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BAŞKANIN MEKTUBU

Recep ÇALIŞKAN
ASKON Adana Şube Başkanı

Allah’ın (cc) selamı üzerinize olsun…  
ASKON Adana Şubemizin her üç ayda bir yayınladığı “ASKON BÜLTEN” 
ile bir kez daha sizlerleyiz. 18 Nisan’da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 
Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 24 
Haziran 2018 tarihinde erken seçime gideceğini açıkladı. Bu haber ülke 
gündeminde birinci sıraya oturdu. Erken seçim kararı ile Türkiye, hızlı 
bir şekilde seçimlere girmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
24 Haziran Seçimleri ile uygulanmaya başladı ve ülke genelinde pek çok 
gözlemci pozitif mesajlar vermeye başladı. Seçimlerin erkene alınması 
aslında ekonomideki göstergelerin negatif seyri dolayısıyla önem arz ediyor.   

     Öte yandan, ülkemiz bir acı haberle sarsıldı. Tren kazasında hayatlarını 
kaybedenler ve çok sayıda yaralananlar oldu. Konuyla ilgili ihmallerin 
olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak  giden geri gelmiyor. 
Umarız, denetleme mekanizmaları daha etkin bir biçimde çalıştırılabilir.  

     15 Temmuz’un yıl dönümünü yaşıyoruz. Şehitlerimizin acısını hala 
yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemiz, tarihi bir gün yaşamış, vatan hainlerinin 
saldırısına maruz kalmıştı. Milletimiz tarih şuuruyla, dedelerinin izinden 
giderek göğsünü siper etmiş, cennet vatanımızı sivil bir direnişle kurtarmıştı. 
Bu özel gün, elbette tüm dünya Müslümanları için de bir umut olmuştur. 
Tüm mazlumların umudu olan Türkiye, ümmetin bayrağını dalgalandırmaya 
devam edeceğini, onlara geçmişte olduğu gibi yeniden adaleti, İslam’ın 
selametini götüreceğinin işaretlerini vermiştir.  

     Öte yandan, son birkaç aylık süreçte ASKON ’u ziyaret eden dostlarımız 
oldu. Gazze Eski Ekonomi Bakanı Yardımcısı ASKON’ u Ziyaret Etti. İmam 
Hatip Lisesi Ve Talebelerini Koruma Derneği, Milli Gazete ve Evrensel 
Hafızlar Derneği temsilcileri ile bir araya geldik. Her yıl Ramazan ayında 
geleneksel olarak İftar Çadırı etkinliğimizi bu yıl da gerçekleştirdik. 
Üyelerimizin ve iş adamlarının katkılarıyla 30.000 kişiye yemek dağıtıldı. 
Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş, teşrif ettiler. Vergi Dairesi Başkanımız 
bizleri ziyaret ettiler.  

     Son olarak sevindirici bir haberle bu sayımızda sizlere veda edelim. 
Adana’da 12 sanayi kuruluşumuz Türkiye’nin en büyük ilk 500 firması
arasına girmeyi başardı. Bu sayının daha da artmasını diliyoruz.
Başarılı iş adamlarımızı tebrik ediyoruz.  
Sağlıcakla kalın…

15 Temmuz’un 
yıl dönümünü 

yaşıyoruz. 
Şehitlerimizin 

acısını hala 
yüreğimizde 
hissediyoruz.

Merhaba kıymetli ASKON dostları… 

Recep Çalışkan 
ASKON Adana Şube Başkanı
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14 MADDEDE CUMHURBAŞKANLIĞI
HÜKÛMET SİSTEMİ

1.MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI 25’TEN 18’E İNİYOR 
•Seçme ehliyetine sahip olan seçilme ehliyetine de 
sahip olacak.
•Gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak.

2.MECLİS GÜÇLENİYOR KANUNLARI HÜKÜMET 
DEĞİL MİLLETVEKİLLERİ TEKLİF EDİYOR

•Kanun yapımında Meclis iradesi ön plana çıkıyor.
•Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları korunuyor.
•Yazılı soruya hükümet üyeleri tarafından 15 gün içinde 
cevap verilmesi anayasal hüküm haline getiriliyor.
•Meclise ilk defa Hakimler ve Savcılar Kurulu için üye 
seçme hakkı getiriliyor.

3.CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE MECLİS GENEL 
SEÇİMİ 5 YILDA BİR AYNI GÜN YAPILIYOR

•Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün 
yapılıyor.
•Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki türlü doğrudan 
seçim sistemi uygulanıyor.
•Birlikte yapılan seçimler, birlikte çalışma kültürünü 
de destekliyor.

4.CUMHURBAŞKANI VEYA MECLİS SEÇİMİ 
YENİLEME KARARI VERİRSE, İKİ SEÇİM AYNI 
ANDA GERÇEKLEŞİYOR.

•Cumhurbaşkanı’na ve meclise, seçimleri yenileme 
yetkisi tanınıyor.

•Cumhurbaşkanı seçim kararı alabiliyor. Aynı şekilde 
meclis de beşte üç çoğunlukla seçim kararı alabiliyor.

5.CUMHURBAŞKANI’NIN PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ 
KESİLMİYOR

•Partili cumhurbaşkanlığı ile siyaset daha samimi ve 
reel bir zemine kavuşmuş oluyor.

6.CUMHURBAŞKANI’NA KARARNAME ÇIKARMA 
YETKİSİ VERİLİYOR

•Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar 
ve ödevler konusunda kararname çıkaramıyor.
•Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen 
konularda kararname çıkaramıyor.
•Kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname 
çıkaramıyor.
•Kararname ile kanunlar çeliştiğinde, kanun hükümleri 
uygulanıyor.
•Meclisin aynı konuda kanun çıkarması durumunda 
kararname hükümsüz hale geliyor.
•Kararnameler Meclisin ve Anayasa Mahkemesi’nin 
denetimine tabi oluyor.

7.ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNİ 
CUMHURBAŞKANI ATIYOR

•Cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini 
kararnameyle atıyor ve görevden alıyor.

8.KURUMLAR İLE İLGİLİ İDARİ DÜZENLEMELER 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE
YAPILIYOR

•Kurumların yapısal dönüşümleri, benzer iş yapan 
birim veya kurumların birleşmesi kolaylaşıyor.
•Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yerel tüzel 
kişiliğe sahip kurumlar kurulamıyor.

9.SORUMLU CUMHURBAŞKANLIĞI GELİYOR
•Cumhurbaşkanı’na denetim ve cezai sorumluluk 
geliyor.
•Hakkında soruşturma açılan cumhurbaşkanı erken 
seçim kararı alamıyor.

10.BÜTÇE HAZIRLAMA VE SUNMA YETKİSİ 
CUMHURBAŞKANI’NA VERİLİYOR

•Bütçe kanunu ile kesin hesap kanunu aynı maddede 
birleştiriliyor, mecliste birlikte görüşülüp karara 
bağlanıyor.
•Bütçe kanunu mecliste onaylanmazsa, öncelikle geçici 
bütçe hazırlanıyor. Bu da olmazsa, bir önceki yılın 
bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 
yürürlüğe konuyor.

11.SIKIYÖNETİM KALKIYOR, OHAL YENİDEN 
DÜZENLENİYOR

•Sıkı yönetim uygulaması tarih oluyor.
•Mevcut sistemde bakanlar kurulu yetkisinde olan ohal 
ilanı, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı’na veriliyor.
•Bu dönemde çıkan kararnameler üç ay içinde meclis 
tarafından onaylanmaz ise hükümsüz kalıyor
•Ohal de olsa seçim süreci tamamen YSK’nın 
denetiminde gerçekleşiyor.

12.YARGININ BAĞIMSIZLIĞI İFADESİNE 
“TARAFSIZLIĞI” DA EKLENİYOR

•Yargının bağımsız olması yetmez, tarafsız da olması 
gerekir. Tarafsızlığı anayasal hüküm haline getiriyoruz.
•Anayasamıza eklenen bu ibare yargıya olan güveni 
arttıracaktır.
•İleride yapılacak yargı düzenlemelerinde esas kabul 
edilecektir.
•FETÖ ve benzeri terör yapılanmalarının yargı içinde 
güç kazanması

13.YARGI SİVİLLEŞİYOR
•Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor. Sadece disiplin 
mahkemelerine izin veriliyor.
•Yargıda birlik geliyor. Asker ve sivil ayrımı ortadan 
kalkıyor. Vatandaşlarımızın hepsi aynı yargı 
kurumlarına tabi oluyor.

14.HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU’NA 
YENİ DÜZENLEME GELİYOR

•HSYK’nın yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, adı 
hakimler ve savcılar kurulu (HSK) oluyor.
•Üye sayısı 22’den 13’e, daire sayısı 3’ten 2’ye düşüyor.
•Adalet bakanı ve adalet bakanlığı Müsteşarı’nın 
mevcut durumu korunuyor.
•HSK’nın 4 üyesi, mevcutta olduğu gibi cumhurbaşkanı 
tarafından seçiliyor.
•HSK’nın çoğunluğunu oluşturan 7 üye ilk kez meclis 
tarafından, nitelikli çoğunluk ile seçiliyor.

KAPAK KONUSUKAPAK KONUSU
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ASKON ZİYARETLERİ

İMAM HATİP LİSESİ VE TALEBELERİNİ KORUMA 
DERNEĞİ’NDEN ANLAMLI ZİYARETLER

İmam Hatip Lisesi ve Talebelerini Koruma Derneği 
Başkanı İmam Gazali Hıradağı ve Başkan Yardımcısı 

Recep Çalışkan, Adana Seyhan İmam Hatip Lisesi Müdürü 
Seyfullah Sarıaslan’ı makamında ziyaret etti. Adana 
Seyhan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Muhammed 
Enes Kıranşal’ın Aksaray’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma yarışmasında Akdeniz Bölge Birincisi olması 
üzerine İmam Hatip Lisesi ve Talebelerini Koruma Derneği 
adına Başkan İmam Gazali Hıradağı ve Başkan Yardımcısı 
Recep Çalışkan Okul Müdürü Seyfullah Sarıaslan’ı ziyaret 
ederek elde edilen başarıdan duydukları memnuniyeti dile 
getirdi. “Adana’mız için gurur verici olan bu başarıdan 
dolayı sizleri tebrik ediyoruz” diyen Hıradağı sözlerini şöyle 
sürdürdü:”Bendeniz ve Başkan Yardımcımız Sayın Recep 
Çalışkan da İmam Hatip Okullarından mezun olduk. Bu 
güzide okullarımızdan yetişen nice başarılı öğrencilerle 
birlikte bizler de bulunduğumuz mevkilerde Hakk yolunda 
değerli hocalarımızdan öğrendiğimiz değerlerimiz için azim 
ve kararlılıkla görevlerimizi ifa ediyoruz. Buradan yetişecek 
yeni nesil gençlerimiz de yarınlarda bu ülkeye ve ümmete 
hayırlı hizmetlerde bulunacaklar inşallah. Muhammed 
Enes Kıranşal kardeşimiz bizleri gururlandırdı. Bu sevinci 
sizlerle paylaşmak için buradayız.” Okul Müdürü Seyfullah 
Sarıaslan ziyaretlerinden dolayı İmam Hatip Lisesi ve 
Talebelerini Koruma Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

İmam Hatip Lisesi ve Talebelerini Koruma Derneği 
Başkanı İmam Gazali Hıradağı ve Başkan Yardımcısı 
Recep Çalışkan daha sonra Hümeyra Ökten Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Necla Kayıklık’ı ziyaret 
etti. Burada 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme 

Programının açılışı gerçekleştirildi. Okul Müdürü Necla 
Kayıklık:”17 Ekim 2017 tarihinde başvuruları başlayan 
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 
toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, ülkemizin 
kalkınması, refaha kavuşması ve sevgili çocuklarımızın 
çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşmasına yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır” dedi. İmam Hatip Lisesi ve 
Talebelerini Koruma Derneği Heyeti daha sonra Yaşar 
Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü 
İzzet Sarıkaya’yı ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen 
görüşmede Okul Müdürü İzzet Sarıkaya ziyaretlerinden 
dolayı İmam Hatip Lisesi ve Talebelerini Koruma Derneği 
Başkanı İmam Gazali Hıradağı ve Başkan Yardımcısı
Recep Çalışkan’a teşekkür etti.

ASKON ZİYARETLERİ
İMAM HATİP LİSESİ VE TALEBELERİNİ KORUMA 

DERNEĞİ’NDEN ANLAMLI ZİYARETLER
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BAŞKANIN MESAJIBAŞKANIN MESAJI

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN, 
MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ 
YAYIMLADI.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Miraç 
Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çalışkan 

mesajında şunları söyledi:
“Miraç Kandili Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. 

Hicretten bir buçuk yıl önce vuku bulduğu rivayet 
olunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de İsra suresinin 1. ayetinde 
şöyle buyurulmaktadır: ‘Kendisine âyetlerimizden bir 
kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece 
Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz 
Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.
Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’ 
Gece yolculuğu anlamına gelen İsra, Hz. Peygamber 
(sav) in geceleyin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya 
götürülmesini ifade eder. Miraç ise, Mescid-i Aksa’dan 
Sidretü’l-Münteha’ya kadar olan yükselişi ifade eder.
Hz. Peygamber (sav) in fizikötesi âlemlere seyahatiyle ilgili 
bu iki safha sonraki dönemlerde birleştirilmiş ve Mi’raç 
Kandili adıyla kutlanmaya başlamıştır. İsra olayı Kur’an-ı 
Kerimde, Miraç olayı ise Sevgili Peygamberimizin sahih 
hadislerinde bizlere bildirilmektedir. Hz. Peygamber’in eşini 
ve amcasını kaybettiği ‘Hüzün Yılı’nda Mekke’de bulunan 
Sevgili Nebi, bir yükseliş tecrübesi yaşamış ve bu tecrübenin 
ardından ‘Namaz’ ile taçlandırılmıştır. Peygamberimiz bu 
tecrübeden sonra ümmetine dönerek onları namazla Allah’a 
yükselmeye davet etmiştir. Mü’minler de her namazda 
Tahhiyat ile peygamberimizin yaşadığı bu hadiseyi tekrar 
tekrar canlandırır ve Rableri katındaki yüksek mertebelere 

çıkabilmek için çırpınırlar ve şöyle derler: ‘Dil ile, beden ve 
mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’adır. Ey Peygamber! 
Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine 
olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları 
üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah 
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve 
Peygamberidir.‘ Mi’raç bir yükseliştir. Kulun Allah indinde 
yükselişidir. Bu ancak, ihlas ve takva ile, ibadet ve itaat ile 
mümkündür. Elbette namaz ile mümkündür. Namaz da 
Mü’minin Miracıdır.

İçinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran mübarek 
Miraç Kandili’ne bir kez daha kavuşabilmenin mutluluğu ve 
sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu gece Allah’a yakınlaşma, 
dua etme, ibadet etme gibi en temel dini vecibelerin doruğa 
çıktığı zamanlardır. Miraç; her şeyden önce yükselme 
yollarının yegane sahibinin Allah olduğunun bilincine 
varabilmektir. Kullar olan bizler bu yükselişi ancak, Allah’ın 
razı olacağı bir hayatı yaşayarak gerçekleştirebiliriz. Bu 
güzel gecenin tüm Mü’minlerin yükselişine vesile olmasını 
Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Tüm İslam aleminin Mi’raç 
Kandilini tebrik ediyorum.”

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN 
POLİS HAFTASI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Polis 
Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı, Çalışkan 

mesajında şunları söyledi:
“Kamu düzenini sağlamak için toplum adına hizmetlerde 

bulunan Polislerimiz, köklü bir teşkilatın mensupları 
olarak onlarca yıldır kanunların örnek uygulayıcılarıdır. 
Öyle ki, gerektiğinde kendilerini, ailelerini ve sevdiklerini 
vatanın huzuru için erteleyebilmektedirler. Özverili bir 
çalışma ortaya koyarak herkese örnek teşkil etmektedirler. 
Milletimizin onlara olan güveni boşuna değildir. Her daim 
göreve hazır ve fedakarlıktan asla kaçınmayan polislerimizin 
Polis Haftasını kutluyorum.

Onlardan niceleri var ki, hayatlarını ortaya koydular 
ve şehit oldular. Polis şehitlerimize Allah’tan (cc) rahmet 
kalanlara sabırlar diliyorum. Onların çocukları ve geride 
bıraktıkları bizlere emanettir. Polis Gazilerimize de göstermiş 
oldukları fedakarlığın hiç bir zaman unutulmayacağını 
hatırlatmak isterim müsterih olsunlar zira devletimiz 
toplum adına onlara ve şehit yakınlarına gereken hassasiyeti 
göstermektedir. STK’lar olarak bizler de üzerimize düşenleri 
yerine getirmek için her daim hazırız.

Bizim polisimiz başka hiç bir ulusta olmadığı kadar 
hoşgörülü ve anlayışlıdır. Suçun önlenmesi ve suçluların 
adalete teslim edilmesinde önemli görevler alan Polisimiz, 
her türlü övgüyü hak etmektedir. Bugün vesilesiyle tüm 
Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.”

Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet 
ve bereketleri senin üzerine olsun. 
Selam bizim üzerimize ve Allah’ın 

bütün iyi kulları üzerine olsun.
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BAŞKANIN MESAJI KÖŞE YAZISI

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN 
BERAT KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ 
YAYIMLADI.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Berat 
Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çalışkan 

mesajında şunları söyledi:
“Berat Kandili kardeşlik, sevgi, muhabbet ve barışın 
esas olduğu kutlu bir gecedir. Bu güzel geceler, bunalan 
gönüllerin aydınlanmasına bir vesiledir. Manevi fezyi ile 
karanlık geceleri aydınlatır. Rahmet, bereket, mağfiret 
gibi tüm değerlerimizi içinde barındıran Ramazan ayının 
yaklaştığını bizlere hatırlatır. Böyle gecelerde nefislerin 
terbiye edilmesi, bencilliğin ve insanlara karşı kötü his ve 
duyguların yok edilmesi  için bol bol dua etmek gerekir. 
İbadet ve dualarla geçirilen bu gece sonunda insan ruhu 
felaha kavuşur. Tüm günahlar için tövbe kapısıdır. Bu 
kapıdan tereddütsüz girmek gerekir. Bu gece vesilesiyle 
dünyaya hikmet penceresinden bakılmalıdır. İki cihan 
saadeti umarak Allah’tan hulusi bir kalple af ve mağfiret 
istenmelidir. Berat Kandilinde her zamankinden daha 
çok ibadet ile meşgul olmak manevi atmosferi tüm aile 
fertleri için yaşatmak yerinde olacaktır. Ailece ibadet etmek, 
çocukları böyle güzel bir gecenin feyzi ile sevindirmek, 
onlara hediyeler almak son derece güzel olur. Kandillerde

çocukları sevindirmek onların bu güzel geceleri iple 
çekmesini sağlayacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta halkımız olmak üzere 
Tüm İslam aleminin ve değerli Adanalı kardeşlerimizin 
mübarek Berat Kandilini kutluyor, feyz ve bereketinden 
herkesin istifade etmesini temenni ediyorum. 
Berat gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, 
hepimize mübarek Ramazan ayına tertemiz gönüllerle 
girmeyi nasip etmesini Yüce Allah’tan dilerim”

SON OKÇULAR TEPESİ: 
EVİMİZ

Okçular tepesi, ümmet olarak Kur’an 
ve Sünnet’in talimatlarına uymayınca 
nasıl bir bozgunla karşılaşabileceğimizi 
özetleyen İslam tarihimizdeki en 
önemli sembollerden biridir. 

Uhud savaşı sırasında Efendimiz 
(s.a.s)’in “Ne şart ve durum olursa 
olsun asla burayı terk etmeyeceksiniz. 
Bizlerin cesetlerinin akbabalar 
tarafından parçalandığını görseniz bile 
yerinizi bırakmayacaksınız.” ( Ahmed 
b. Hanbel, el-Müsned, c. 4, s. 293) 
emrine rağmen sahabe efendilerimizin 
bir kısmının vaktinden önce görev 
yerlerini terk etmeleri nedeniyle 
Uhud, bir zafer olmaktan çıkmış, Hz. 
Hamza (r.a)  ve Mus’ab bin Umeyr (r.a) 
başta olmak üzere 70 kadar sahabe 
efendilerimiz şehit edilmişti. 

Ümmet olarak okçular tepesinden 
sonra da Kur’an ve Sünnet’in ne olursa 
olsun terk edilmemesi talimatına 
rağmen birçok tepeyi terk ederek büyük 
bozgunlar yaşadık ve yaşamaya devam 
ediyoruz.  Asla ayrılmamamız gereken 
İslam Birliği tepesini terk ettiğimiz için 
ümmet coğrafyamız askeri ve siyasi 
olarak emperyalizm ve siyonizm 
tarafından işgal edildi. Faizsiz İslam 
ekonomisi tepesini terk ettiğimiz için 
çarşılarımız, pazarlarımız, ceplerimiz 
ve ekonomimiz faizci kapitalist 
nizamın kontrolüne girdi. Ümmet 
olarak Kur’an ve Sünnet’in asla terk 
etmeyin dediği görev yerlerimizi terk 
ettiğimiz için askeri, siyasi ve ekonomik 
açıdan büyük bir bozguna uğradık. Bu 
bozgunla birlikte başlayan geri çekilme, 
elimizde kalan son okçular tepesi olan 
evlerimizin sınırlarına kadar dayandı. 
Bu geri çekilme esnasında evlerimizi 
müdafaa ile görevli anne ve babalar 
olarak maalesef iyi bir sınav veremedik. 
Bu müdafaanın başkomutanlarından 
olan analarımız, kimi zaman haklı 
ekonomik gerekçeler ve geçim derdiyle, 
kimi zaman da diploma sevdasının, 
akademik kariyer planlarının, iş 

hayatının parlak ünvanlarının, çift 
maaş hayallerinin dayanılmaz bir 
ganimet sevdasına dönüşmesiyle 
evlerini ve asli görevlerini terk ettiler 
ya da terk etmek zorunda bırakıldılar. 

Analarımızın evlerimizden 
uzaklaştırılmasıyla birlikte nesillerimizi 
tehdit eden büyük facia başlamış oldu. 
Evde ana kalmayınca anaokulları açtık, 
huzur kalmayınca huzur evleri açtık. 
Ancak hiçbir suni tedbir bu bozgunun 
önüne geçemedi. Kreşlerin, bakıcıların 
ve bakım evlerinin bağrında yetişen 
nesillerimiz avuçlarımızdan kayıp gitti.
O gün okçular tepeyi terk ettiği için 
Hz. Hamza (r.a) ciğeri parçalanarak 
şehit edilmişti. Bugün analarımız 
evlerimizi terk ettiği için nice Hamzalar, 
Mus’ablar televizyonun, internetin ve 
dizilerin pençesinde kalpleri, zihinleri 
paramparça edilerek heba edildi.  
Dünyevileşmenin iliklerimize kadar 
işlemesiyle birlikte nesillerimizin 
geleceği ile ilgili önceliklerimiz değişti. 
Evlatlarımızın aldığı notlar ya da 
kaçırdığı deneme sınavları yüzünden 
neredeyse depresyona girerken, 
her gün kaçırdıkları namazlar için 
yüzümüzü bile ekşitmez olduk. 

Dershane taksitleri ve özel ders 
ücretleri arasında sıkışan babalarımızın, 
ailelerini, yakıtı insanlar ve taşlar olan 
cehennem azabından koruyacak ne 
takatleri kaldı ne de vakitleri.
Tapusu bize ait olan evlerimizin baş 
köşesini televizyon, gündemini de 
dizler ve magazin programları işgal 
etti. Geniş odalar, salonlar, mutfaklar, 
mobilyalar arasında afiyeti, huzuru 
ve bereketi kaybettik. Daha konforlu 
bir hayat, daha iyi bir ev, daha 
iyi bir araba hayalleri kurarken 
İslami hedef ve ideallerimizi 
u n u t t u k . M u h a f a z a k a r 
demokrasinin pençesinde 
din ve dünya arasında 
gidip gelen nesillerimizi bu 
keşmekeşten kurtaracak ve 
yeniden ihya edebilecek 
son sığınak evlerimizdir.
  Okçular tepesinde 

Abdullah b. Cübeyr (r.a) bilinciyle 
müdafaa etmemiz gereken son tepe 
evlerimizidir. 
Bu büyük müdafaada en büyük görev, 
annelerimize düşmektedir. Bir evde 
asli görevinin şuuruna varmış bir anne 
varsa o ev yıkılmaz bir kale gibidir. 
Şuurlu annelerin bulunduğu evlerin 
gündemleri Kur’an ve Sünnettir. O 
evlerde erkeğin ya da kadının da değil 
sadece Allah’ın sözü geçer. Bu evler 
kimi zaman İslam’ın bir nizam haline 
geliş sürecinin başladığı Hz. Hatice’nin 
evi,  kimi zaman İslam’ın ilk çekirdek 
kadrolarının yetiştiği ve örgütlendiği 
Erkam bin Ebi’l Erkam’ın evi, kimi 
zaman Mus’ab bin Umeyr’in Medine’de 
karargâh seçtiği Esad bin Zürare’nin 
evi, kimi zaman da İslam devletinin 
ilk kararlarının alındığı Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin evi gibi daima ümmete 
hizmet eden evlerdir.

Ü m m e t i m i z i n  y e n i d e n 
toparlanması, bu evler ve ailesini 
toparlayarak Fatihler ve Selahaddinler 
yetiştirecek yuvalar kuran anneler 
eliyle olacaktır. İşte bu annelerin evleri 
ümmetimizin elinde kalan son okçular 
tepesidir. 

Abdulaziz KIRANŞAL

Berat Kandili kardeşlik, sevgi, 
muhabbet ve barışın esas olduğu 
kutlu bir gecedir. Bu güzel 
geceler, bunalan gönüllerin 
aydınlanmasına bir vesiledir.
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ASKON ZİYARETLERİBAŞKANIN MESAJI

ÇALIŞKAN, BU SEÇİMLERİN 
ÜLKEMİZE VE ADANA’MIZA 
HAY I R L A R  G E T İ R M E Sİ N İ 
DİLERİM. BAŞKANLARIMA YENİ 
GÖREVLERİNDE BAŞARILAR 
DİLERİM.

ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan Organize 

Sanayi Bölgesi ve Oda Başkanlık 
seçimlerinin sonuçlanmasıyla ilgili bir 
basın açıklaması yayımladı. Çalışkan 
açıklamasında şunları söyledi:

“Adana’mızın ticaret ve sanayi 
alanında mihenk taşı konumunda olan 
Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi 
Odası ve Organize Sanayi Bölgesi 
başkanlık seçimleri sona erdi. Yeniden 
Başkan olan Adana Ticaret Odası 
Başkanı Sayın Atila Menevşe, Adana 
Ticaret Borsası Başkanı Sayın Şahin 
Bilgiç, Adana Sanayi Odası Başkanı 
Sayın Zeki Kıvanç ve Hacı Sabancı 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın 

Bekir Sütçü’ye görevlerinde başarılar 
diliyorum. Bilindiği gibi odalarımız 
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 
ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen 
görevler ile üyelerinin sorunlarını 
çözmek, beklentilerini karşılamak, 
her türlü hizmeti; hızlı, tarafsız, 
güvenilir bir şekilde, sosyal sorumluluk 
bilinciyle, bölgesel ve ulusal ekonomiye 
katkı sağlayacak biçimde, çağdaş 
standartlarda sunmakla mükelleftir.          
   Başkanlarımızın bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da tüm 
birim ve fonksiyonları ile üyelerinin 
ortak ihtiyaçlarını karşılaması 
temennimizdir. Ürünlerimizin ulusal 
ve uluslararası ticaretinin gelişmesine 
ve serbest piyasa fiyatlarının 
oluşmasına katkı sağlayacak icraatlar 
gerçekleştireceklerinden şüphemiz 
yoktur. Bununla birlikte üyeler ve 
ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari 
ilişkilerinde güven tesis edilmesi 

gerekmektedir. Bu nokta oda ve 
borsalarımızın gereken hassasiyet 
ile çalışacağını düşünüyoruz. Bilgi 
çağında olmamız ve bilginin en 
kıymetli hazine olduğunun bilinmesi 
vesilesiyle üyelere ve ilgili taraflara 
sunulan bilgi ve hizmetlerin sürekli 
kılınmasını gerektirmekte ve bu 
sürecin geliştirilerek belgelendirilmesi 
de önemlidir.

Kurslar, seminerler, konferanslar 
ve çalışma grupları yoluyla eğitim 
ve bilinçlendirme faaliyetlerinde 
bulunmak, yerel ve bölgesel fuar ve 
sergi gibi faaliyetleri düzenlemek de 
son derece önemlidir. Tüm çalışmalara 
kıymetli başkanlarımızın öncülük 
etmesi ile Adanamız için daha güzel 
bir gelecek tahayyülünde bulunabiliriz. 
Bu seçimlerin ülkemize ve Adanamıza 
hayırlar getirmesini dilerim. 
Başkanlarıma yeni görevlerinde 
başarılar dilerim.”

MİLLİ GAZETE’DEN ASKON’A 
ZİYARET

ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan”ı Milli Gazete 

Genel Yayın Yönetmeni Mustafa 
Kurdaş ziyaret etti. Milli Gazete’de köşe 
yazarlığı da yapan Mustafa Kurdaş ile 
Recep Çalışkan karşılıklı görüş alış 
verişinde bulundu. ASKON Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan, Milli 
Gazete’nin yarım asırlık bir süredir 
çizgisini koruyan tek gazete olduğunu 
vurgulayarak Kurdaş’a teşekkürlerini 
iletti. Milli Gazete Genel Yayın 
Yönetmeni Mustafa Kurdaş, ‘Olayların 
sürüklediği, akıntının götürdüğü, 
rüzgârların savurduğu, konjonktürlerin 
beslediği olmadık hiç.                                      
       Ne süslü sözlerin büyüsüne kapıldık 
ne de gücün gölgesine sığındık, ilk 
nüshasından bugünün nüshasına; ilk 
selamdan bugünün selamına kadar 
geçen zamanda çizgisinde en ufak 

bir “kırılma”, “bükülme”, “eğrilme ve 
eğilme” olmayan nadide bir gazeteyi 
okuyoruz” dedi.

ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan zihinlerin korunması 
gerektiğini vurgulayarak “algı yönetimi 
yapılan günümüzde zihinleri korumak 
görevini üstleniyorsunuz, bu önemli 
bir boşluğu dolduran, gençlerimizi 
doğru düşünmeye sevk eden kutlu 
bir vazifedir. Allah emeklerinizi zayi 
etmesin” dedi. Milli Gazete Genel 
Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş 
ise: “Gazeteler, televizyonlar her gün, 
her saat, her dakika şapkadan tavşan 
çıkarıyor. Gerçeği tersyüz etmekten 
daha büyük bir felaket yoksa eğer… Bu 
felaketin karşısında 45 yıl boyunca var 
olmak, mücadele etmek ve hakikatleri 
bu millete göstermek de bir aşk, bir 
tutku olsa gerek.

Hakk ile batılı birbirinden ayırt 
etme; doğruları bir tarafa, yanlışları 

bir tarafa tasnif etme görevi; 
savunma sanayii kadar önemli, yerli 
araba yapmak kadar mühimdir. 
Günümüz medya saldırıları altında 
düşünemeyen, tefekkür edemeyen 
yığınlara dönüştürülen insanlık için 
zihnini koruma ve kurtarma kararlılığı 
belki de uzaya mekik göndermekten, 
Ay’a ayak basmaktan daha büyük 
bir ilericiliktir. Zihinleri koruma 
görevi, vatan toprağını korumak 
kadar kutsaldır. Zihinleri korur ve 
kurtarırsanız; vatanınızı, canınızı, 
malınızı, toprağınızı, ekonominizi, 
madenlerinizi de korursunuz. Zira, 
zihinler işgal edilirse geriye pek bir 
şey kalmayacaktır.” dedi. 

ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan Milli Gazete Genel 
Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’a 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 
Günün anısına Mustafa Kurdaş’a kahve 
fincanı hediye edildi.
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ASKON ZİYARETLERİ ASKON ZİYARETLERİ

EVRENSEL HAFIZLAR 
D E R N E Ğ İ ’ N D E N 
ÇALIŞKAN’A ZİYARET

ASKON Adana Şube 
B a ş k a n ı  R e c e p 

Çalışkan’ı Evrensel Hafızlar 
Derneği EHAD Adana Şube 
Başkanı Hafız Bayram 
Genç ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ziyaret etti. Ziyarette 
karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunuldu. EHAD Adana 
Şube Başkanı Hafız Bayram 
Genç’e Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ebubekir Çalışkan, 
Hüseyin Köse, İbrahim 
Yüce, Rasim Karaoğlan, 
Veysi Çelik ve Hadim 
Yılmaz eşlik etti. EHAD 
Adana Şube Başkanı Hafız 
Bayram Genç, Evrensel 
Haf ız lar  Derneği’nin 
amacı ve çalışmaları 

hakkında bilgiler verdi. 
Genç:”Evrensel Hafızlar 
Derneğinin (EHAD) amacı 
Kur’an-ı Kerimi öğrenen, 
öğreten, muhtevasına vakıf 
olmaya çalışan ve bu uğurda 
hizmet verenlere her türlü 
katkıda bulunmak, bu 
amaçla faaliyet gösteren 
kişi, kurum ve kuruluşların 
sorunlarına çözümler 
üretmek ve stratejiler 
geliştirmektir.” dedi.

ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan 
EHAD’ın çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini 
ifade ederek EHAD Adana 
Şube Başkanı Bayram Genç’e 
başarılar diledi. Çalışkan 
ziyaretlerinden dolayı 
EHAD heyetine teşekkür 
ederek günün anısına kahve 
fincanı hediye etti.

GAZZE ESKİ EKONOMİ BAKANI YARDIMCISI AS-
KON’U ZİYARET ETTİ

Gazze Eski Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve Hayat 
Yolu İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Hatem 

OWIDA beraberindeki heyetle birlikte ASKON Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı makamıda ziyaret etti. 
Ziyarette ayrıca Davet ve Kardeşlik Vakfı adına Ramazan 
Kuttan da hazır bulundu. Hayat Yolu İnsani Yardım Derneği 
Gazze Proje Koordinatörü Raed Alarabi ve dernek üyesi 
Muharrem Güneş ile birlikte gelen Gazze Eski Ekonomi 
Bakanı Yardımcısı ve Hayat Yolu İnsani Yardım Derneği 
Genel Müdürü Hatem OWIDA derneğin çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. Owida şunları söyledi: “2014 yılının 
başında kurulan derneğimizin merkezi İstanbul’dadır. 
     Derneğimiz kurumsal alanda ve ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek konusunda tecrübeli olan bir grup seçkin genç 
tarafından yönetilmektedir. Açıldığı günden bu yana kısa 
bir süre geçmesine rağmen, Türkiye’nin birçok bölgesinde, 
Balkanlarda, Filistin’de (Kudüs, Batı Yaka, Gazze), Lübnan 
ve Suriye olmak üzere onlarca projeye imza atmıştır.” Hayat 
Yolu İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Hatem Owida 
derneğin vizyonu hakkında da bilgiler verdi: ”Derneğimizin 
vizyonu; felaketzedelere, zulüm gören, yardıma muhtaç 
insanların (Filistin halkı, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki 

Suriyeli mülteciler, balkanlardaki fakirler gibi) ihtiyaçlarını 
büyük ölçüde karşılamak için gayret göstermektir. Ve temel 
ihtiyaçlarını karşılayarak, itibarlarını zedelemeden onları 
kendi kendilerine yetebilecekleri merhaleye ulaştırmaktır.” 

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ayrıca 
Davet ve Kardeşlik Vakfı üyesi Ramazan Kuttan’dan da 
vakıf hakkında bilgiler aldı. Çalışkan ziyaretlerinden dolayı 
misafirlerine teşekkür ederek ASKON hakkında bilgiler 
verdi.

Evrensel Hafızlar Derneğinin (EHAD) 
amacı Kur’an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, 
muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve 
bu uğurda hizmet verenlere her türlü 
katkıda bulunmak, bu amaçla faaliyet 
gösteren kişi, kurum ve kuruluşların 
sorunlarına çözümler üretmek ve 

stratejiler geliştirmektir.
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BAŞKANIN MESAJI

ADANALI STK’LAR: ADANA’DAKİ KARNAVALDAN 
UTANÇ DUYUYORUZ

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Adana’daki 
bir çok STK ve basın kuruluşları adına, “Portakal 

Çiçeği Karnavalı” isimli organizasyonla ilgili yaptığı 
açıklamada, ‘Karnaval’ isminin Adana’da gerçekleştirilen 
ve geleneksel hale getirilen bir etkinlikle kullanılması kabul 
edilemez”dedi.

“Portakal Çiçeği Karnavalı” adı verilen etkinliğin 
Adana’nın “cazibe merkezi” haline gelmesine katkıda 
bulunması amacı taşıdığını belirterek söz konusu 
“karnaval”ın adı, içeriği ve sonuçları hakkında eleştirilerde 
bulunmayı milli manevi değerlerimizi esas alarak gerekli 
görüyoruz.” dedi. Çalışkan’ın açıklaması şöyle:

“Karnaval adı verilen etkinlikler  5-8 Nisan tarihleri 
arasında Adana’da gerçekleştirilecek olup değerlerimizle 
örtüşmeyen içeriklere sahiptir. Gençlerimizin bu 
etkinliklerde bizzat yer alacak olması düşündürücüdür. 
Bu “karnaval”ın Adana’da yapılmasını ve Adana’nın böyle 
bir “cazibe merkezi (!)” olmasını şiddetle reddetmekteyiz. 
Bütün milletimizin kenetlenerek yakından takip ettiği 
Kahraman Ordumuz, Afrin’de can siperane bir mücadele 
verirken böyle bir zamanda böyle bir etkinliğin yapılması
son derece yakışıksızdır. 

Zira hali hazırda Afrin operasyonunda toplam 52 
askerimiz şehit olmuştur. Yaralı asker sayısı ise 225’tir. 
Bu kadar şehit ve gazimiz varken, ülkemizin gündemine 
Adana’dan Karnaval haberlerini gayri ihtiyari iliştirmek 
bizleri Adana halkı olarak utandırmaktadır. STK ve 
basın temsilcileri olarak bu hususu ilgili komitenin ve 
organizatörlerin dikkatine sunmak istiyoruz. 

Söz konusu karnavala bu haliyle  hiçbir eleştiri getirmeden 
maddi destek veren milli ve manevi değerlere önem verdiğini 
bildiğimiz bazı sponsorlar da bizleri ayrıca üzmektedir. Bu 
karnavalın toplumumuza ve değerlerimize vereceği zararı 
ön görmek bizleri bu basın açıklamasını yapmaya mecbur 
etmiştir. Zira “karnaval” yabancı uluslardan Adana’mıza 
gelerek burada örflerine veya inançlarına uygun gösteriler 
yapan insanlarla ilgili değil, bizzat Adana’mızın gençlerine 
yaptırılan bir etkinlik olarak bizleri rahatsız etmektedir.
Kamuoyuna Saygılarımızla.”

Kahraman Ordumuz, Afrin’de can 
siperane bir mücadele verirken böyle 

bir zamanda böyle bir etkinliğin 
yapılması son derece yakışıksız 

kalmıştır.
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BAŞKANIN MESAJI

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Recep Çalışkan 
şunları kaydetti: Kadir Gecesi bin aydan daha daha hayırlı olduğunu bildiğimiz mübarek bir gecedir. Bu gecede 

Rahmeti sonsuz olan Rabb’imiz, tükenmez hazinesinin kapılarını ardına kadar açıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın 
içerisinde bulunan Sultanlar Zirvesi Kadir Gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus 
bir gecedir. Çünkü Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir. Bu gecenin kıymetini bilmek ve 
mümkün olduğunca ibadetlerle geçirmek gerekir. Rabb’imiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik.
2. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rab’lerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.”

 Böylesine açık ifadelerle ne kadar mübarek bir gece olduğu bildirilen bu gecede melekler ve Cebrail iniyor, fecrin 
doğuşuna kadar esenlik ile dolu oluyor dünya! O geceyi kutlu bir gece yapan pek çok mana içeriyor. Kur’an ayı olan 
Ramazan ayının en güzel gecesi belki de Kadir Gecesi! Bu gece vesilesiyle tüm İslam aleminin kurtuluşuna dua etmek, 
yeniden Müslümanların dünya üzerinde hakim olmasını dilemek geliyor içimizden… Kuşkusuz Rabb’imiz duaları 
işitendir. Bu niyazlarla tüm kardeşlerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN, KADİR GECESİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

1. 97/ KADR-1     2. 97/ KADR-2      3. 97/ KADR-3 
4. 97/ KADR-4     5. 97/ KADR-5
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BAŞKANIN MESAJIBAŞKANIN MESAJI

ÇALIŞKAN: DUALARIMIZ GAZZE’YE

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan
Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliğinin, Kudüs’e 

taşınmasının ardından Gazze’de başlayan ve katliama 
dönüşen eylemler dolayısıyla şehit olanlar için bir basın 
açıklaması yayımladı. Çalışkan şunları söyledi: “İsrail’in 
2014’te Gazze’ye yaptığı saldırıda ayaklarını kaybeden 
ve bugün de tekerlekli sandalyesi ve sapanıyla Kudüs 
mücadelesinde şehit düşen Fadi Abu Salah ve binlerce 
Gazzeli kardeşimiz büyük bir zulme uğratılmıştır. Şanlı 
ecdadımız nerede bir mazlum zulme uğrasa ona sahip 
çıkar tüm gücüyle mazlumların yanında yer alırdı. Bizler 
de Mehmetçiğimizi Gazze’ye göndereceğimiz günlerin 
umudunu taşıyoruz içimizde… Rabbimiz bizlere 
mazlumların yanında yer alabileceğimiz o günleri göstersin 
inşallah... Osmanlı Devleti her daim mazlum halkları 
bünyesinde barış ve huzur içerisinde yaşatma amacını 
gütmüş ve mükemmel adalet anlayışıyla tüm dünya 
devletlerine örnek olmuştur. Bunun şanlı tarihimizde 
pek çok örneği mevcuttur.

Bugün de temennimiz odur ki, Müslüman ülkeler 
ve Türkiye Gazze’ye, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya sahip 
çıkabilsin! Türkiye tek vücut olarak İsrail katliamını evet 

lanetledi ama İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği,  
tüm İslam ülkeleri ne yapabildik? Bunu sorgulamalıyız. 
Klavye başından kalkmalı, gerçek aksiyonlar üretmeliyiz. 
Kalplerimizle buğz etmenin ötesine geçmeliyiz. Mümkün 
olduğunca elimizle, dilimizle ve kalbimizle sorunları 
bertaraf etmenin yollarını bulmalıyız. Dualarımız, Gazzeli 
kardeşlerimizledir. Onlar için tek yürek olmalı ve bu zulme 
son vermeliyiz. Allah yar ve yardımcıları olsun… Amin”

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN, 
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YIL SONU DOLAYISIYLA 
BİR MESAJ YAYIMLADI.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
2017-2018 eğitim öğretim yılsonu dolayısıyla 

bir mesaj yayımladı. Recep Çalışkan öğrencilerin tatili 
iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek ahlak ve 
maneviyat vurgusu yaptı. Çalışkan şunları söyledi: 
“Okul hayatı uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Her yarı 
yıl ve yıl sonunda karneler aracılığıyla öğrencilerimizin 
performansları notlarla değerlendirilmektedir. Eğitim 
bir süreç işidir ve bu değerlendirmeler her yıl sonunda 
yapılan değerlendirmelerdir. Alınan düşük notlar eğitimin 
sona erdiği anlamına gelmeyeceği gibi öğrencilerimizin 
motivasyonlarının düşmesi için verilmemektedir. Aksine, 
eksikliklerin görülüp yeniden daha iyi çalışılması için birer 
yardımcıdır. Ailelerin bu hususu dikkate alarak gençlerimize 
yaklaşım göstermesi önemlidir.

Yüksek notlar alanların da rehavete kapılmaması gerekir. 
Kendilerini sürekli geliştirmenin yollarını aramalıdırlar. Yaz 
tatili elbette bir dinlenme zamanıdır. Bununla birlikte bol 
bol kitap okumak için de bir fırsattır. Özellikle ahlaki gelişim 
ve maneviyata önem verilmeli ve Kur’an eğitimlerine iştirak 
edilmelidir. Vakit iyi değerlendirilmeli ve çocuklarımız, 
gençlerimiz yarınlara hazırlanmalıdır. Tüm başarılı 
öğrencilerimizi bu vesileyle tebrik ediyoruz.”

Alınan düşük notlar eğitimin sona 
erdiği anlamına gelmeyeceği gibi 
öğrencilerimizin motivasyonlarının 
düşmesi için verilmemektedir. Aksine, 
eksikliklerin görülüp yeniden daha iyi 

çalışılması için birer yardımcıdır. 



24 ASKON ADANA | NİSAN · MAYIS · HAZİRAN 2018

BAŞKANIN MESAJI

RECEP ÇALIŞKAN’DAN RAMAZAN 
BAYRAMI MESAJI

ASKON Adana Şube Başkanı Recep 
Çalışkan Ramazan Bayramı 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Bayrama kavuşmanın mutluluğunu 
yaşadığını ifade eden Çalışkan, şunları 
kaydetti:

“Kur’an ayı olan Ramazan’ın 
ardından idrak ettiğimiz Mübarek 
Ramazan Bayramı’nın milletimize, 
İslam dünyasına ve tüm insanlığa 
huzur, mutluluk ve barış getirmesini 
Yüce Allah’tan(cc) diliyorum. 

Milletimiz, birlik ve dirlik olmak söz 
konusu olduğunda böyle müstesna 
günleri değerlendirmesini bilir ve 
tarih şuuruyla aktüel meselelerin 
esiri olmaz. Toplumun her kesiminin 
kucaklaşmasına vesile olan bu günde 
uzaktakiler sevdiklerine kavuşmanın 
mutluluğunu yaşarken, küskünler 
barışır, kırgınlıklar sona erer. Karanlık 
odaklar, milletimizin güzel hasletlerle 
birlik mesajı verdiği bugünlere 
asla dokunamazlar. Kardeşlik 
bağları kuvvetlenir. Millet böylece 
kenetlenmektedir. 

Aziz milletimiz, insan hayatına 
değer veren herkes ile sevgi ve saygı 
çerçevesinde bayramlaşır. Manevi 
atmosferin tüm nimetlerinden 
yararlanarak, Allah’a şükreder. Böyle 
bir milletin sırtı Evelallah yere gelmez. 
Bugün vesilesiyle milletimizin ve İslam 
aleminin bayramını tebrik ediyorum. 
Her bayram olduğu gibi bu bayramda 
da binlerce vatandaşımız yollarda 
olacak… Hususi araçlarla yola çıkacak 
olanların trafik kurallarına azami 
hassasiyet göstermesini diliyorum. 
Cenab-ı Allah (cc) milletimizi ve tüm 
inananları korusun. Hayırlı bayramlar.”

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN, 
BABALAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Askon Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, babalar 
günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “babalarımıza 

karşı vefalı olmalıyız, yaşlandıklarında ve gerektiğinde 
onlarla birlikte yaşamalıyız” ifadelerini kullandı, Çalışkan 
şunları kaydetti:

 “Babalarımız, maddi manevi hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmadan evlatlarına, ailesine sahip çıkan kıymetli 
varlıklardır. Bütün hayatı boyunca kendisini ailesine adayan 
bir baba, yüreğindeki sevgiyi ve ailesine olan şefkati hiçbir 
karşılık beklemeden vermekte ve ailesinin ömür boyu 
konforunu sağlamaya çalışmaktadır. Babalar ailelerinin 
sadece dünya hayatını değil ahiret hayatını da düşünmekle 
mükelleftir. Sorumluluk sahibi bir baba yuvasının her bir 
ferdini hem hayata hem de ahirete hazırlamak için çırpınır 
durur. Çocuklarının yüzünün gülmesi bir baba için tarif 
edilmez bir mutluluktur. Ailesini koruyan, gözeten onlara 
mutluluk vermeye çalışan tüm babaların babalar günü kutlu 
olsun. Babalarımıza karşı vefalı olmalıyız, yaşlandıklarında 
ve gerektiğinde onlarla birlikte yaşamalıyız. Kültürümüzün 
ve örfümüzün gereğini yerine getirmeliyiz. İslam Kültürü, 
insana değer verir ve onu koruma altına alır. Böylece nesiller 
felaha ererler.

Üzerimizde hakkı olan anne ve babalarımızın rızasını 
kazanmak gayretinde olmalıyız.

Bu anlamlı günde babası olmayan yetimlerimizi 
unutmamalıyız. Onlara bir gün de olsa babalık duygusunu 
yaşatmaya çalışmalıyız. Bir hediye belki bir ziyaret onları 
bir gün de olsa mutlu edebilir. Bununla birlikte babalarımızı 
bugün vesilesiyle özel olarak arayarak ya da ziyaret ederek 
gönüllerini alabiliriz. Bugün dolayısıyla tüm babalarımızın, 
başta şehit babalarının babalar günü kutlu olsun. Allah 
her türlü hayrı ince ince kaydetmektedir. Küçük büyük 
demeden hayırlı iş ve ameller üzere olmak dileğiyle fedakar 
babalarımıza selam ve dualarımı iletiyorum.”

BAŞKANIN MESAJI

Babalarımız, maddi manevi 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 
evlatlarına, ailesine sahip çıkan 

kıymetli varlıklardır.
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ASKON ZİYARETLERİASKON PROGRAMLARI

ASKON’DAN GELENEKSEL İFTAR ÇADIRI

Ramazan ayında geleneksel hale gelen iftar çadırı bu 
yıl da vatandaşlarımızı aynı sofrada buluşturdu. 

Adana’da geçtiğimiz yıllarda çeşitli bölgelerde iftar 
çadırları kurulmuştu. Bu çadırlardan birini de ASKON 
Adana Şubesi üyesi iş adamları kurmuştu. ASKON Adana 
şubesi geleneksel hale getirdiği iftar çadırını bu yıl da 
kuracağını açıkladı. ASKON Adana Şubesi Başkan Vekili 
ve Teşkilatlanma Komisyon Başkanı İmam Gazali Hıradağı 
yaptığı açıklamada Geleneksel hale gelen iftar çadırının 
bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi 30.000 kişiye hizmet 
edeceğini açıkladı. Herkesin Ramazan ayını tebrik eden 
Hıradağı, bu yıl günde bin kişiye iftar çadırında yemek 
dağıtılacağını söyledi. Hıradağı açıklamasında şunları 
söyledi: “Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayıdır. Bu 
mübarek ayın yaklaşması hepimizi heyecanlandırmaktadır. 
Günahlarımızdan arınmak için bir vesile olan bu ayda 
hep birlikte aynı sofralarda iftarlarımızı açmak, bir ve 
beraber olmak istiyoruz. Bu vesileyle hastaneler kavşağında 
ASKON İftar Çadırımız, civarda bulunan hasta yakınlarına 
ve bölgedeki insanımıza günlük bin kişi kapasiteli olmak 
üzere hizmet verecektir.

Biz bu Ramazan’da toplam 30.000 kişiye iftarlık dağıtmayı 
hedefliyoruz. Herkesin bu sofralarda bizlerle beraber olması 
son derece mutluluk verici… Kardeşlerimizle yan yana bu 
Mekke’de, Medine’de ibadet ediyormuşçasına sevindirecektir 
kuşkusuz.” 

ASKON Adana Şube Başkan Vekili İmam Gazali Hıradağı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimize ben teşekkür etmek 
istiyorum. İş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel 
birlikteliği sağlamaya katkıda bulundukları için. Allah’ın 
(cc) tüm inananları bağışlamasını ve bu ay hürmetine bizleri 
cennetine ulaştıracak vesilelere sevk etmesini diliyorum. 
Tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum.”

VALİ DEMİRTAŞ İFTARINI ASKON 
ÇADIRINDA AÇTI

Vali Mahmut Demirtaş’ Anadolu 
Aslanları İşadamları Derneği 

(ASKON) Adana Şubesi’nin her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği iftar 
programına katıldı. Adana’nın Çukurova 
ilçesi hastaneler kavşağı civarında 
düzenlenen iftar yemeğine Vali Mahmut 
Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanı 

Zeki Kıvanç, ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan, sanayici, işadamları, kamu 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Okunan Ezan-ı 
Şerif ’in, yapılan duaların ve açılan iftarın 
ardından konuşan ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan, her yıl geleneksel 
olarak düzenledikleri iftar programında 30 
bin vatandaşa iftar vermeyi hedeflediklerini 
söyledi. Çalışkan, sofralarına katılan tüm 

konuklara teşekkür ederek, Ramazan 
Ayı’nın bereketli ve huzur içerisinde 
geçmesini temenni etti.

Vali Mahmut Demirtaş ise, iftara 
katılan tüm misafirleri muhabbetle 
selamladığını dile getirerek, tüm 
vatandaşların Ramazan ayı’nı kutladığını 
vurgulayıp, bu mübarek ay’ın tüm 
dünyaya barış ve huzur getirmesini 
diledi.
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BAŞKANIN MESAJIASKON ZİYARETLERİ

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI 
AHMET TUNALI ASKON ADANA 
ŞUBESİ’NDE VE ASKON’A ÜYE İŞ 
YERLERİNDE İNCELEMELERDE 
BULUNDU.

Adana Vergi Dairesi Başkanı 
Ahmet Tunalı ASKON Adana 

Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı 
makamında ziyaret etti. Çalışkan 
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet 
Tunalı’ya ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. Tunalı 
beraberinde grup müdürleri ile 
birlikte geldiği ASKON Adana 
Şubesi’nde ve ASKON’a üye iş 
yerlerinde incelemelerde bulundu. 

ASKON Üyeleri Hak Plastik, 
Tatşen, Medeni Baskül, Naba 
Tarım ve Beyza Piliç işletmeleri 
birlikte gezildi. Adana ekonomisine 
önemli katkıları olan ASKON üyesi 
işletmeler hakkında yöneticilerden 
bilgi alan Adana Vergi Dairesi 

Başkanı Ahmet Tunalı, ilgilerinden 
dolayı işletme sahiplerine ayrı ayrı 
teşekkür etti. Samimi bir atmosferde 
geçen ziyaretlerde ASKON Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan 
Adana Vergi Dairesi Başkanı 
Ahmet Tunalı’ya zaman zaman üye 
işletmeler hakkında detaylı bilgiler 
verdi. Tunalı ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan ve üye 
işletme sahiplerine teşekkür etti.

ADANA’DA 12 SANAYİ KURULUŞU
İLK 500’E GİRDİ

İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan  “Türkiye’nin 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine 
bu yıl Adana’dan 12 sanayi kuruluşu 
girmeyi başardı. ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan ilk 500’e giren 
sanayi kuruluşlarını kutladı. Çalışkan 
Adana’dan İlk 500’e giren sanayi 
kuruluşlarında geçen yıllara oranla 
azalma olduğunu dile getirdi. 

  İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesinde Adana’dan, 
“Sasa Polyester Sanayi A.Ş., Temsa 
Ulaşım Araçları San. Tic. A.Ş, Elita 
Gıda San. ve Tic. A.Ş., Akyem Adana 
Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. 
A.Ş, Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş, 
Adana Çimento Sanayi T. A.Ş, Güney 
Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. 
Tic. A.Ş, Bossa Ticaret ve Sanayi 
İşletmeleri T A.Ş., Abdioğulları Plastik 
ve Ambalaj Sanayi A.Ş, Gürsoy Yem 
Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş, 

Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve ismi 
açıklanmayan bir sanayi kuruluşu” yer 
aldı. 

ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan İstanbul Sanayi 
Odası’nın açıkladığı listeye Adana’dan 
girmeyi başaran sanayi kuruluşlarının 
Adana’nın sahip çıkılması gereken 
öncü kuruluşlarından olduğunu 
dile getirerek şunları söyledi: 
“Adana’mızdan 12 sanayi kuruluşu 
İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan en büyük 500 sanayi 
kuruluşu arasına girerek büyük bir 
başarı göstermiştir. Ortadoğu’nun 
kalbi olarak nitelendirebileceğimiz 
Adana’mıza yakışan elbette daha 
çok sanayi kuruluşunun bu listeye 
girmesidir. Ancak kentimizin içinde 
bulunduğu koşullar nedeniyle bu tablo 
yine de umut vericidir. Adana göç alan 
bir kentten göç veren bir kent haline 
gelmesine rağmen işletmecilerimiz 
Adana’mıza sahip çıkarak Çukurova’ya 
katma değer oluşturmaya devam 
etmektedir. Pek çok kapanan fabrikanın 

yerine AVM’lerin yapılmaya başladığı 
Adana’da üretimi yaşatmak için çaba 
sarf eden ve böyle başarılarla bizleri 
gururlandıran sanayicilerimizi tebrik 
ediyorum. İstihdama ve üretime olan 
katkıları dolayısıyla onların yanlarında 
yer aldığımızı belirtmek istiyorum. 
Sanayi kuruluşları kentlerin can 
damarıdır. Çevre illere yansıtılan teşvik 
paketlerin en kısa zamanda Adana’ya 
da gelmesi en büyük temennimizdir.”
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ASKON İFTAR ÇADIRINDA 30.000 KİŞİYE
İFTAR YEMEĞİ

ASKON Adana Şube Başkan Vekili ve Teşkilatlanma 
Komisyonu Başkanı İmam Gazali Hıradağı Ramazan 

ayı boyunca Hastaneler Kavşağı’nda kurulu bulunan iftar 
çadırında günlük 1000 kişiye iftar yemeği verildiğini 
belirterek şunları söyledi: 

“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden
kurtuluş ayı olan Ramazan ayının sonuna gelmiş 
bulunuyoruz. Rabb’im tüm Mü’minlerin oruç ibadetlerini 
kabul buyursun. Kardeşliğin ve paylaşmanın mükafatı olan 
iftar sofralarının bereketi kuşkusuz her bir hanede tüm 
müslümanlar tarafından idrak edildi.

Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak maksadıyla 
kıymetli işadamlarımızın ve üyelerimizin kaktılarıyla her 
Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan’da da başta hasta 
yakınları olmak üzere pek çok kardeşimizle Geleneksel 
ASKON İftar çadırında oruçlarımızı açtık. Günde 1000 
kişi ve Ramazan boyunca toplamda 30.000 kişiye ulaşarak 
kardeşlerimizle ekmeğimizi bölüştük. Bu anlamlı ayın 
her gününde çeşitli nedenlerle oruçlarını dışarıda açmak 
durumunda olan kardeşlerimizle beraber olduk. Çadırımızda 
yapılan canlı radyo programları ile her gün pek çok kişiye 
buradan çadırımızdaki manevi atmosferin yayılması 
sağlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 
Böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmaktan da gurur 
duyuyoruz. Kimi zaman ihtiyaç sahiplerini ağırladık,  kimi 

zaman da dostlarımızı ve akrabalarımızı, kimi zaman yolda 
kalmışları, kimi zaman evinde aşı olmayan kardeşlerimizi...
     Her birine teveccüh gösterdikleri ve bizlerle beraber 
oldukları için teşekkür ediyoruz. Umarız, Yüce Mevla 
hepimizi birbirimize daha sıkı bağlarla bağlanmaya vesile 
kılmıştır. Bu tür sosyal faaliyetlerin diğer STK’lara da örnek 
teşkil etmesini diliyoruz. Müminler kardeştir, birbirimizi 
sevmek için vesileler oluşturmalıyız. Başta sayın Başkanımız 
Recep Çalışkan’a ve tüm ASKON üyelerine katkılarından 
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki Ramazan’da 
yine İftar çadırımızdan haberler vermeye niyet ederek, 
kamuoyunu saygıyla selamlıyorum.”

ASKON PROGRAMLARI

İÇİMİZDEKİ HİTLER CANAVARINA
DUR DİYELİM

Irkçılık, insanlık tarihi boyunca gündemde olan ve 
de hiç düşmeyen patolojik bir zihni durumun toplumsal 
yansımasıdır. Allah (C.C.) yüce kitabımız Kur’an’da 
insanlığın varoluş sahnesinin bir bölümünü anlatırken orada 
İblis’in nasıl bir ruh ve davranış hali içerisinde olduğunu 
da gözler önüne sermiştir. Nitekim birçok müfessire göre 
ilk olarak İblis’in Hz. Âdem’e secde etmeyerek sergilediği 
ırkçılık düşüncesi tarihsel süreç içerisinde faşizm, asabiyet, 
kavmiyetçilik, holiganizm, mikro milliyetçilik vb. değişik 
isimler alarak ve değişik formlara bürünerek günümüze 
kadar ulaşmıştır. Özellikle küreselleşme ve bilgi çağının 
ortaya çıkardığı veya yeniden yorumlanmasını sağladığı 
ırkçılık gerek İslam âleminin gerek devletlerin gerekse de 
tüm insanlığın toplumsal huzur ve barışını tehdit edecek 
nitelikte bir olgudur.

İlkel bir kabile fikri içerisinde var olması gerektiğini 
düşündüğümüz bu fikrin modern dünyada da hâlihazırda 
gündemde olması ne kadar trajiktir. Kendilerini insanlığın 
demokrasi ve medeniyet ışığı gören başta ABD ve Avrupa 
ülkelerindeki kötü örnekleri saymakla bitiremeyiz. Kibirle 
beslenen kendini dünyanın efendisi zanneden beyaz adamın 
koyu renkli hemcinsini düşürdüğü aşağılayıcı durumlar 
halen tazeliğini korumaktadır.

Nazizmin (Alman ırkının üstünlüğünü) lanetinin 2. 
Dünya Savaşı’nda yüzbinlerce insanın ölümüne neden 
sonuçları insanlık için ibret alınması gereken önemli bir 
sahnedir. Siyonizm’in (İsrailoğullarının üstünlüğü) Filistinli 
Müslüman kardeşlerimiz üzerindeki tahakkümü halen 
devam etmektedir. Amerika ve Güney Afrika’da yakın 
zamana kadar var olan otobüslere ve restoranlara, “Siyahlar 
ve köpekler giremez!” ibarelerinin günümüzde yaşadığımız 
ırkçı, faşist-milliyetçilik düşüncelerinden farkı olmadığı 
iyi bilinmelidir.

Irkçılık insan aklının geldiği en ilkel seviyedir. Farklı dil ve 
renklerde yaratılmışlığın üstünlük yarışına dönüştürülmesi 
insanlığın fıtratına isyanıdır. Peygamberimiz (S.A.V.) Veda 
Hutbesi’nde, “Ey insanlar! Arap’ın Arap olmayana Arap 
olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı 
tenlinin siyah üzerine siyahın da kırmızı tenli üzerinde 
bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan 
korkmaktadır” buyurarak biz Müslümanlara bu konuda 
nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini açık bir şekilde 
bildirmiştir.

Hz. Ebu Zer bir tartışma sırasında, Hz. Bilal’e, “Siyah 
kadının oğlu” diye seslenmiş ve annesinin zenci/siyah tenli 
oluşunu, sanki onun için bir noksanlık ve ayıpmış gibi ifade 
etmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, “Demek sende 
hâlâ İslamiyet’ten önceki kötü adetler var” şeklindeki sert 
uyarısı karşısında yaptığından pişman olmuştur. Bu İslam 
tarihi vesikası, Müslüman’ın insanlık ahlakı olmalıdır. 

Yıllarca ülkemizde birçok acının ve dramın yaşanmasına 
neden olan PKK terör örgütünün Kürtçülük üzerinden 
siyaset yürüttüğü bilinen bir gerçektir. Bunun çözümü, 
“Tanrı Türk’ü korusun” hamaseti olamaz. Aynı dinin 
mensupları olarak Allah’ın kitabında ve Peygamberin 
sünnetinde birleşmemiz gerektiğini hatırlamak ve 
hatırlatmak zorundayız. Kimi İslami görüntülü yapıların 
Türklük söylemini dinin içerisinde bir olgu olarak kabul 
ettirmesi ve ülkemizi getirdiği çapraşık durum ortadadır. 
Bir ırktan olmak; Müslümanlığın sanki temel şartıymış 
gibi, bu ülkenin, bu toprakların yegâne sahibi olmanın 
temel ölçüsüymüş gibi, cennete girmenin garantisiymiş 
gibi, yeryüzündeki Müslümanların tek hamisiymiş gibi 
söylemler bir hastalığa kapılmaktır ırkçılık.

Bu kadar şaşaalı proje dizileri izleyen bir toplumdan da 
bundan fazlasını beklemek gerçeklerden uzak bir iyimserlik 
olur. Temenni ederiz ki yara daha fazla derinleşmeden, dış 
güçlerin içimize dayattığı bu oyuna düşmeden, kendimize 
gelir, özümüze döner ve bu hastalıktan kurtuluruz. 
Ortadoğu’daki mezhep ve ırk savaşları emperyalizmin bize 
dayattığı ve sadece Nil’den Fırat’a kadar olan coğrafyalarda 
bu savaşların yaşandığı, neticede bu gelişmelerin İsrail’e 
yaradığı apaçık görülüyor.

Ne güzel demiş milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy:
Hani milliyetin İslam idi… Kavmiyet ne! Küfr olur, başka 
değil, kavmini sürmek ileri! Arap’ın Türk’e; Laz’ın Çerkez’e 
yahut Kürt’e; Acem’in Çinliye rüçhanı/üstünlüğü mü 
varmış? Nerde! Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne 
gezer! Fikr-i kavmiyeti, tel’in/lanet ediyor Peygamber. En 
büyük düşmanıdır ruh-i Nebi tefrikanın; adı batsın onu 
İslam’a sokan kaltabanın/namussuzun!

KÖŞE YAZISI

Dr. Necmettin ÇALIŞKAN
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ASKON RÖPORTAJASKON RÖPORTAJ

TATŞEN FİRMA SAHİBİ KURTULUŞ ŞENGÜL
İLE RÖPORTAJ

Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 
Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

Hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Şengül. 1964 yılında 
doğdum. Malatya Darendeliyim. İmam Hatip Lisesi 
mezunuyum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Dünya tatlısı 
bir torunum var. Biz dört kardeşiz. Her birimizin farklı 
görev paylaşımları var. Bir aile şirketiyiz. 1978’den bu 
yana gıda sektörünün içerisindeyim. Bizimki, dededen 
gelme bir meslektir. Biz dört kardeş ikinci kuşak 
olarak aile şirketimizi sonraki kuşaklara aktarmak için 
çalışıyoruz. Her birimizin farklı görev paylaşımları 
var. Şu anda şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürütüyorum. Ayrıca finansmandan sorumluyum. 
Burada 3500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. 
Ayrıca ulusal ve yerel marketler zincirleri ile toplamda 
Adana’da 2500 noktada ürün satışımız mevcuttur. 

   ASKON Anadolu İş Adamları Derneğinde
   durumunuz nedir? 
ASKON’da Yönetim Kurulu Üyesiyim. Aynı zamanda da 
Gıda Sektör Başkanıyım. ASKON İlk kurulduğundan

bu yana aynı Başkan ve aynı Yönetim Kurulu ile devam 
ediyoruz. ASKONLU olmaktan mutluyum.
Bize vizyon kazandırdığına inanıyorum.  

   Gıda sektöründe diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında          
   Türkiye’nin durumunu nasıl görüyorsunuz? 
Bizim Türkiye olarak gıda sektöründeki en büyük 
sorunumuz markalaşamamak… Halbuki marka 
olmamız şart. Diğer yandan bakacak olursak, krizden en 
az etkilenen gıda sektörüdür. Her sektörde olduğu gibi 
gıda sektöründe de mevsimsel yoğunlukların olduğu 
zamanlar vardır. Bayramların yaza gelmesi bize biraz 
avantaj sağladı. Ürünlerimiz kış aylarında daha çok 
tüketildiği için, bayramlar vesilesiyle yaz aylarında satış 
hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. 

   Yurt dışına gittiniz mi hiç? 
Gittim...  Makedonya, Rusya, Arnavutluk, Bosna Hersek 
gibi yerlerde bulundum. Bunların bazıları fuar, bazıları 
gezi amaçlı oldu. Ayrıca Ticaret Odasında Gıda Komite 
Başkan Yardımcısıyım. Kısmetse önümüzdeki aylarda 
Ticaret Odası ile birlikte Paris’e gideceğiz.
Türkiye’ye oranla yurt dışında ambalaj konusunda biraz 
daha yenilikler var. Görüntü olarak albenisi yüksek

olduğu için, Türkiye’nin de kaliteden ödün vermeden 
ambalaj etiketleme gibi görselliklere ağırlık vermesi 
faydamıza olacaktır.

   Gıda sektörü insan sağlığını çok yakından                                                                                                                                         
   ilgilendiriyor. Bu konu hakkında nelersöylemek       
   istersiniz? 
Bizim ilk önceliğimiz hijyen. Bunu prensip haline 
getirmiş durumdayız. Ayrıca ürünlerimizin tamamı 
helal gıda sertifikalıdır. Türkiye genelindeki tüm helal 
gıda marketlerine ürün gönderiyoruz. Yemediğimiz 
hiçbir ürünü satmıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi, insan 
sağlığını yakından ilgilendirdiği için hijyen konusunda 
çok hassas davranıyoruz.  

   Helal gıda sertifikasına gelelim. Mesela etle ilgili bir          
   ürün olsa insanlar kesim usulü bakımından   
   helal gıda  olmasını dikkate alırlar. Sizde bu durum  
   nasıl oluyor? 
Suda bile helal gıda sertifikası var. Neden suda var? 
Suyun helali haramı mı olur? Ama var. Kullanılan 
ambalajdan kaynaklı bir durum o. Bizim sektörde de 
katkı maddeleri kısmı var. Sektörde domuz yağı gibi 
kullanılan yağlar var. Biz ham madde olarak helal gıda 

olan ürünleri kullanıyoruz. Bunlar, doğal aromalar, 
kakao, vanilya gibi…  

   Sizin veya firmanızın iş dışında sosyal sorumluluk  
   olarak bu topluma  kazandırdığı veya kazandırmayı        
   amaçladığı neler var? 
Gençliğe çok önem veriyoruz. Yeni yetişen gençlerin 
İslam’a, imana uygun yetişmesini temenni ediyoruz. 
Çünkü geleceğimiz gençlere bağlı. Bu konuda elimizden 
geldiği kadar bir takım çalışmalar yapıyoruz.  

   Peki, bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.  
Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Güzel bir sohbet 
oldu.

Bizim ilk önceliğimiz hijyen. 
Bunu prensip haline getirmiş 
durumdayız. Ayrıca ürünlerimizin 
tamamı Helal Gıda sertifikalıdır.
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ASKON RÖPORTAJ

MEDENİ BASKÜL FİRMA SAHİBİ İLKER MEDENİ
İLE RÖPORTAJ

Öncelikle sizi biraz tanıyalım. İlker Medeni kimdir? 
Aile şirketimiz olan Medeni Baskül San. Tic. Ltd. 

Şti.’nde  Genel Müdür olarak görev yapıyorum. Bunun 
yanı sıra evli ve üç çocuk babasıyım. ASKON’da Yönetim 
Kurulu Üyesiyim. Ayrıca Ar-Ge Sektörünün başkanıyım. 
Firmamız 1967 yılında babam İsmet Medeni tarafından 
kurulmuştur, şirketimizi kardeşim İhsan Medeni ile 
birlikte yönetiyoruz. 

   Firmanızın faaliyet alanları nelerdir? 
60 kg’dan 120 tona kadar üretim yapıyoruz. Bunların 
içerisinde Elektronik Basküller, Platform Baskülleri, 
Demir Tartım Baskülleri, Canlı Hayvan Baskülleri, 
Pikap Baskülleri, Kamyon ve Tır Baskülleri, Vagon 
Baskülleri, Özel Tartı Sistemleri ve daha birçok baskül 
üretimimiz ile hizmet veriyoruz. Bu konuda Türkiye 
çapında iyi bir durumdayız. Geçmişten bugüne 
kadar 22 ülkeye ihracatımız oldu. 4500 metresi kapalı 
olmak üzere toplamda 8200 metrekarelik bir alanda 
üretim yapıyoruz. Ayrıca ISO 9001, CE, OIML, NAWI 
belgelerimiz mevcuttur. 

   İsterseniz biraz da sektörle alakalı konuşalım.                                                                                                                                                       
  Türkiye’de bu sektörle alakalı genel durum nedir?  
Aslında Türkiye’de hiçbir sektör kolay değil. Bu sektörün 
de kendine göre zorlukları var. Hammadde ile alakalı 
bir zorluk yaşanmaz, genelde temin edilir. Fakat gerek 
nakliyesi, gerek satışı, gerekse satış sonrası hizmeti ile 

bu noktalarda iyi hizmet vermeniz gerekir. Genellikle 
yetişmiş personel bulma şansınız pek yoktur. Hal böyle 
olunca personel yetiştirmek gerekiyor. İç piyasada 
rekabet çok yüksek olduğu için kâr marjı düşüktür. Bu 
tarz zorluklar yaşanmaktadır.  

   Bu konuda çalışan çok firma mı var? 
Tabii. İrili ufaklı çok firma var… Herkes aynı kalitede 
yapmadığı için bu durum beraberinde rekabeti getiriyor.  

   ASKON’a üyeliğiniz var. Aynı zamanda da yönetim     
   kurulundasınız ve başkan yardımcısısınız.
   Sizin için ASKON ne ifade ediyor?  
ASKON 2010 yılında kurulmuştur. Ben kurulduğu 
günden beri Yönetim Kurulu Üyesiyim. Diğer 
derneklere oranla, iş adamları derneği olarak en iyi 
faaliyet gösteren dernektir. Üyeleri arasındaki kaynaşma, 
iş bağlamları ve birlik beraberlik en yüksek seviyededir. 
Diğer derneklerde bu kadar birlik ve beraberliği 
göremiyoruz. ASKON birbirlerine yakın düşüncedeki 
insanların ve daha samimi insanların üye olarak kabul 
edildiği bir dernektir. Bu noktada seçimimizin sebebi 
budur.  

   Biraz da güncel konulardan bahsedelim.                                                                                                                                      
   Biliyorsunuz 24 Haziran seçimleri oldu. Türkiye, artık                                                                                                                                            
   Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilecek.                                                                                                                                     
   Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye bugüne kadar koalisyonlar ve parlamenter 
sistem ile yönetiliyordu.

24 Haziran bu sistemin sonu oldu. Şimdi, Türkiye’de 
birçok yatırımlar yapılıyor. Çok ciddi çalışmalar 
yapılıyor. İnşallah, “Kanal İstanbul” Türkiye açısından 
güzel bir proje olacak. Ülkenin kalkınması için hamleler 
yapılıyor. Burada bizlerin özel sektör olarak yapmamız 
gereken ihracatı artırmaktır. Her firma ihracatı ne kadar 
arttırırsa, Türkiye’nin geleceği daha iyi olacaktır. Sonuçta 
birçok kaynağı yurt dışından aldığımız da oluyor, ama 
ihracatı bir şekilde artırmamız lazım. Bize düşen en 
önemli görev budur.  

   Sizin sektörünüz ile alakalı fuarlar oluyor mu? 
Aslında sadece baskül fuarı olarak bir fuar 
düzenlenmiyor. Mesela biz gıda sektörüne de, inşaat 
sektörüne de, tarım ve hayvancılık sektörüne de satış 
yaptığımız için birçok sektöre hitap ediyoruz. Daha 
önceleri genel ticaret fuarlarına katılıyorduk, fakat 
bugüne kadar Türkiye’de baskül fuarı diye bir fuar 
olmadı. Ama yurt dışında düzenlenen fuarlar var, 
bunlara katıldık.  

   Bu fuarlarla ilgili izlenimleriniz nelerdir? 
Şimdi yurt dışında birçok firmanın ürünlerini de 
görüyoruz. Bizim kendi kalitemizin hangi aşamada 
olduğunu da görüyoruz. Gerek bizim, gerek diğer Türk 
şirketlerinin yapmış olduğu basküller, dünyadaki diğer 
firmalardan çok daha iyi... Kaliteyi daha fazla nasıl 
yükselteceğimiz konusunda da çalışmalar yapıyoruz. 
Paslanmaz çelikten üretim yapıp, bu şekilde firmalara 
satış gerçekleştiriyoruz.  

   Son olarak neler söylemek istersiniz?  
ASKONLU olmaktan mutluyuz. Ayrıca kökümüze, 
kültürümüze sahip çıkmalıyız. Çoluğumuza, 
çocuğumuza değerlerimizi öğretmemiz gerek. Hayırlı 
bir nesil yetiştirmeliyiz. Yaptığımız iş ne olursa olsun 
kul hakkına riayet etmeliyiz. Hele ki bizim gibi terazi 
ile ilgili bir işiniz varsa, daha da hassas olmak gerekiyor. 
1kg’da da 100kg’da da aynı hassasiyeti taşımalıyız. 
Devlet standartlar belirlemiş, bu standartlara uygun 
hareket etmek gerek… Bu arada Devletimizden de 
taleplerimiz var. Özellikle Demir Çelik ile ilgili alanlara 
yatırım yapılmalı, bizler de bu yapılan yatırımlardan 
faydalanabilmeliyiz. Yeni dönemde Devletimizden 
beklentimiz budur.  

   Peki… Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Ne demek... Her zaman bekleriz. Ayaklarınıza sağlık.

ASKON RÖPORTAJ

Yaptığımız iş ne olursa olsun kul 
hakkına riayet etmeliyiz. Hele 
ki bizim gibi terazi ile ilgili bir 

işiniz varsa...




