziraat Bankası ATM’si kurularak halkın hizmetine
sunuldu. Bu jest üzerine kasaba halkımız
yetkililere teşekkür etti.
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İnekleri değil etlerini çaldılar
Okulumuzda geleneksel hale gelmiş olan

“Sinema
Günleri”

Okulumuzda geleneksel hale gelmiş olan "Sinema Günleri" başlamıştır. Öğrencilerimizin hem yılın
stres ve yorgunluğunu atmalarını
hem de sinema kültürü kazanmalarını sağlamak amacıyla sinema günleri
düzenlenmiştir. Konferans salonunda
gösterilen filmler öğrenciler tarafından
büyük beğeni ile izlenmektedir.

Yazı inceleme komisyonumuz tarafından incelenen ve öğrencilerimizin beğenisine sunulan İstanbul´ un fethini
konu edinen film büyük bir ilgiyle izlendi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan
Okul Müdürü Mustafa DEMİRCİ: ‘’Faaliyetlerde görev alan başta yazı inceleme komisyonu üyesi öğretmen arkadaşlarımız lmak üzere tüm görev alan
öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür
ediyoruz” dedi.

Başkan Baranok’tan esnafa ziyaret
Sanayi gezilerimiz esnasın da hemşerimiz Osman Akten’ in dükkanında Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Başkanı
Emin Baranokla karşılaştık. Bu karşılaşmamız da oda başkanı Baranokla kısa bir söyleşi yaparak odanın faaliyetleri hakkında
bilgi aldık.
Oda başkanı Emin Baranok konuşmasın da şunları ifade etti.
Her Cuma esnaflarımızı ziyaret ederek
sıkıntı ve sorunlarını
yerinde görüp ona
göre yapılması gereken bir çözüm varsa
en kısa zamanda çözmek ve esnaflarımızı
bulundukları sıkıntıyla başbaşa bırakmadan odamızın ne
yapabilirliğini yönetim kuruluyla birlikte
tartışarak bu noktada
en etkili çözümü bulmaya çalışmaktayız.
Bunun dışında

esnaflarımızın cenazeleri veya hastaları varsa oda olarak o arkadaşlarımızın acılarını
paylaşmak adına ev ve
hastane ziyaretlerinde
bulunmaktayız. Cenaze ve hasta yakınına
manevi desteklerimizi,
maddi bir sorunu olan
üyelerimize odamızın ve esnaf arkadaşlarımızın imkanları dahilinde maddi olarak da
yardımcı olmaya çalışmaktayız.
Sanayi fuarlarının takibini yaparak
üyelerimizin katılımını sağlamak ve burada yapılacak işler konusun da eğitim ve
seminerler düzenleyerek üyelerimizin bilinçlenmesi hedeflemekteyiz dedi.

Akkise beldesinde hırsızlar, çaldıkları
iki ineği kesip etlerini çaldı.
Akkise beldesinde hırsızlar,
çaldıkları iki ineği kesip etlerini
çaldı. İneklerin gebe oldukları
öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre,
Çevlik Yaylası'ndan ihtiyaçlarını
almak için beldeye inen Ziya
Güleç (58), döndüğünde 2 ineğinin olmadığını fark etti.
Çevrede arama yapan Güleç, yaklaşık 200 metre ilerideki
tepede gördüğü manzara kar-

şısında şaşkına döndü. Kesilen
ineklerden birinin karnındaki
buzağıları, derisi ve sakatatlarını bırakarak etlerini çalan hırsız
ya da hırsızlar diğer ineği ise
kesip kaçmıştı.
Durum, hemen jandarma
ekiplerine bildirildi. Olay yerine
gelen ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.
Muhabir: Kadriye Kasap
Yayıncı: Murat Aslan - Konya

Hemşehrilerimizden Gazetemize teşekkür

Ben Yakup
Şahin Yıldız Kuruyemiş Bakkaliyesinin sahiplerindenim.Köyde
Yakuböl sülalesinden Halibrahim Şahinin Oğluyum. Gönlüm
hep memleketime olan özlemle
dolup taşmaktadır. Ancak vermiş olduğu haberler ve yayınlamış
olduğu resimlerle bizlerin bu özlemini bir nebze olsun gideren
Akkise Gazetesine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi bir
borç bilirim.
Hemşehrimiz
Ahmet ERTEKİN,
daha önce çalışmış olduğu Meram
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ndeki güvenlik
amirliği görevini
bırakarak,
yine
hemşehrimizlerden Aydınlar Yedek Parça Otomotiv San.Tic.A.Ş’de güvenlik müdürü olarak göreve başlamıştır.
Aynı zamanda kendisine ait spor klübünde mesai saatleri dışında
savunma sporları üzerine eğitim vermekte olan ERTEKİN çocuklarımızın küçük yaşta savunma sporlarını öğrenmesi hem
gelişmelerinde, hemde toplumsal olaylara duyarlılıklarında artışlar gözlenmektedir dedi.
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Kasabamızda 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve
Mehmet Akif ERSOY´u anma Programı düzenlendi

MEHMET AKİF
ERSOY’UN
HAYATI

Okulumuzda
12 Mart
İstiklal marşın
ın Kabulünün 92. y
ıldönümü coşkuyla
kutlandı.

1873 yılında İstanbul’da doğan Mehmet
Akif Ersoy’un asıl mesleği veteriner hekimliktir. İlk sivil veteriner okulunu birincilikle bitirmiştir. Birinci dünya
savaşından sonra yaşanan olumsuz
gelişmeler memleketin içine düştüğü buhran ve sıkıntı her vatansever
gibi Mehmet Akif ’i de etkilemiştir.
Tarihimizin bu acı günlerinde Sebil
ür reşad dergisinde “Türklerin asırlardan beri istiklalini korumuş bir
millet olarak yaşadığını ve esarete
asla tahammül edemeyeceğini” adeta haykırmış, mandacılığa şiddetle

karşı çıktığı gibi manda yanlılarını
da sert bir dille eleştirmiştir.
İzmir’in
işgalinden
sonra
Balıkesir’e geçmiş ve Milli Mücadele
saflarına katılmıştır. İstiklal Savaşının merkezinin Ankara olarak belirlenmesinden sonra Ankara’ya gelmiş
ve üst düzey yöneticiler arasında yer
almıştır. Devletin çeşitli kademelerinde çalışmış ve üniversite de hocalık yapmıştır. 27 Aralık 1936 yılında
vatan sevgisi, güçlü millet olma ve
bu yolda mücadeleyle geçen 63 yıllık
ömrü son bulmuştur.
Mehmet Akif Ersoy adı “Türk milleti için
vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık
kavramlarının karşılığıdır.” dense sanırım yanlış olmaz. O, sadece bir şair değil, kurtuluş savaşını on kıtaya sığdırarak Milli Mücadeleyi en
mükemmel bir şekilde dile getiren şahsiyettir.

İstiklal Marşı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk´a tapan milletimin istiklal.
Mehmet Akif Ersoy
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‘Mehmet Âkif
Ersoy model
insandır’
Mehmet Akif
Ersoy “Şahsiyetiyle ve seciyesiyle örnek
alınabilicek
karaktere sahip olan model
insandır.”

Akif adeta bir karakter abidesiydi
İstiklal Marşı’nın kabulünün 92. yıl dönümü nedeniyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Türkiye’nin her yerinde
anma törenleriyle tekrar hatırlanırken Milli Şair Mehmet Akif ’e
hayranlığımız gün geçtikçe daha da yükselmekte ve yücelmektedir. Akif adeta bir karakter abidesiydi.
Günümüz dünyası maalesef sloganlara ve kalıplaşmış düşüncelere sıkıştırılmış bir dünya, bugün Türkiye’de Akif ’in adını duyunca bilmeyen çıkmaz. Büyük çoğunlukla İstiklal Marşımızın Şairi diyecektir. Ama o dünyanın gelmiş geçmiş en güzel
10 kıtasını yazabilen bir beyin, bir
ruh, bir kişiliğe sahiptir, o muhteşem
10 kıta hangi şartlarda ve o şartlar
karşısında hangi duruşu göstererek
oluşmuştur. İşte bunun incelenmesi
ve irdelenmesi çok önemli. Pedagojide önemli bir düstur vardır. Bireyin
ruhu, karakteri, beyni inşa edilirken
soyut kavramları hayat haline getirmiş model şahsiyetler çok önemlidir. Dolayısıyla günümüz rehberleri
pedagogları hatta medya dünyasının

AKKİSE 13. BAHAR
ŞENLİKLERİ PROGRAMI
Akkise Yardımlaşma, kalkınma
ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Musa Uyardan Aldığımız Bilgiye
Göre Haziran 2013 Yılı Şenlik Program Çizelgesi.
Gündem:
• Mehtaran ve Protokol yürüyüşü
• İstiklal Marşı
• Kuran Tilaveti

• Protokol Konuşmaları
• Akkiseyi anlatan en güzel şiir
yarışması
• En çok kitap okuma yarışması
• 40 hadis ezberleme yarışması
• Akkise okullarının düzenlemiş
olduğu folklör gösterisi
• Sürpriz sanatçı
Konya İl Tarım Müdürlüğü,
Konya Haykop Başkanlığı ve
Akkise Tarımsal Kalkınma
Koop. Başkanlığının ortaklaşa
düzenlediği En Güzel Büzağı
Yarışması; sürpriz hediyelerle
1.2.3.4.5. ve 6. yarışmacılarımız ödüllendirilecektir.
Hediye dağıtım töreni ve
akabinde Konya usulü yemek
ikram edilecek.
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müntesipleri Akif ’i bir başka açıdan ele alarak Akif gibi çelik
karakterli insanların yetişmesine vesile olabilirler.
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy kasabamızda Atatürk
ilkokulunda çeşitli etkinliklerle anıldı
Okulumuz 4. sınıf öğrencilerince “Akif´ in Dilinden Şiir”
dinletisi düzenlendi. Okulumuzun çok amaçlı salonunda gerçekleşen programa Kaymakamımız Sayın Remzi KATTAŞ´ın
yanı sıra, Akkise Belediye Başkanı Sayın Ceylan ARSLAN, İl
Genel Meclis Üyesi Yaşar ÖZBAKIR, İlçe Emniyet Amiri Sedat AKDEMİR, Akkise Dernek Başkanı Vehbi ÖZALP, Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Asil CANDAN, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Ayşe YİĞİT, kasabamızın muhtarları ve kasaba halkının
katılımıyla gerçekleşen programda;
öğrencilerimizin hazırlayıp sunmuş
oldukları şiir dinletisi katılımcılardan tam not aldı. Büyük beğeniyle
izlenen programda günün anısına
dernek başkanı Vehbi Özalp şiir okuyan çocuklara saat hediye etti.
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‘Akkise’nin bize, bizimde
Akkise’ye vefa borcumuz var’
Akkise’de yaşayan birçok insanımızın tanıyacağı bir
sima. Akkise’ye emeği geçmiş, Akkise’nin lise statüsündeki okulunu kazanmasında öncülük yapmıştır.
Akkise’yi ve Akkiseli’yi seven ve Akkise’de birçok hatırasının olduğunu belirten Ali Seçmen Çevik Hocamız
tüm Akkiseli’lere sevgi ve selamlarını ilettiğini gazetemiz aracılığıyla bildirmek istediğini belirtti.

Akkise Kasabası Konyamızın Bozkırımızın
nadide yerleşim merkezlerindendir. İdari yönden
Ahırlı ilçesine bağlıdır. Hiçbir Akkiseli sorulduğu
zaman dil alışkanlığı nedeniyle Ahırlılıyım demekten ziyade Bozkırlıyım kelimesi dudaklardan dökülmektedir.
İç Anadolu’nun Konya Vilayeti Akören, Ahırlı,
Seydişehir ve Bozkır ilçeleriyle bağlantılı şirin bir
kasabadır. Girişimci insanları her dalda faaliyet

göstermekte, bürokraside, ticarette, hayvancılıkta
ve tarımda söz sahibi olmaktadırlar.
Görev yaptığım 1984-1988 yılları arasında
daha iyi tanıdığım bu insanlar vatansever ve aynı
zaman da çok çalışkan, imkan verildiği zaman her
türlü güçlüğü Allah’ın izniyle yenecek kabiliyettedirler. Akkise kasaba halkı siyasiler tarafından da
ihmal edilmiş, dörtte bir nüfusuna sahip olmayan
iki kasaba ilçe yapılmış Akkise küstürülüştür. Okul
müdürü olarak çalıştığım yıllarda Akkise Kasabasına lise açılması için dönemin belediye başkanı
rahmetli Ali GEÇER Av. Şerafettin ERDİNÇ ve
Akkise’nin Medar-ı İftiharı İhsan ATASAĞUN
(Namı Diyar TECCAL)’nun da destek ve katkılarıyla Akkise Lisesi Akkise’ye kazandırılmıştır.
Seydişehir Alüminyum Fabrikasında işçi olarak çalışan kasaba halkı günde üç vardiya halinde
belediye otobüsü ile fabrikaya taşınıyordu. Belediye
başkanları imkanlar ölçüsünde halka hizmeti yürütmeye çalışıyorlardı.
Eğitim düzeyinin yükseltilmesi için iki ilköğretim okulu 1985’te eğitim ve öğretime açılan bir
lise faaliyetini sürdürmektedir. Akkise kasabası
memurlar için ideal yaşanacak bir beldemizdir.
Sebze ve meyvecilik yapan kişilerdir. Çevre pazarlara giderek Pazar esnaflığı yaparlar ve böylece ge-

Ummadığımız anlarda ve
zamanlarda karşımıza çıkan
Yine Konya’yı turlarken bir tanıdığın şu
ağabeylerimiz de Akkiseli demesiyle başladı tanışıklığımız. O anda içimde kıpırdayan bir ses
‘’Maşallah bizlerin bilmediği ne kadar çok Akkiseli varmış dedim kendi kendime’’ Uzattım elimi
merhaba abi ben D.Ali Ölmez Akkise Gazetesi
Muhabiri diyerek tanıtmaya başladım kendimi.
İçlerinden biri ‘’Enver Özel’’ devreye girdi ve
kimlerdensin? Bende âcizane Koca Mevlüt’ü bilir
misin dedim. Bu soruma net bir ifadeyle iyi bilirim deyince; bende; ben onun oğluyum dedim.
Bu cevabımdan sonra karşımdaki bu abimiz hem
sevinçli, hem de üzgün bir ifadeyle öylemi dedi
ve yakınlığını bir kat daha artırarak yıllar sonra
bir tanıdığının oğluyla karşılaşması hem sevindirdi kendilerini hem de üzmüştü. Sevindirdi;
çünkü sevdiği bir adamdı Koca Mevlüt; ondan
birini görmek onu memnun etmişti. Üzülmüştü
beni görünce rahmetli babamı anımsadı ve içten
içe vay be Mevlüt dayı diyerek içlenmişti.
Diğer abimiz pek tanımıyordu Akkiseyi ama
Akkise deyice onunda gözleri parlıyordu adeta
sanki içten içe bir özlem yangını vardı yüreğinde
köyüne doğduğu topraklara karşı.

çimlerini sağlamanın peşindedirler. Kalan mallarını kasabaya getirerek kasaba halkına ucuz fiyatlara
satarlar. Böylece halkın daha ucuz sebze ve meyve
yemelerini sağlarlardı. Dışarıdan gelen memurların
ikamet edebilmeleri için lojmanları mevcut olan
Akkise sosyal olarak birçok yerden daha yaşanabilir bir ehemmiyete sahiptir. Bölgede nüfus yoğunluğu bakımından en yoğun nüfusa sahip olan
Akkise; hayvancılık ve tarımda yapılacak destekle
ülke ekonomisine çok büyük katkılarda bulunabilir.
Suğla gölündeki suyla yarışan bir tarım politikası kasaba halkının zevkli bir uğraşısıdır. Suyun
çekilmesiyle halkın ürettiği nohut ve diğer ürünler
(buğday, arpa, mısır, kavun, karpuz vb.) lezzet bakımından takdire şayandır.
Netice olarak yazacak çok şey olmasına rağmen sözlerimizi burada bitirirken tüm Akkiselilere saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarım. Yarının
Akkisesiyle Türkiye’sinin gelişmesine, kardeşliğine,
birlik ve beraberliğine hizmet edenlere ne mutlu.
Köylerimizi, beldelerimizi, şehirlerimizi, modern
çağın bilgi ve becerileriyle süsleyenlere, cahilliği yenerek, zamanı israf etmeden Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak
milletimizin her ferdine yüce yaratıcı güç, kuvvet
versin. Tüm dostlara selam olsun.

AKKİSELİLER

İşte benim yeni tanıdığım bu güzel insanları
gazetemiz aracılığıyla sizlerle de tanıştırmak ve
onlar hakkında kısa bilgiler vermek istedim.
Enver ÖZEL: aslen
Hatıplar
sülalesinden.
Köydeki evleri Akkise Atatürk İlkokulunun
yanındaki Hosanın Hasanın ve Hosanın Ramazanın
oturdukları
evlerin olduğu yerler onlarınmış. Dedeleri 1943
yıllarında Konya’ya göç
edince köyde bir bağları
kalmamış.1947 doğumlu olan Enver Özel kasaba
sakinlerimizden rahmetli Süleyman Çavuşölün
Kör Memedin kızı Ayşe hanımla evli. Kayınpederi
olan Mehmet Candan 1970’li yıllarındaki vefatına
kadar köye gidip geldikleri olmuş fakat onun vefatından sonra köyde kimse kalmadığı için gidiş,
gelişlerimiz azaldı diyen Enver Özel fakat yinede
her zaman köyümüze karşı sevgi ve şefkatimiz hiç
eksilmedi. Ben Konya da elektrik, elektronik tamir
işleriyle uğraştım ve şu anda emekliyim” dedi.

Zeki AK: 1951 Akkise doğumlu Çerkez
oğulları sülalesindenim
diyen hemşerimiz Zeki
Ak köyde dedeme Çerkez Alinin İbrahim derlermiş. Bende Çerkez
Alinin İbrahim’in torunu
Mehmet Ak’ın oğluyum.
Biz Konya’ya 1945 yıllarında göç etmişiz o zamandan bu zamana Konya da ikamet etmekteyiz.
Köyde mıravlar, tombalağöl ve çerkezoğöl sülaleleri akrabalarımız olur. Anne tarafı akrabalarım
selöl sülalesi olur. Bende Süleyman çavuşöl sülalesinden rahmetli terzi Mevlüt’ün kızıyla evliyim.
Dört çocuk babası ve emekliyim.
Benim bir köylüm geldiği zaman birde ben
Akkiseliyim dedi mi beni ayrı bir heyecan ve
duygu kaplar. Sanki benim kardeşim gelmiş gibi
sevinirim diyen hemşerimiz Zeki Ak son olarak
şunları ifade etti. Buradan sizin aracılığınızla ve
gazetemiz aracılığı ile tüm hemşerilerime selamlarımı iletir ve Cenab-ı Allah’tan sağlık ve esenlikler niyaz ederim.
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Huzursuz bekleyiş son buldu
Hayati TEBER

Akkise Tarım Kooperatifi Başkanı

Vehbi ÖZALP

Akkise Dernek Başkanı

İlhan YERLİKAYA

AK Parti Konya Milletvekili

Kerim MUZAÇ

Konya İl Tarım Destekleme Şb. Müd

Ahmet SORGUN

AK Parti Konya İl Başkanı

Hüsnü TUNA

AK Parti Konya Eski Milletvekili

Ramazan KOMAN

Konya HAYKOP Başkanı

Mustafa DEMİR

Akkise İlkokul Müdürü

Sosyal güvencesi olmayan ve
dezavantajlı grup içinde olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik
olmak üzere, Ahırlı Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı ile Akkise Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortak hazırladığı
proje kapsamında 85x4=340 adet
süt sığırcılığı projesinde gebe düvelerin dağıtımı yapıldı.
Konya AKP Milletvekillerinden İlhan YERLİKAYA ve AKP
Konya eski milletvekillerinden
Hüsnü TUNA ’nın da katılımlarıyla gerçekleşen törende Haykoop Başkanı Ramazan KOMAN, Ahırlı İlçe Belediye
Başkanı Abdülkadir YİĞİT, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, kooperatif ortakları ve Akkise Kasaba halkı da
hazır bulundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı
ve Mehmet UNAL Hoca efendinin Kur’ anı
Kerim tilaveti ile başlayan törende protokol
üyelerinin konuşmalarının ardından proje

kapsamında dağıtılacak ineklerin kuraları
çekilerek sahipleri belirlendi. Kura çekiminden sora köy halkına ve misafirlere Konya
usulü yemek verildi.
Akkise Tarım Kooperatif başkanı Hayati TEBER’i ve projeden faydalanan köy
halkını kutlayan protokol üyelerinin kasaba
halkına hayırlı olsun temennisiyle tören son
buldu. Tırlarla gelen ineklerin dağıtımı geç
saatlere kadar sürdü.

