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BAŞKANIN MEKTUBU

Recep ÇALIŞKAN
ASKON Adana Şube Başkanı

Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan bu sayımızda, sizlerle birlikte olmanın 
mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Sevgili dostlar… Temmuz ayının başlarında 
seçim sonuçlarını konuştuğumuz sırada ülkemizin gündemine acı haberler düşmeye 
başladı. Haber ajansları Eylül ve Leyla adlı iki kız çocuğunun isimlerini tüm Türkiye’ye 
duyurdu. Güçsüz ve savunmasız bu iki yavrumuz katledilmişti. Bu konuda toplum 
reaksiyon göstererek “idam” isteğini yetkili mercilere iletti. Gündem her zamanki gibi 
değişince bu konu da rafa kalktı. Keşke, adaletin tecelli etmesi ve yeni suçların ortaya 
çıkmaması adına caydırıcı bir tedbir olarak idam cezası konusu neticelendirilebilseydi.  
 Yine aynı ayın ilk günlerinde, Mısır’da Abdulfettah Sisi tarafından gerçekleştirilen 
darbe sonrası yönetim erkinden uzaklaştırılan Mücahid Muhammed Mursi’nin 
sağlık durumunun da oldukça kötü olduğu haberleri ulaştı bizlere… Üzüntülerimizi 
kamuoyu ile paylaştık.

15 Temmuz gecesi ,  ha lkımızın karş ıs ındaydık.  Kürsüden 
vatandaşlarımıza hitaben yaptığımız konuşmada, şehitlerimizi 
rahmetle anarak ailelerine sabır dileklerimizi yineledik. Gazilerimizi de 
minnetle andık. Allah bu millete bir daha böyle hadiseler yaşatmasın. 
 Kurban Bayramını ve Hac Mevsimini de Ağustos ayında yaşadık. Pek çok Mü’min 
kardeşimiz “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne’l-hamde 
ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerike lek.” nidalarıyla Rabbimize niyazda bulunarak ve 
O’na olan bağlılık ve teslimiyetlerini ifade ederek, Allah için Kurban keserek, Arefe 
günü Arafat’a çıkarak; Arafat Vakfesini yaptıktan sonra hacı oldular. Allah kabul eylesin.  
 Bu yıl Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 tarihine denk geldi. O gün en kıymet verdiğimiz 
takvime, Hicri Takvime baktık… Hicri Yılbaşı’nı hayırladık… Yakın bir zaman sonra 
da çocuklar ve gençler okula başladı. Yeni Eğitim Öğretim dönemi başlamış oldu. 
Eğitimle ilgili haklı kaygılar yaşarken ve buna rağmen umutlarımız yeşermişken 
“bizler hangi katkılarda bulunabiliriz?” diye heyecan duymaya başladık. Öğreten 
kalitesi kadar, öğrenen kalitesine de vurgu yaptık…

Her zaman olduğu gibi ziyaretlerde bulunduk ve misafirlerimizi ağırladık. Adana 
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunduk. Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ve Grup Başkanları ASKON 
Yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Anadolu Gençlik Derneği Adana Şubesi’nin 
öğrencilerini ziyaretimiz oldu. “Ahilik Haftası” dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Nihat Sözütek’i ziyaret ettik. İşkur Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli’yi 
makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Yeni göreve atanan Yüreğir 
Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ü makamında ziyaret ettik. “İşkur Teşvikleri” konulu bir 
seminere ev sahipliği yaptık. Adana Çalışma ve İşkur Müdürü Ahmet Karaveli’nin 
de katıldığı toplantı, ASKON üyeleri ve işadamlarına yönelik olarak gerçekleştirildi.  
 Bu üç aylık zamanda pek çok dost kazandık, dostluklarımızı pekiştirdik. Tüm 
üyelerimize ve dostlarımıza bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle sevgi, saygı 
ve muhabbet dileklerimi iletiyorum. Allah’a (cc) emanet olunuz...

Recep Çalışkan 
ASKON Adana Şube Başkanı

Allah’ın (cc) selamı üzerinize olsun… 
Değerli ASKON Dostları, 

Keşke, adaletin tecelli 
etmesi ve yeni suçların 
or taya çıkmaması 
a d ı n a  c a y d ı r ı c ı 
bir  tedbir  olarak 
idam cezası konusu 
neticelendirilebilseydi.  
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AĞRI’DA ÖLDÜRÜLEN 4 YAŞINDAKİ LEYLA AYDEMİR 
VE ANKARA POLATLI’DA KOMŞUSU TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLEN KÜÇÜK EYLÜL YAĞLIKARA…

Bu haberler Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer 
buldu. Millet “Kısasa kısas” istedi. “İdam” isteyen 

STK’lar açıklamalar yaptılar. Özel ekipler kuruldu. 
Herkes son derece hassas duygularla bu iki üzücü 
hadiseye tepkisini gösterdi. Hiç kimse bir daha böyle 
olayların yaşanmasını istemiyordu. Gündem değişince, 
İdam cezası ya da “kısasa kısas” da gündemden düştü.

Bir kaç ay sonra basına yansıyan haberlerden biri 
yine şöyleydi: “Kars’ta kaybolduktan 7 gün sonra 
taşlar altında cansız  bedeni bulunan minik Sedanur, 
gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı 
annenin, kızının mezarına sarılıp toprağını öptüğü 
anlar yürek dağladı.”
24 Eylül 2018 AJANSLAR

Bu haber ve benzerleri gelmeye devam edecek gibi 
görünüyor. Muhtemelen de üçüncü sayfa haberleri 
arasında yer alacak bu haberler. Ülke gündemine 
bu tür haberler güçlü bir şekilde yeniden gelir mi? 
Bilemiyoruz. Zaman gösterecek.Burada dikkat çeken 
husus, milletin “idam” talebini ya da asıl kastı olan ve 
dinimizdeki tam ifadesiyle “kısasa kısas” talebini net 
bir şekilde dile getirmesine rağmen, gerekli adımların 
atılmamasıdır. Bunun önünde bir engel mi vardır? 
Yeterli kamuoyu oluştuğu halde neden caydırıcı 

cezalar hala gelmemektedir? “Kısasa kısas”ı millet 
talep ettiği halde, neden uygulamaya sokulmamaktadır?  
Niyetler ister adaletin tecelli etmesi ve suçun 
cezalandırılması olsun, isterse de “caydırmak” olsun 
her ikisi de son derece yerinde taleplerdir. Eylüller, 
Leylalar, Sedanurlar…

Onların yaşama hakları ellerinden alınmıştır. Adalet 
yerini bulmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır. Bir kişiyi 
öldürmek için haklı bir sebep olması durumunda 
burada “haklı sebep”, elbette bir insanı öldürmüş 
olmaktır o kişiyi açılan bir dava sonucu devlet eliyle 
mirasçılarının tamamının rızasını alarak öldürmek 
gerekir. Ya da aile, affedeceğini bildirmişse idam cezası 
uygulanamaz. 

Kısas öteden beri var olan, önceki şeriatlardan beri 
uygulanan esaslı bir hükümdür. Kısas işlenen suç ile 
verilen ceza arasındaki denkliği ifade eder. Kasten 
öldürülmüş olan bir kişinin, yakınları tarafından 
açılan bir dava sonucu öldürülmesi kısastır. Böyle 
durumlarda katilin yaşayıp yaşamayacağını ailenin 
kararına bırakmak doğru olur. Kısas davası idam 
değildir, son kararı da devlet değil zarar gören kişiler 
vermektedir.

Tüm kolaylaştırıcı ve her iki tarafı da affa 
yakınlaştırarak memnun edici kurallar Cenab-ı hak 
tarafından konulmuştur.

KAPAK KONUSUKAPAK KONUSU

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki şu ayetleri de 
hatırlayalım: “Ey sağlam duruşlu kişiler, kısasta sizin 
için hayat vardır, belki kendinizi korursunuz.”(Bakara 
2/179)

“Müminler! Öldürülen insanlar konusunda size 
kısas farz kılındı.Bir hüre karşı bir hür, bir esire karşı 
bir esir, bir kadına karşı bir kadın (öldürülür, daha 
fazlası olmaz).

Kim, öldürülenin kardeşi (mirasçısı) tarafından bir 
bedel karşılığı bağışlanırsa, marufa  uysun ve bedeli 
güzelce ödesin. Böyle olması, Sahibiniz(Rabbiniz) 
tarafından yapılmış bir hafifletme ve bir iyiliktir. 
Kim bundan sonra da düşmanlığı sürdürürse, 
ona acı bir azap vardır.” (Bakara 2/178) 
 
“Allah’ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin; haklı 
sebeple olursa  başka. Kim haksız yere öldürülürse onun 
velisine yetki vermişizdir; o da katili öldürme işinde 
aşırıya kaçmasın. Çünkü o yardım görmüştür”(İsra 17/33) 
 
“Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun 
dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz 
bu, sabredenler için daha iyidir.”(Nahl 16/126) 
 
 “Kim kendine yapılan saldırıya misliyle karşılık 

verir, sonra yine saldırıya uğrarsa, Allah ona elbette 
yardım eder. Allah affeder ve bağışlar.”(Hacc 22/60) 
 
 “Kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim 
bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını Allah verir. O, yanlış 
yapanları sevmez, kim de kendine yapılan yanlıştan sonra 
hakkını alacak olsa, ona engel olunamaz.”(Şura 42/40-41) 
 
Son tahlilde, bu tür elim hadiselerin önüne geçebilmek 
adına caydırıcı uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Çocuklarımızın hayatı, masumların hayatı, insan 
hayatı aldığımız kararlardan etkilenmektedir. Bu 
sebeple, kararlarımıza dikkat etmeliyiz ki vebal altına 
girmeyelim. Milletimiz, İslam kültürünü, adaletini 
ve anlayışını benimsemekte, İslam’ı talep etmektedir.

Topyekün, “İslam” olmak dileğiyle...

Bunun önünde bir engel mi vardır? 
Yeterli kamuoyu oluştuğu halde neden 
caydırıcı cezalar hala gelmemektedir? 
“Kısasa kısas”ı millet talep ettiği halde, 
neden uygulamaya sokulmamaktadır? 

Bunun önünde bir engel mi vardır? 
Yeterli kamuoyu oluştuğu halde neden 
caydırıcı cezalar hala gelmemektedir? 
“Kısasa kısas”ı millet talep ettiği halde, 
neden uygulamaya sokulmamaktadır? 
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ÇOCUK CİNAYETLERİ MUHAMMED MURSİ

MISIR ZİNDANLARINDA YALNIZ 
BİR ADAM: MURSİ

Mısır zindanlarında yak-
laşık 5 yıldır tutuklu bulu-

nan Muhammed Mursi şehadeti 
bekliyor.Filistin’i desteklediği için 
yalnızlaştırılan ve darbe süre-
cine sokulan Mursi’nin hürri-
yetine kavuşmasını diliyoruz.  
“Mısır’da Abdulfettah Sisi tarafından 
gerçekleştirilen darbe sonrası yöne-
tim erkinden uzaklaştırılan Müca-
hid Muhammed Mursi’nin sağlık 
durumunun da oldukça kötü olduğu 
haberleri geliyor. Mısır’ı emperyalist 
ülkelerin oyuncağı haline getiren 

kaos dolu sürecin başlangıcının 
üzerinden beş yıl geçti.

Mursi ve arkadaşları ağır şartlar 
altında direnmeye devam ederken 
İhvan-ı Müslimin hareketi de Sisi 
güçleri tarafından nefes dahi alamaz 
hale getirildi. Mursi’nin Filistin’i 
desteklemesi bu darbe hareketinin 
sebeplerinden biri oldu. Mur-
si, İslam Coğrafyasının kanayan 
yaralarına merhem olmak istiyordu.

Sisi’ye ciddi ekonomik destek 
veren Körfez ülkelerinin başını 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 
Arabistan çekmişti. Ne acıdır ki, 
Mekke ve Medine’nin içinde bu-

lunduğu Müslüman  ülke Suudi 
Arabistan bu işin içindeydi. Mursi, 
İslam dünyasından destek göreceği 
yerde, ihanete uğradı. Biz bu sah-
nelerin benzerlerini yakın tarihte 
çok gördük. Mursi, zindanlarda 
şehit olmakla karşı karşıya… Tıb-
bi destek alabileceği bir yere sevk 
edilmesi kararı verildiği halde uy-
gulanmıyor. Mursi’nin bir an önce 
en azından şartlarının iyileştirilmesi 
için girişimlerde bulunulmalıdır. 
Bu hususta hem devlet adamlarına 
hem de ilgili yapılara büyük görev-
ler düşmektedir. Umarız, Mursi 
özgürlüğüne kavuşur ve adalet ye-
rini bulur.”
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ÇOCUK CİNAYETLERİ TOPLUMU YARALIYOR

Eylül ve Leyla… Kamuoyunu derinden etkileyen iki çocuk 
cinayeti… İdam cezasının gündeme gelmesine ve toplum 
tarafından talep edilmesine yol açan o üzücü iki 
hadise hakkında açıklamalarda bulunmuştuk: 
 “Son günlerde kamuoyunun hassasiyetle üzerinde 
durduğu ve medyanın yakından takip ettiği Eylül ve Leyla 
kızlarımızın katledilmesi i le i lgi l i  haberler 
yürekleri dağlıyor, evlatlarımıza sarılırken onları 
gözümüzün önüne getiriyor ve ebeveynlerinin 
acısını yüreğimizde hissediyoruz. Yeni kayıp çocuk 
haberleri de gelmesi içimizi daha da acıtıyor. Bilindiği 
üzere çocuklar, gerek ruhsal gerekse de bedensel 
gelişim aşamaları itibariyle yetişkinlere göre daha güçsüz 
ve savunmasızdırlar. TCK 82/1-e maddesi, hem çocuklara 
hem de beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda olan kişilere karşı işlenen adam öldürme suçunu 
nitelikli hal olarak kabul etmiştir. Suçun bu nitelikli halinin 
cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Bu cezanın 

yerine “idam” cezasının getirilmesi elbette “kısasa kısas” 
çerçevesinde gereklidir. Kamuoyunun “idam” talebi 
Cumhurbaşkanımız tarafından da “yavaş yavaş” ifadesi 
ile karşılık bulmuş ve Türkiye bu konudaki cezai geçişlere 
büyük ölçüde hazır hale gelmiştir. Yüce dinimizin pratik 
hayata her alanda yansıtılması ile zulüm ortadan kalkacak, 
ve böyle durumlarda her iki taraf ve aileleri için adalet 
tecelli edecektir. Temennimiz odur ki, bu hadiselerin bir 
daha yaşanmaması için gerçekten caydırıcı cezalar bir 
an önce gelir. Bununla birlikte “idam cezası”nın her gün 
siyasi bir polemik haline gelmesi de uygun düşmüyor. 
Bir an önce karar alınması gerekiyor. Eylül ve Leyla’nın 
aileleri ve tüm benzer durumdaki aileler için Allah’tan sabır 
diliyoruz. Bugün onların başına gelen yarın hiç kimsenin 
başına gelsin istemeyiz. Bu konuda toplumsal kanaatimizi 
yetkili mercilere bildirmeli ve tüm STK’lar ile birlikte tek 
ses olmalıyız. Kısasa kısas ilkesini talep ederek, gerçek 
adaleti tesis etmeliyiz. Leyla ve Eylül’ün ebeveynlerine 
üzüntülerimi ifade ederek başsağlığı diliyoruz.”
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ASKON ZİYARETLERİSEÇİM SONUÇLARI

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN, 
SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ. YENİ 
BAKANLAR KURULUNA GÖREVİNDE BAŞARILAR 
DİLEDİ,

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yeni Bakanlar 

Kuruluna görevinde başarılar diledi, Çalışkan şunları 
söyledi: “Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine fiilen geçiş yapmış olduğu 24 Haziran 
seçimleri, yüksek katılımla gerçekleşmiş, halkımızın 
kararları doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yeni kabineye yeni 

dönemde başarılar diliyoruz. Yeni sistemde görev 
alacak milletvekillerine de başarılar diliyoruz. 
Ülkemizin selameti açısından birlik ve beraberlik 
içinde tüm halkımız ve siyasilerimizle yarınlarımız için 
çalışmaya devam etmeliyiz. İstihdamın artırılmasına 
odaklanarak, üretimi desteklemeli ve tüketen bir 
toplum olmak yerine üreten bir toplum olmaya gayret 
etmeliyiz.

Tarım ’da yerli ve milli politikalar doğrultusunda 
hareket ederek özellikle Çukurova’mızdan ülkemizin 
daha fazla yararlanmasının önünü açmalıyız.  İthalat 
ve ihracat dengesini korumalıyız. İhracatımız, İthalat 
’tan daha fazla olmalıdır.

YENİ BİNALAR ATB VİZYONA UYGUN OLDU”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 
Başkanı Recep Çalışkan, yardımcısı İlker Medeni 

ile yönetim kurulu üyeleri Kurtuluş Şengül ve Bekir 
Aydemir, Adana Ticaret Borsası (ATB) yönetimini 
yeni binalarında ziyaret ederek hayırladı.

Recep Çalışkan, “Yeni seçimler aklın yenilenmesidir” 
Adana Ticaret Borsası seçimleri sonrası yeni yönetimi 
ve yeni binalarınını hayırlamak için ziyarete geldiklerini 
ifade eden ASKON Başkanı Recep Çalışkan yaptığı 
konuşmada “Şahin Bilgiç başkanımıza, Osman Bağış 
başkanımıza ve yeni yönetim kurulu üyelerinizi ve yeni 
binalarınızı hayırlamaya geldik. Allah hayırlı mübarek 
eylesin. Yeni dönemde yeni bina’nızda yeni yönetim 
ve yeni hükümet ile yapılacak çalışmalar Adana ve 
bölge ekonomisine yeni ivme kazandıracaktır” dedi.

Başkan Çalışkan, “Yeni binalarınız gerçekten ATB 
vizyonuna uygun oldu. Gelecek nesillere bırakılacak 
güzel bir eser oldu. Teknolojiyle donanmış dev 
eserlere Adananın ihtiyacı var. Etkin ve aktif olan bir 
sistem kurmuşsunuz. Bölgemizin ekonomik anlamda 
kalkınmasında etkisinin fazla olacağını düşünüyoruz. 
Oda borsa seçimlerinin ardından genel seçimler oldu. 
Aklın yenilenmesi olarak adlandırdığımız yeni bir 
sistem kuruldu. Metal yorgunluğun olmadığı bir yerde 
tecrübe önemlidir. Yeni yönetiminizle Adanamız için 
ülkemiz için hayırlı işler yapacağınızı umut ediyoruz.” 
diye konuştu. Şahin Bilgiç, “Askon ile işbirliği içerisinde 
olmaktan mutluyuz”

Meclis Başkanı Osman Bağış, ATB Başkan 
Yardımcısı Sabahattin Yumuşak, YK Üyeleri Yasin 
Milli ve Şahin Güneşer ile Genel Sekreter T. Gökhan 
Öztürk’ün hazır bulunduğu ASKON ziyaretinde Adana 

Ticaret Borsası’nın Türkiyenin en büyük borsalarının 
ilk sıralarında yer aldığını söyleyen ATB Başkanı Şahin 
Bilgiç, “Borsamızın vizyonuyla, bölgeye hizmetiyle 
böyle bir yere ihtiyacı vardı. Borsacılık farklı bir şey. 
Dışarıdaki sıkıntıları önlemek için ürün fiyatlarının 
borsada belirlenmesi lazım. Alıcı ve satıcının bir araya 
gelmesi lazım. Yeni borsa kompleksimiz sadece Adanaya 
değil, tüm bölgeye hizmet verecek nitelikte yapıldı. 
Bizler koltukların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Biz 
en güzel hizmetleri yaparız. Üyelerimiz, üreticilerimiz 
alın terlerinin karşılığını alınca biz bundan mutlu 
oluruz. ATB olarak hedefimiz 2017 yılında 9 milyar 
lira olan işlem hacmimizi 2023’te 25 milyar liraya 
çıkarabilmektir. Bu hedefimize ulaştığımızda sadece 
Adana ve bölgeye değil, Türkiye ekonomisine katkı 
koyacağı inancındayız.” Diye konuşan Başkan Bilgiç, 
Adana için yapılacak faaliyetlerde ASKON ile her türlü 
işbirliği içerisinde olmaktan mutlu olacaklarını söyledi.
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ASKON ZİYARETLERİ KÖŞE YAZISI

ADANA SANAYİ ODASI YENİ YÖNETİM KURULUNA 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Adana Sanayi Odası 

Başkanı Zeki Kıvanç ile yeni yönetim kuruluna hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Çalışkan’la birlikte ASKON 
Yönetim Kurulu Üyeleri İmam Gazali Hıradağı, İlker 
Medeni, Kurtuluş Şengül, Abdulvahab Bilge, Bekir 
Aydemir, Mehmet Erbaş ve İsa Tunçöz ziyarette hazır 
bulundu. Çalışkan, ADASO Başkanlığına yeniden 
seçilen Zeki Kıvanç’a görevinde başarılar diledi. 
Çalışkan görüşmede şunları söyledi: “Adana’mız için 
önceki dönemde de önemli hizmetlerde bulunan 
bir kişi olarak yeniden Başkan seçilmeniz bizleri 
gururlandırmıştır. Ülkemizde ve şehrimizde sanayicinin 
desteklenmesi, önündeki engellerin azaltılması ya da 
ortadan kaldırılması bağlamında atılması gereken 
adımlara ihtiyaç vardı.

Yeni sistemle birlikte umarım bu hayati adımlar 
atılır ve üretici, sanayici ve çiftçimiz ülkemiz için daha 
fazla katma değer oluşturur. Tüketim toplumundan 
üretim toplumuna dönüşebilmek için herkesin 
taşın altına elini koyması gerekmektedir. Her şehrin 
dinamikleri vardır ve bu dinamiklerin harekete 
geçmesiyle kalkınma, gelişme gerçekleşir. Yerel bazda 
girişimler ve markalaşma desteği ile sanayicimiz ürün 
ve hizmetleri daha büyük pazarlara ulaştırabilir hale 

gelecektir. Bu konuda sizlerin sanayicimizin her zaman 
yanında olduğunuzu biliyoruz. ”Adana Sanayi Odası 
Başkanı Zeki Kıvanç, ASKON Adana Şube Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Çalışkan, ADASO Başkanı 
Kıvanç’ı ASKON’a davet etti.
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FAİZE YAKLAŞMAYAN YÜREKLİ 
MÜSLÜMANLARA SELAM!

Hukuksal yahut pratik ekonomideki tanımına göre 
faiz, paranın kiralanması karşılığında hak edilen bedeldir.  
Alacaklının borç verdiği paradan mahrum kaldığı süreye 
ve belli bir orana bağlı olarak hesaplanan bir karşılıktır da 
diyebiliriz. Böyle tanımlayınca borç veren için faiz bir gelir 
kapısı, borç alan için ise aldığı parayı güzelce kullanmasının 
karşılığı bir maliyet gibi görünüyor. Öyle ya, yediğimiz 
elmayı, oturduğumuz daireyi, kullandığımız musluk suyunu 
bize karşılıksız vermedikleri gibi, girişimciye ihtiyacı olan 
sermayeyi, Antalya’da yazlık, Uludağ’da kışlık almak istediği 
için borçlanan kimseye aradığı desteği kimse babasının 
hayrına verecek değildi. Olayı kapitalist sistemin, maddeci 
toplumun değer yargılarıyla okuduğumuzda, faiz ne kadar 
masum bir gider ve ne kadar hak edilmiş bir gelir haline 
dönüşüveriyor değil mi? 

Hayır, hayır. O lanetli bir gelir ve zelil eden bir giderdir. 
Hiçbir ekonomist, hiçbir yasal zorunluluk ve dahi hiçbir 
dünya gerçeği bunu değiştiremez. Faiz hak edilmemiş 
fazlalıktır. Zaten bizim özgün anlayışımızda adını bu 
fazlalıktan alır. Riba, fazlalık, ziyade, nema (artma, çoğalma) 
anlamına gelir. Yani borç olarak verilen para veya bir ticari 
meta karşılığında, ister nakit para ister mal cinsinden olsun 
fazlalık faiz kapsamında değerlendirilmiş ve yasaklanmıştır.  

Değerli okurlar, burada faizin haram kılınışının sebep ve 
hikmetlerini detaylıca anlatmak, teknik detaylara girmek 
yerine daha düz ve daha ikna edici bir gerçeğe işaret etmek 
istiyoruz. “Namaz neden farzdır, neden oruç tutmak 
zorundayız, neden zina haramdır?” suallerini kendinize 
hiç sordunuz mu? Bunlarla ilgili üzerinize düşeni yapmak 
için hiç ikna edilmeye ihtiyaç duydunuz mu? Cevabınız 
hayırsa, faizin haram oluşuyla, zekâtın farz oluşu arasında 
ne gibi bir fark gördüğünüzü de izninizle sormak isteriz.

Zekâtı gelir dağılımı dengelensin diye mi ödüyoruz, 
orucu sindirim sistemimizi dinlendirmek için mi tutuyoruz 
ki, faizi daha iyi ekonomi için bırakalım? Faiz zulüm, faiz 
risksiz ve kirli kazanç, faiz fakirin belini büken bir kambur, 
faiz zenginin rant kapısı… 

Evet ama tüm bunları izaha hacet kalmamalı ve bir 
Mü’min başka hiçbir sebep görmese bile sadece “Allah 
yasakladığı için” faize yaklaşmamalıdır. 

Artık eskiden olduğu gibi şahıslar arasında faiz alıp 
verme örneklerine pek rastlamıyoruz. Bunun yerine tüzel 
kişilerden faizli kredi alıyor müslüman. Karşısında tefeci 
kılıklı tüyler ürperten bir şehir eşkıyası yerine modern, güler 
yüzlü temsilcileri olan ve sahibini dahi tanımadığı bankaları 
bulunca işin çehresi değişiyor. Keskin sınırlar yumuşuyor, 
faize başka isimler verilince haykıran vicdanların sesi 
kısılıyor.

Cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların 
“Alım-satım tıpkı faiz gibidir” demeleri yüzündendir. 
Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır.” 
(Bakara, 275) Faize alan tarafından baktığımızda, ilk olarak 
kendinden emin, gelecek kâr payını keyifle bekleyen, hiçbir 
riske açık olmayan kesin gelirinin konforunu yaşayan bir 
tipoloji gözümüze çarpar. Oysa alış-veriş ya da ticaret 
yorucudur, alın teri gerektirir, attığınız tohumun tam ürün 
vermesi ihtimallerden sadece biridir ve geride, beklenen 
kârı elde edememe, ürünü elden çıkaramama, piyasada 
dalgalanma ve zarar elde etme gibi daha birçok ihtimal 
vardır. Kıymetli okurlar, demek ki “Faiz haramsa şu da 
haram olsun, bu helalse faiz de serbest olsun.” diye kendi 
mantık örgümüze uydurduğumuz bozuk kıyaslarla bu 
konuda ahkam kesmek için yetkili değiliz.

“Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, 
orada devamlı kalırlar.” (Bakara, 275) Vesselam…

Hayır, hayır. O lanetli bir gelir ve zelil 
eden bir giderdir. Hiçbir ekonomist, 
hiçbir yasal zorunluluk ve dahi hiçbir 

dünya gerçeği bunu değiştiremez.

Hayır, hayır. O lanetli bir gelir ve zelil 
eden bir giderdir. Hiçbir ekonomist, 
hiçbir yasal zorunluluk ve dahi hiçbir 

dünya gerçeği bunu değiştiremez.

Abdullah ÇALIŞKAN
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15 TEMMUZASKON ZİYARETLERİ

“ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA BÖYLE HADİSELER 
YAŞATMASIN.”

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 15 
Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj 

yayımladı, Çalışkan şunları kaydetti: “15 Temmuz’da 
yaşananlar sadece Türkiye’nin değil tüm ümmetin 
başına gelmiştir. Türkiye, mazlumların umudu, 
dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar tarafından 
yükselişi heyecanla izlenen bir ülkedir. 15 Temmuz 
hain darbe kalkışması da ümmetin umutlarına 
yöneliktir. Sadece ülkemiz de tüm Müslümanlar 
üzerinde kurulması planlanan bir baskıdır. Allah’a 
hamd olsun ki, milletimiz bu saldırıyı Kuvay-ı Milliye 
ruhuyla bertaraf etmiş, hainleri etkisiz hale getirmiştir. 
Şehitlerimiz ve gazilerimiz o gün, yalnızca Allah için 
bedenlerini feda etmiş, inşaallah şehitlik ve gazilik 
makamlarına yükselmişlerdir. Onların evlatları bizlerin 
evlatlarıdır. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu 
emanetlere sahip çıkmaktadır, çıkacaktır.

Milletimiz o gün silahlarla, tanklarla, uçaklarla 
üzerine gelen vatan hainlerine sadece bedenleriyle 
direniş göstermiş ve zafer kazanmıştır. 15 Temmuz 
Türkiye için gerçek anlamda bir dönüm noktasıdır. 
Bir daha hiç kimsenin biiznillah cesaret edemeyeceği 

bir darbe teşebbüsü olarak tarihe geçmiştir. Daha 
da önemlisi, ülkemiz tarih sahnesindeki gerçek 
konumuna doğru hızla ilerlemektedir. Bugün vesilesiyle 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, gururlu ailelerine bir kez 
daha başsağlığı diliyorum. Gazilerimizin de ellerinden, 
gözlerinden öpüyorum. Allah bu millete bir daha böyle 
hadiseler yaşatmasın.”

Esen Tavukçuluk‘a  üye ziyaret ler imiz 
kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir 
ziyaret gerçekleştirdik. Gündemdeki konular, iş 
dünyası ve ekonomiyi değerlendirdik. ASKON 
üye ziyaretlerimize önem veriyoruz. Kardeşlik 
duygularımızın pekişmesi için ziyaretler sürüyor.

Göktaş firmasını ziyaret ettik. ASKON üyelerimizin 
işyerlerinde onlarla aynı havayı teneffüs etmeye 
devam ediyoruz. Tüm üyelerimizi ayrı ayrı ziyaret 
ederek onların yanında olduğumuzu hissediyoruz. 
Sohbetlerine, çalışma arkadaşlarına, ürün ve hiz-
metlerine daha da yakınlaşma vesileleri arıyoruz...

Başkanımız Sayın Recep Çalışkan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizle ASKON üyemiz Sayın Serdal Damde-
len ve Yusuf Arsakay‘ı işyerinde ziyaret ettik. “Bir 
fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur” diyerek gönül 
aldık, moral verdik, moral bulduk. Kıymetli üyemize 

teşekkür ediyoruz.

ASKON üyelerimizden Sayın Ümit Atış ‘ın Bereket 
Geri Dönüşüm firmasına bir ziyaret gerçekleşti-
rerek ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler aldık. 
Gerek Adana’daki üyelerimiz gerekse de Türkiye’nin 
diğer şehirlerindeki üyelerimiz arasında potansiyel 
müşteri adayları hakkında malumatlar verdik. AS-
KON üyelerinin hem ticari gelişimine hem de insani 

yönlerine azami önem vermektedir.

Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tatlı Limon 
firma sahibi Sayın İzzeddin Orhan’ı ziyaret etti.
ASKON çalışıyor, “Haklı Zenginlik” sloganının hak-
kını vermeye gayret eden üyeleriyle birlikte geleceği 
gençlerimiz ve çocuklarımız için inşa etmenin yol-
larını arıyor. Mutlu ve huzurlu yarınlar için, bilhassa 
milli ve manevi değerler ekseninde daim olmak için 

hassasiyet gösteriyor.
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ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN VE YK ÜYELERİ 
KOSGEB İL MÜDÜRÜ MÜCAHİT ALPER KARCI’YI 
MAKAMINDA ZİYARET  EDEREK, GÖREVİNDE 
BAŞARILAR DİLEDİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri KOSGEB İl Müdürü 

Mücahit Alper KARCI’yı makamında ziyaret  ederek, 
görevinde başarılar diledi.   KOSGEB İl Müdürü Mücahit 
Alper Karcı, ASKON’dan gelen misafirleriyle tek tek 
ilgilendi. Karcı, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile 
getirdi. Görüşmede ASKON Adana Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri İlker Medeni, Abdulvahab Bilge, Atilla 
Yağmur, İsa Tunçöz, Sedat Aydın, Bekir Aydemir, İsa 
Topal hazır bulundu. ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan ASKON Adana Şubesinin faaliyetleriyle 
ilgili bilgiler verdi.

KOSGEB İl Müdürü Mücahit Alper Karcı, KOSGEB 
destekleri hakkında ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine bilgiler 
verdi. “KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve 
desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel 
ve bölgesel öncelikler yeni dönemde, günün ekonomik 
ve sosyal şartlarına göre Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek.” diyen Karcı sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile 
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOSGEB, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği 
haiz, özel bütçeli ve bütün işlemlerinde özel hukuk 
hükümlerine tabi bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini 
sürdürecek.”

Üyelerimiz arasında köprü olmaya, onları ziya-
ret ederek gönüller kazanmaya devam ediyoruz. 
Başkanımız Recep Çalışkan öncülüğünde kıymetli 
üyemiz Sayın Mehmet Önder’i, Önder Tarım fir-
masında ziyaret ettik. Tüm üyelerimizi işyerlerinde 
ziyaret ederek onların her an yanında olduğumuzu 
hissettirmeye gayret ediyoruz. ASKON’lu olmak 

bir ayrıcalıktır.

Hepimiz aynı gemideyiz. Geçim için yollar arı-
yoruz ve istihdam alanları açarak milletimize 
faydalı olmaya çalışıyoruz. Kimimiz kaptan, ki-
mimiz tayfa... Emaneti limana sağ salim ulaştır-
maktan başka gayemiz yoktur. ASKON üyeleri, 
Allah’ın emanetlerini gözü gibi korur ve kollar... 
Ziyaretlerimiz kapsamında Kıymetli üyemiz Sayın 

Abdurrahman Mıçı’yı, Fetih Ofis firmasında
ziyaret ettik.

Hayırlı toplantılardan biri daha... Üyemiz Sayın 
Arif Koçak‘ın iş yerinde, istişarelerde bulunmak 
üzere bir aradayız. ASKON ailesi olarak ülkemize 
katma değer üretmenin gayretindeyiz. Ziyaret-
lerimiz heyecan ve mutlulukla devam ediyor.

Kıymetli üyemiz Gürsel Sezen‘in işyerindeyiz. Güzel 
bir karşılama ve güleryüz bulduk. Samimiyet ve ihlas 
gördük. Her daim doğru ve yararlı işler yapmaya 
çalışan kardeşlerimizden birini daha ASKON ailesi 
içinde yer aldığı için kucakladık. Onu işyerinde zi-
yaret ederek, çayına ortak olduk. Teşekkür ediyoruz, 

iyi ki varsınız...
İyi ki ASKON var.

Üyemiz Zekeriya Öztaş‘ı ziyaret ettik. ASKON 
bültenimiz, sosyal faaliyetlerimiz ve üye ziya-
retlerimizle ilgili raporlarımızı gözden geçirdik. 
Yönetim Kurulu Üyelerimize değerli zamanlarını 

ayırdıkları için teşekkür ediyoruz.
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MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN KIYMETİNİ 
BİLMELİYİZ. SİZLER, ÜLKEMİZİN AYDINLIK 
GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİNİZ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
Anadolu Gençlik Derneği Adana Şubesi’nin 

öğrencilerini ziyaret etti. Çalışkan’ı AGD Başkanı 
Abdüzaziz Kıranşal karşıladı. Anadolu Gençlik 
Derneği Adana Danışma Kurulu Başkanı da olan 
Recep Çalışkan, Anadolu Gençlik Derneği Adana 
Şubesi’nin düzenlemiş olduğu yaz kursu ziyaretinde 
sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Çalışkan, yaz kursunda eğitim gören AGD’li 
öğrencilere çeşitli mesajlar verdi: ‘’Milli ve manevi 
değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Sizler, ülkemizin 
aydınlık geleceği için çok önemlisiniz. Bunun bilincinde 
hareket edeceğinizden ve ülkemizin kıymetli bireyleri 
olarak üstünüze düşen görevi her zaman en iyi şekilde 
yapacağınızdan hiç şüphem yok.“
dedi. Çalışkan kurs idarecileri ile de görüş alışverişinde 
bulundu. AGD’nin hedeflediği gençlik modelinin 
“İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne 
egemen olması mücahedesinde aynı inancı paylaşan her 
renkten ve ırktan herkesi kardeş bilirken, hangi renkten 
ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı 
da kendine görev addeden bir gençlik” olduğunu ifade 
eden kurs yöneticileri yetiştirdikleri gençler hakkında 
şunları kaydetti: “Yeryüzündeki her insan için yaşama 
hakkını, inanç ve düşünce hürriyetini, aile oluşturma ve 

neslini koruma hakkını, mülkiyet edinebilme hakkını 
ve akıl sağlığının güvenceye alınması hakkını temel 
ve vazgeçilemez haklar olarak kabul eden bir gençlik 
için çalışıyoruz.”
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ASKON üye işyerleri ziyaretlerimiz devam edi-
yor. Kıymetli üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu 
ziyaretimiz Beyazel işyeri sahibi Sayın Hasan 
Emekdar’a oldu. Kendilerine hoş sohbeti ve 

ikramları dolayısıyla teşekkür ediyoruz.

Her zaman kaliteli hizmet ve üretim anlayışıyla 
hareket eden ASKON üyelerine ziyaretlerimiz 
sürüyor. AYS firmasındaydık. Üyemiz Sayın 
Abdurrahman Yazar ile gündemi, ekonomiyi ve 

iş dünyasındaki gelişmeleri konuştuk.

Üyemiz Cafer Uluışık‘ı ziyaretteyiz. Anlayış ve 
davranışta kaliteyi benimseyen tüm üyelerimiz 
gibi kendi aramızda etkin iletişim kurarak iş 
süreçlerimizi paylaşıyoruz. En kıymetli sermaye 

olan “bilgi”yi üyelerimizle paylaşıyoruz...

ASKON üyeleriyle erdemli, ahlaklı, kaliteli ve 
hak temelinde değerleriyle “Haklı Zenginlik”ler 
üretiyor. Ülkesine ve milletine bağlı üyelerimizle 
her türlü zorluğu birlikte aşıyoruz. Üye ziyaret-
lerimiz devam ediyor. İlgilerinden dolayı üyemiz 

Sayın Enes Yıldırım‘a teşekkür ediyoruz.

Üretken, proaktif ve değişime açık bir kurum olan 
ASKON tüm üyelerine ayrı ayrı değer veriyor 
ve onların yanında yer almaya devam ediyor. 
Üyemiz Münür Burgu‘ya bizleri ağırladığı için 
teşekkür ediyoruz. Kurumdaşlık ve arkadaşlık 

bağları önemlidir.
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ADANA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ İLE RÖPORTAJ

Sayın Valim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Öncelikle, kentimizin genel durumuna ilişkin 
duyarlılığından dolayı Anadolu Aslanları İş Adamları 
Derneği’nin tüm yönetici ve üyelerine teşekkür ediyorum. 
Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse 1965 yılında 
Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdum. İlköğrenimimi 
Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy 
ilçesinde tamamladım. 1988 yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldum. 1990 yılının 
aralık ayında Denizli kaymakam adayı olarak göreve 
başladım. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, 
Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey 
ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptım. 1992 yılında 8 ay 
süre ile İngiltere’de inceleme ve araştırmalarda bulundum. 
Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge 
ilçelerinde kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde vali 
yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2003 yılında İçişleri 
Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda mülkiye müfettişi 
olarak göreve başladım. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi olarak görev 
yapmamın ardından 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak atandım. 
Halen sürdürdüğüm görevimde, Adana Valiliğine bağlı tüm 
kurum ve kuruluşlarla birlikte kentin gelişip kalkınması 
için devletimizin de destekleriyle elimizden gelen gayreti 
göstermeye devam ediyoruz. Sizler aracılığıyla tüm Adanalı 
hemşehrilerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Sayın Valim, şu anda Adana gibi önemli bir şehrin, 
devleti temsil eden en önemli makamındasınız. Bu 
konumda olmak, sizin için ne ifade ediyor? Valilik 
Makamı olarak Adana’nın geleceğine yönelik hedefleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Valilik konumunda olmak benim için; görev 
yaptığım kente ve vatandaşlara hizmetin en hızlı ve 
en kalitelisini sağlamak, kamu hizmetlerinin vatandaş 
odaklı gerçekleşmesini temin etmek,  gerçekleştirdiğimiz 
kamu hizmetleriyle daima yanlarında olduğumuz 
vatandaşlarımızın hayır dualarını almaktır. Tüm 
çalışmalarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte 
bu anlayış çerçevesinde sürdürüyoruz. En güzel şekilde 
gerçekleştirmeye çalıştığımız kamu hizmetlerinde çaba 
sarf eden tüm kamu görevlisi mesai arkadaşlarıma da bu 
vesileyle teşekkür ediyor, üstlendikleri görevlerde başarılar 
diliyorum.

Toplumumuzun tüm kesimleriyle bir arada olmaya 
büyük önem ve özen gösteriyoruz

Kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda 
gelişip kalkınması yolunda, vatandaşlarımızın talep ve 
beklentilerinin yerine getirilmesine de büyük önem 
veriyoruz. Bu kapsamda, muhtarlarımız, vatandaşlarımız 
ve esnafımızı sıkça ziyaret ederek talep ve beklentilerini 
dinliyor, dile getirilen hususların ilgili kurum ve kurumlar 
nezdinde takibini yaparak, vatandaş memnuniyetini 
sağlamayı hedefliyoruz. 

Adana kalkınma programı; Adana’nın kalkınma 
stratejisinde bir dönüşüm noktasıdır.”

Muhtar, vatandaş ve esnafla daima iç içe olma gayretimizi 
sürdürdüğümüzü belirtirken toplumumuzun dezavantajlı 
kesimlerinin yaşam şartlarını düzeltmek ve toplumsal 
bütünleşmeyi sağlamak amacıyla Adana Valiliği olarak 
uygulamaya koyduğumuz “Güney Adana Kalkınma 
Programı”nda eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, yoksulluk, 
işsizlik, güvenlik, gençlik ve spor, sosyal uyum, kültür ve 
turizm, gıda ve tarım ile yaşam kalitesi eksenleri temelinde 
şekillenen 43 alt proje ile Güney Adana Bölgesi’nde 7’den 
70’e tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Güney 
Adana Kalkınma Programı, hali hazırda yürütülen projeler 
ile Güney Adana Bölgesinde değişimin ve gelişimin 
temellerini atmaktadır. Program kapsamında hazırlanan 
strateji ve eylem planı ile uzun vadeli ve katılımcı hedefler 
belirlenmiştir. Güney Adana Kalkınma Programı’nın 
Adana’nın kalkınma stratejisinde bir yapıtaşı haline gelmesi 
amacıyla Adana Valiliği koordinesinde ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlar büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir.

Sayın Valim, ASKON, iş adamlarının samimiyetle bir 
araya gelerek kurduğu ve bugün de varlığını hala kamu 
yarına sürdüren bir STK’mız. Sizin bakışınızla ASKON 
ve benzer dernekler nerede duruyor ve nerede olmaları 
gerekiyor? Beklentileriniz nelerdir?

 Sivil toplum kuruluşları; sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmaya katkılar sağlayan çok önemli yapılardır. 
Adana Valiliği olarak kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin 

kalkınması yolunda gayret sarf eden tüm sivil toplum 
kuruluşlarının yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 
Bu bağlamda ASKON’un sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmaya yönelik çalışmalarını önemsiyor ve tebrik 
ediyorum. Bu vesileyle kentimizin etkin sivil toplum 
kuruluşlarından olan ASKON’un tüm üyelerine teşekkür 
ediyor,  çalışmalarında başarılar diliyorum.

Sayın Valim, Adana’da kurulacak Organize Sanayi 
Bölgeleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Bu konuda 
bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Bu ne zaman 
gerçekleşecek?

Devletimizin ve Adana milletvekillerimizin katkılarıyla 
Adana’nın yeni yatırımlarla buluşmasına büyük önem veriyor 
ve bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Bu kapsamda oluşturma çalışmalarını kararlılıkla 
sürdürdüğümüz Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam 
ilçemizde 2.200 dönümlük alanda kurmayı planladığımız 
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan’da kurmayı 
planladığımız Mobilyacılar Sitesi ve Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi ek alan oluşturma çalışmalarımızın sonuçlanmasıyla 
kent ekonomisinin çok yakın bir gelecekte arzu dilen 
hedeflere ulaşacağına inanıyoruz.   

Diğer yandan, kentimizin değişik bölgelerinde dağınık 
bir şekilde üretim yapma gayretinde olan esnafımız ile 
çeşitli sektörlerdeki üreticilerimizi yeni ve modern alanlarda 
bir araya getirmek ve üretim kapasitelerini arttırmak 
amacıyla, Adana Tekstil Kent Küçük Sanayi Sitesi, Adana- 
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Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi, “Mahrukatçılar Küçük 
Sanayi Sitesi” kurma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 

Ayrıca, ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri 
olan Adana’mızda çiftçilerimize yönelik ‘Alternatif Geçim 
Kaynağı Oluşturma Projeleri’ kapsamında yaşama geçirmeyi 
planladığımız katma değerleri yüksek Muz Seraları ve 
Tarla Balıkçılığı ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin, ilimizde üretim ve verimliliği önemli ölçüde 
artıracağına inanıyorum.  

Adana’mız ve ülkemiz için büyük önem taşıyan, üretimin 
yanı sıra ihracat ve istihdama da katkı sağlayacak olan 
bu projelerimizi bir an önce tamamlamak için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda 
paydaşlarımızla birlikte sık sık bir araya gelip durum 
değerlendirmesi yapıyor ve yol haritamızda kat ettiğimiz 
mesafeyi tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıyoruz. Büyük 
önem verdiğimiz ve titizlikle ele aldığımız projelerimize 
destek veren devletimize, milletvekillerimize, ilgili kurum 
ve kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sayın Valim, geçtiğimiz günlerde Ahilik Haftası 
dolayısıyla esnafla bir araya geldiniz. Siz Ahilik 
konusunda neler düşünüyorsunuz? Günümüz esnafından 
beklentileriniz var mı?

Ahilik kültürü; Anadolu’da gelişip halkın sanat, ticaret, 
ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında ticari yönden 
yetişip gelişmelerini sağlayan, iyilik, dürüstlük ve doğruluk 
meziyetleriyle insanı esas alan ahlaki bir olgudur.  Esnaf 
ve sanatkârlarımız; insanlar arasındaki ticari ve toplumsal 
ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına 
saygı, hak ve hukuka riayet etme, şefkatli, cömert ve güler 
yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sistemini uygulamaya 

bugün de devam etmektedir. Ahilik kültürü; cömert, şefkatli 
ve merhametli olmak, herkese iyilik yapmak gibi onlarca 
prensip ve toplum hayatını düzenlemeye yönelik ilkelerden 
oluşmaktadır. Türk kültürünün, dünya medeniyet tarihine 
armağan ettiği bu güçlü mirasın gelecekte de korunmasını 
temenni ediyorum. “Ahi Evran“ geleneğini yaşatarak bugüne 
ve geleceğe taşıyan,  bu kültürle milletimize hizmet eden 
tüm esnafımızla diama diyalog halinde olacağımızı bir kez 
daha ifade ediyorum.

Sayın Valim, yine geçenlerde KOSGEB Adana İl 
Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundunuz. Sanayicimiz 
ve üreticiler için devletimizin sunduğu olanaklar 
bakımından bir yeni gelişme var mı? Gözlemleriniz 
nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığımız, adından da anlaşıldığı 
üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi 
ve geliştirilmesi amacıyla imalat sanayinin güçlendirilmesi, 
teknoloji tabanlı girişimlerin geliştirilmesi, yurt dışından 
ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi ve ithalattan 
kaynaklanan döviz açığının giderilmesi, AR-GE 
çalışmalarının desteklenmesi gibi çeşitli konularda çok 
önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. KOSGEB’in, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik çalışmaları üretime, 
ekonomiye ve istihdama da olumlu katkılar sağlamaktadır. 
Devletimizin, ekonominin her kademesindeki kurum ve 
kuruluşlara teşvik ve destekleri ise sevindirici boyuttadır. 
İş adamlarımız, sanayicilerimiz talep ve beklentilerini 
her fırsatta dile getirmekte, devletimizin ilgili kurum ve 
kuruluşları da dile getirilen bu talep ve beklentilerin yerine 
getirilmesi yolunda gerekli tüm hassasiyeti göstermektedir. 
Bu vesileyle, ekonomimizin gelişmesi yolunda ellerini 
taşın altına koyan tüm girişimcilerimize, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerimize teşekkür ediyorum. Adana 
Valiliği olarak sıkça ziyaret etmeye özen gösterdiğimiz 
KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya devam edeceğimizi 
belirtiyor, KOSGEB’in tüm yönetici ve görevlileri ile tüm 
işletmelerimize başarılar diliyorum.

Adana’nın çehresi kamu yatırımları ile değişiyor.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin gelişip 

kalkınmalarının yanı sıra sanayi altyapısının 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızla birlikte ilimiz 
genelinde hayata geçirilen kamu yatırımları, Adana’nın 
çehresini değiştirmektedir. Sağlıkta, sporda, eğitimde, 
kültürde, sanatta ve diğer alanlarda ülkemizin son 16 yılda 
elde ettiği kazanımlardan ilimizin de önemli bir pay aldığını 
müşahede ediyoruz. Bu dönemde Adana Şehir Hastanesi, 
Adana Müze Kompleksi, Kaymakamlık hizmet binaları, 

Bölge Adliye Mahkemesi, Yeni Adalet Sarayı, Devlet 
Hastaneleri, Eğitim ve Spor tesisleri gibi pek çok kamu 
yatırımı Adanalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. 
Özellikle bin 550 yatak kapasiteli Adana Şehir Hastanesi’nin 
devreye girmesiyle birlikte Adana sağlık alanında bölgesel 
bir çekim merkezi olmuştur. Tamamlanma aşamasına 
gelen yeni stadyum, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
kampüsü de il merkezindeki dikkat çeken diğer kamu 
yatırımlarıdır. Bu vesile ile bu yatırımlarının kentimize 
kazandırılmasında emeği geçen devletimizin tüm kurum 
ve kuruluşlarına teşekkürü borç biliyorum. 

Sayın Valim, sizin spora olan ilginizi biliyoruz. 
Adana’nın sportif faaliyetler bakımından geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?

Spor olgusunun, sosyal yaşamın en önemli 
gereksinimlerinden biri olduğu şüphesiz. İlimizdeki 
öğrencilerimizin ve gençlerimizin bir yandan eğitim ve 
öğretim görürken diğer yandan da çeşitli spor dallarında 
başarılı sonuçlar elde etmesinden büyük mutluluk 
duyuyorum. Ben, 7’den 70’e herkesin sağlıklı bir yaşam için 
spor yapmasını çok önemsiyorum. Adana Valiliği olarak 
bu yönde çeşitli çalışmalar da yapıyoruz. Bunun yanı sıra 
kentimizdeki amatör spor kulüplerinin ve sporcularımızın 
yanlarında olmaya büyük önem veriyoruz. Kentimizdeki 
genel duruma baktığımızda; ilimizde 426 spor kulübü,  
175.019 lisanslı sporcu olup 2018 sezonunda ilimizde 7.957 

spor faaliyeti yapılmıştır. Ayrıca atletizm, kano, kürek ve 
yüzme branşlarında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi 
çalışmaları yapılmaktadır. İl spor merkezlerinde sportif 
amaçlı kurs gören sporcu sayımız ise 75.171 sayısına 
ulaşmıştır.  2018 yılında ilimiz sporcularının 4 Balkan 
üçüncülüğü, 1 Balkan ikinciliği, 11 Balkan şampiyonluğu,  
3 Avrupa üçüncülüğü, 1 Dünya üçüncülüğü,   1 Dünya 
şampiyonluğu  elde etmiş olmaları bizleri hayli sevindirmiş 
ve gururlandırmıştır. Yeni yapılacak donanımlı tesislerimizin 
tamamlanmasıyla ilimizde sporu daha da yaygınlaştırarak 
elit ve başarılı sporcular yetiştirmek öncellikli hedefimiz 
olacaktır. Ayrıca 43 dönüm arazi üzerine inşa edilen, 33.000 
kişi kapasiteli UEFA standartlarındaki yeni stadyumun 
faaliyete girmesiyle kentte amatör ve profesyonel kulüplerin 
yanı sıra milli takımlar da kamp ve müsabaka için Adana’yı 
tercih edebilecekler. Stadımızı en kısa sürede tamamlayarak 
Türk sporunun ve Adana’daki spor camiasının hizmetine 
sunmayı planlıyoruz. Bu arada kentimizin iki köklü spor 
kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor’un süper lige 
çıkmalarını gönülden arzu ettiğimi belirtmek istiyorum.

Sayın Valim, Adana’nın yıllardır cazibe merkezi haline 
gelmesi hususunda bağımsız gözlemciler tarafından 
değerlendirmeler yapılıyor. Adana turizm açısından 
beklentileri karşılayacak adımlar atabilecek mi? Değilse 
bunun önündeki engeller nelerdir?

Turizmin her geçen yıl daha da gelişmesi, ülkemize ve 
ilimize gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl artması, ülkemiz 
turizminin hak ettiği konuma ulaşması adına geleceğe 
güvenle bakmamızı sağladığı gibi bizlere yurdumuzun 
dört bir yanındaki zenginliklerimizi turizmin hizmetine 
sunmak, turizm hareketliliğini çeşitlendirmek gibi önemli 
bir görev yüklemektedir. Adana’mıza bakıldığında, turizmin 
her çeşidinden yararlanılacak zenginlikleri görmek 
mümkündür. Yemyeşil doğasıyla, suyuyla, toprağıyla, 
iklimiyle, yaylalarıyla, deniziyle, sahilleriyle, kültür ve 
tabiat varlıklarıyla, tarihsel miraslarıyla Adana ilimiz, 
sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesiyle yakın bir 
gelecekte turizmde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Tarihi, 
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kültürel değerleri ve sahillerinin kıyı turizmi için ülkenin 
doğu eksenindeki son alanları olmasından ötürü Adana, 
turizm potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Kentimizin turizm 
altyapısının güçlendirilmesi ve çeşitlenmesiyle tanıtım 
faaliyetlerine önem verilmesi sektörün ilde gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. İlimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve 
kültürel zenginliklerin geleceğe taşınması konusundaki 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Valiliğimiz 
öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların da destekleriyle 
geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirdiğimiz ve yoğun 
ilgi gören Adana Lezzet Festivali ile kentimizin zengin 
mutfak kültürünü ve eşsiz damak lezzetlerini yerli ve 
yabancı misafirlerimize tanıtmanın mutluluğunu yaşadık. 
Festivalde yaşanan coşku ve renkli görüntüler, kentimizin 
geleceğine yönelik umut ve motivasyonumuzu daha da 
arttırdı.

Lezzet festivali, “Festivaller kenti Adana” Sloganına 
çok önemli katkı sağladı.

Kentimizin her alanda olduğu gibi turizm alanında 
da marka kent olabilmesi yönündeki çalışmalarımız 
kararlılıkla sürmektedir. Valiliğimizin himayesinde bu 
sene ikincisi gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali’nin 
temel hedefi Adana’nın sahip olduğu eşsiz lezzetlerin 
Türkiye ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak ve Adana 
turizmini geliştirmektir. Festivalimizin çıkış noktalarının 
başında “Geleneksellikle modernliği birleştiren lezzet kenti” 
imajının güçlendirilmesi gelmektedir. Bizleri “Adana Lezzet 
Festivali” gibi büyük bir festival organizasyonu düzenleme 
fikrine iten en önemli etken, kentimizin sahip olduğu 
değerlerin tanıtımını yapmakla birlikte, tarihiyle, doğal 
ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken ilimizi her açıdan 
hak ettiği konuma taşıma konusundaki kararlılığımızdır. 
Bu yıl “Gelenekselin Gücü Adına” temasıyla ikincisini 

düzenlediğimiz ve yoğun ilgi gören “Adana Lezzet Festivali” 
ve diğer festivallerimizle turizm potansiyelimizin yakın bir 
gelecekte hak ettiği seviyeye ulaşacağına inancım tamdır.

Sayın Valim, son olarak bültenimizin okurlarına bir 
mesajınız var mı?

Kentlerin gelişip kalkınmasında kamu ve özel sektör 
yatırımlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli 
paydaşlara da önemli görevler düşmektedir.  Adana Valiliği 
olarak, kentimizin aydınlık geleceğini inşa etmek amaç ve 
hedefimizi oluşturan yolda sivil toplum kuruluşlarımızla 
birlikte yürümeye devam edeceğiz. Üstlendikleri 
misyonu layıkıyla ve başarıyla yerine getiren sivil toplum 
kuruluşlarımızla daima diyalog halinde olmaya devam 
edeceğimizi belirtiyorum. Anadolu Aslanları İş Adamları 
Derneği’nin tüm yönetici ve üyelerinin şahsında kentimiz, 
bölgemiz ve ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının 
yönetici ve üyelerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

“İLİM İLİM BİLMEKTİR, İLİM KENDİN BİLMEKTİR”

Yeni Eğitim Öğretim dönemi başladı. Tüm Eğitim 
camiasına ve gençlerimize başarılar diliyoruz. 

İlim kişinin kendini bilme-bulma yolunda attığı ulvi 
bir adımdır. İlmi çalışmalar, asırlardır medeniyetlerin 
başlıca emek verdiği, zaman harcadığı en önemli 
konuların başında gelir.

Her ilmi çalışmanın bir amacı olmalıdır.  
“Yunus Emre meşhur şiirinde: ‘İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır’ der.” Bu sözler, asırlardır bizlere ışık 
tutmakta ve ilimle uğraşanlara bu uğraşıların neden 
yapıldığını hatırlatır. Gençlerimiz ve çocuklarımız, 
kendilerini yetiştirecek öğretmenleri ve velileri ile yeni 
bir Eğitim Öğretim dönemine girmenin heyecanını 
yaşarken, bizler de onlar için iyi dileklerde bulunarak 
aynı heyecanı içimizde hissediyoruz.

Eğitim, kuşkusuz; yaklaşım kazandırma işidir. 
Kişinin, davranışlarını, tutumlarını, dünyaya bakışını 
şekillendiren ve faydalı işler yapmasını sağlayan Eğitim 
Öğretim faaliyetleri büyük emeklerle yapılmaktadır. 
Yıllarca okul sıralarında geçirilen zaman boşuna 
değildir. Okuma yazma ile başlayan bu sürecin son 
çıktısı “ahlak” olmalıdır. Yine Yunus’un deyişiyle 
‘girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler 
ilim geride, illa edep illa edep.’ Bu öyle önemli bir 
beklenti ki, gençlerimizin bunu hakkıyla anlaması 

çok mühimdir. İlmin, edepten daha ileride olmadığını 
hiçbir zaman unutmamalıyız. Öte yandan, okul; sadece 
“öğrenim” görülen bir yer olmamalı ve öğretmen de 
sadece “öğreten” olmamalıdır. Onlar baba gibi, anne 
gibi yaklaşabilmeli ve memleketimize, ümmete “adam” 
yetiştirmelidirler

Öğretmenlerimizin Eğit imci olduğunu 
unutmamalıyız. Onları ilgili üniversitelerden mezun 
ederken tam anlamıyla donatabilmeliyiz. Görevleri 
büyük ve zordur. Toplum, onların eseridir. Böyle hassas 
bir konuda, bu vazifeyi üstlenen tüm öğretmenlerimize 
gereken tüm fedakarlıklar yapılmalı ve itibarları 
yükseltilmelidir. 

 Bu vesileyle yeni Eğitim Öğretim döneminin tüm 
camiaya hayırlar getirmesini dilerim.”
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HİCRİ YILBAŞI

AHİLİK KÜLTÜRÜ YAŞATILMALI

Mesleki örgütlenme girişimleri, asırlardır 
insanlığa hizmet etmekte olan kurumları 

yaşatmaktadır. Ahilik Kültürü, Ahilik Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde gündeme geldi. 
“Mesleki ve toplumsal işlevi ile yüzyıllardır önemli 
bir yere sahip olan Ahilik, hizmette mükemmellik 
felsefesiyle birliğin ve dayanışmanın en güzel 
örneklerini yaşatmaktadır. Her ne kadar, Ahilik 
kültürü, Ahilik Haftası etkinlikleri ile gündeme gelse 
de, köklerimizde ve genlerimizde bu kültürün izlerini 
bulmak mümkündür. Adlarla yaşamaktadır.

Gençlerimizin yetişmesinde, meslek sahibi olmasında 
hep Ahilik kültürünün getirmiş olduğu anlayış rol oynar. 
Her ne kadar mevcut eğitim sistemimiz istenilen 
sonuçları vermese de, bu sorunun özümüze dönmek 
suretiyle elbette çözüleceğini de söyleyebiliriz. Bugün 
kalifiye ara eleman sıkıntısı çeken pek çok işveren, 
Ahilik kültürünün yaşatılmasına büyük ihtiyaç 
duymaktadır. Ayrıca, mesleki eğitim ve neticesinde 
ortaya çıkan sonuçlar da pek iç açıcı değildir.

Oysa, ustalaşma yolunda her ulus azami gayret 
göstermektedir. Ülkemiz de, geçmişinde köklü bir 
tarihe sahip Ahilik geleneğini yeniden canlandırarak, 

Mesleki örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunun bir 
göstergesi olan Ahilik anlayışı, günümüzde hala farklı 
yamak-çırak-kalfa-usta hiyerarşisini hayata geçirecek ve 
böylece her anlamda “ustalaşma” başlayacaktır. Mevcut 
Eğitim Sistemimiz, ne yazık ki, pek çok bilgiyi hemen 
herkese eşit biçimde yüklemektedir.

Uzmanlaşma, ustalaşma gerçekleşememektedir. 
Oysa doğru olan “adil düzen” kurmaktır. Herkese 
“adil” biçimde yaklaşılmalı ve eşitlik yerine adalet 
ilkesi ile işler yürütülmelidir. Yüksek beklentiler taşıyan 
milletimizin, muasır medeniyetler seviyesine çıkması 
ancak Ahilik kültürünün yeniden ve güçlü bir şekilde 
şahlanması ile mümkün olacaktır.”

AHİLİK HAFTASI
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HİCRİ YILBAŞINI İDRAK ETTİK

Bu yıl Hicri Yılbaşı’nı 11 Eylül 2018 tarihine
denk geldi. Bu güzel gün dolayısıyla tüm 

İslam Aleminin Hicri Yılbaşı’nı kutladık. 
Hicret,  Müslümanlar için çok önemlidir. Hicret, insan 
hayatında elzem olan durumlarda fedakarlık göstererek 
sırf Allah’ın rızası doğrultusunda sahip olduklarını 
geride bırakarak yola çıkmaktır. Hicri Yılbaşı da Hz. 
Ömer (ra) zamanında Müslümanların hicri yılının 
başlangıcı olarak kabul edilmiş ve Peygamberimizin 
Hicreti ile tüm Müslümanlara bir referans noktası 
olmuştur. Hicret, bir kaçış değildir. Aksine terkedilmesi 
zor olan şeyleri Allah (cc) için terketmektir. Bu evimiz, 
işyerimiz, şehrimiz olabilir. Hülasa, Hicret; erdemli 
insanların sorumluluklarını yerine getirebilme gayesini 
gerçekleştirmeleri için vardır ve Peygamberimiz 
(SAV)’in Hicreti tüm Hicret’lerin başlangıcıdır. 
Hicri yılbaşı, bize gayelerimizi hatırlatır. Annemizin 
karnından dünyaya gelişimiz de bir Hicret’tir ve gayesi 
vardır. Varoluşunu sorgulayan ve Yaratıcısını aramak 
için yola çıkan bir kişi de Hicret ediyor denilebilir. 
Yaratıcısı’nın rızasını kazanmak için yerini değiştiren 
herkes Hicret ediyor denilebilir. Nice Peygamberler 
gelip geçmiştir ki yerinden olmasın! Lut, Nuh, Musa 

ve hemen hemen tüm Peygamberlerin hayatlarında  
bunu görebiliriz. Muttaki olma yolundaki bir kişi, Hicret  
diyor demektir.

Bu anlamda gayesi olmak Hicrettir. Allah rızasını 
gözeterek Peygamber (SAV) ile yola çıkanların bu  
yürüyüşü, bizim için son derece anlamlıdır.

1436
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ASKON ZİYARETLERİAŞURE GÜNÜ

AŞURE GÜNÜ: KARDEŞLİK, KOMŞULUK VE 
PAYLAŞMA GÜNÜ

Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla 
bu yıl da aşureler yapıldı ve konu komşuya 

dağıtıldı.Herkes kültürümüzün bir parçası olan, o 
güzel aşureleri afiyetle yedi… Hayırlar kabul olsun... 
 Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayını idrak 
ettik. Bu ay içinde önemli olayların olduğu çeşitli 
kaynaklar tarafından nakledilmektedir. Ayrıca bu ay 
Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın 
Ayı) olarak tanımlanmıştır. Cenabı Allahın ilahi 
bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol 
bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır. İçinde 
paylaşmanın, şükrün, bir arada olmanın, bereketin adı 
olan Aşure Günü’nün bulunduğu bu ay, aynı zamanda 
Peygamberimizin sevgili torunu olan Hz. Hüseyin’in 
şehit edilmesi hadiseni de içinde barındırmaktadır. 
Aşure, yüzyıllardır hak ile batıl arasında bir hesaplaşma 
ve din yolunda candan fedakarlık gösterme anlamında 
bir sembol haline gelmiştir. Allah âşıklarının kalplerinde 
her zaman yanacak bir meşaledir.

ASKON’DAN NİHAT SÖZÜTEK’E AHİLİK HAFTASI 
ZİYARETİ

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 
“Ahilik Haftası” dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı Nihat Sözütek’i makamında ziyaret 
etti. Ziyarette, ASKON Adana Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kurtuluş Şengül ve İsa Topal da hazır bulundu. 
 Mesleki ve toplumsal önemi ile asırlardır gündemde 
olan Ahilik, her yıl Eylül ayında Ahilik Haftası ile 
yaşatılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede işadamları ve 
oda başkanları bir araya gelerek Ahilik Haftası’nı ve 
toplumsal yansımalarını değerlendirdi. ASKON Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan, Ahilik kültürünün 
köklerimizde ve genlerimizde izleri bulunduğunu 
söyleyerek artık nostalji haline gelen çırak-kalfa-
usta hiyerarşisine vurgu yaparak şunları söyledi: 
“Eski ustalarımız artık ne yazık ki yok. Yeni ustalar 
da yetişmiyor. Ustaların yetiştirebileceği çıraklar da 
mumla aranır oldu. Eskiden, çocuk yaşta çıraklığa 
başlayanlar zamanla kalfa ve belli bir seviyeden 
sonra da usta olurdu. Böylece ustalıkla yapılmış işler, 
insanları memnun ederdi. Bu sistem artık nostaljik 
bir fon olarak hafızalarda kalmıştır. Oysa, kendi 
motorumuzu üretebilmek için bile o konuda ustalaşmış 
insanlara ihtiyacımız var. Ustalaşma kültürüne yeniden 
dönmeliyiz.” Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat 

Sözütek aktardığı düşüncelerinden ve ziyaretinden 
dolayı ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’a 
teşekkür etti. ASKON Adana Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin de katıldığı sohbette, Ahilik Haftası ve 
Ahilik Kültürü pek çok yönüyle ele alındı. Ziyaret 
karşılıklı iyi dileklerle son buldu.

Aşure, yüzyıllardır hak ile batıl 
arasında bir hesaplaşma ve din 

yolunda candan fedakarlık gösterme 
anlamında bir sembol haline gelmiştir.

Aşure, yüzyıllardır hak ile batıl 
arasında bir hesaplaşma ve din 

yolunda candan fedakarlık gösterme 
anlamında bir sembol haline gelmiştir.
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ASKON ZİYARETLERİASKON ZİYARETLERİ

ASKON, İŞKUR MÜDÜRÜ AHMET KARAVELİ’Yİ 
MAKAMINDA ZİYARET EDEREK YENİ 
GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulvahab Bilge, 

Kurtuluş Şengül ve İsa Topal İşkur Adana İl Müdürü 
Ahmet Karaveli’yi makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledi.  

Görüşmede İşkur Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli 
ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek 
ASKON Adana Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine teşekkür etti. ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan, ASKON ve üyeleri hakkında bilgiler 
verdi. ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 
ASKON’un bir işadamları derneği olduğunu ifade 
ederek, “üyelerimizle uyum içinde ekonomimize 
katma değer üretmek üzere çalışıyoruz.” dedi. Çalışkan, 
İşkur’un çalışmaları hakkında Karaveli’den bilgi 
aldı. Karaveli “İş başı eğitim programlarıyla 6 bin 
585 kişinin deneyim kazanarak işgücü piyasasında 
yer edinmesini sağladık. Girişimci ruha sahip 674 
vatandaşımızın girişimcilik eğitimi alarak iş kurma 
hayaline destek olduk. Dezavantajlı durumda olan 
7 bin 409 vatandaşımızı Toplum Yararına Program 
kapsamında geçici süreli olarak kamu kurumlarında 
istihdam ettik” ifadelerini kullandı. Karaveli, ASKON 
üyelerine selamlarını ileterek, Başkan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

YÜREĞİR KAYMAKAMI BİNGÖL’E HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulvahab Bilge, 

Kurtuluş Şengül ve İsa Topal yeni göreve atanan Yüreğir 
Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ü makamında ziyaret etti. 

ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan, ziyarette 
Bingöl’e yeni görevinde başarılar diledi. Yüreğir 
Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
kendisi hakkında çeşitli bilgiler verdi. Erzurum’da 
doğduğunu, evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade 
eden Bingöl şunları söyledi:”İlköğrenimimi Erzurum’da 
Orta Öğrenimimi de Ankara’da tamamladım. Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölümü’nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri 
Bakanlığı tarafından Yozgat’ta Kaymakam adayı olarak 
göreve başladım. Çeşitli ilçelerde kaymakam olarak 
görev yaptım ve en son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Yüreğir Kaymakamı olarak göreve başladım.”

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Yüreğir 
Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’e hangi il ve ilçelerde 

bulunduğunu sordu. Bingöl şunları söyledi:” Eskişehir 
ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam 
vekilliği, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı, 
Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı, Mardin Vali 
Yardımcılığı, Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı’nı 
vekâleten yürüttüm, Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı 
ve son olarak Adana Yüreğir Kaymakamlığı…” 

2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak da 
çalıştığını ifade eden Bingöl, 01/08/2018 tarih ve 2018-
157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir 
Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde 
Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı.

Girişimci ruha sahip 674 
vatandaşımızın girişimcilik eğitimi 

alarak iş kurma hayaline
destek olduk.

Girişimci ruha sahip 674 
vatandaşımızın girişimcilik eğitimi 

alarak iş kurma hayaline
destek olduk.

ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan, 
ziyarette Bingöl’e yeni görevinde başarılar 
diledi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan, 
ziyarette Bingöl’e yeni görevinde başarılar 
diledi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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ASKON ADANA’DA İŞKUR TEŞVİKLERİ TOPLANTISI

ASKON Adana Şubesi “İşkur Teşvikleri” konulu 
bir seminere ev sahipliği yaptı. Adana Çalışma 

ve İşkur Müdürü Ahmet Karaveli’nin de katıldığı 
toplantı, ASKON üyeleri ve işadamlarına yönelik 
olarak gerçekleştirildi. Açılışta Kur’an-ı Kerim 
tilavetini Hüseyin Delikoca yaptı. ASKON tanıtım 
filminin sunulmasının ardından ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan bir konuşma yaptı. Çalışkan 
şunları söyledi: “Ülkemiz, zor bir dönemden geçiyor. 
Sanayicimiz, üreticimiz bu süreçte nasıl koruma altına 
alınabilir, nasıl daha iyi yerlere gelebilir düşüncesini 
taşıyan herkes taşın altına elini koymalı ve somut 
çözümler üretebilmelidir. Bizler, bir işadamları 
derneği olarak üzerimize düşen görevleri biliyor ve 
üyelerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız ve 
yapmaya devam edeceğimiz bu çalışmalarla, işveren 
dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 

Güzide kurumlarımızdan İşkur’un teşvikleri 
hakkında bilgiler aktaracak olan saygı değer 
yetkililerimize tekrar teşekkür ediyorum.” ASKON 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın ardından Adana 
Çalışma ve İşkur Müdürü Ahmet Karaveli’nin öz geçmişi 
okundu ve Karaveli kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. 
Karaveli misafirperverliklerinden dolayı ASKON Adana 
Şubesi Yönetimine teşekkürlerini sunarak başladığı 
konuşmasında şunları söyledi: “Adana Çalışma ve İş 
Kurumu olarak sizlerin milli bir sorumluluk bilinciyle 
yürüttüğünüz iş hayatınızda üretim ve istihdama 
yönelik her türlü hamlenizde destekler sunmaktayız. 

Desteklerimizin temel kapsamı işçi maliyetlerinizi 
düşürmek, nitelikli işgücü talebinize olumlu yanıt 
verebilmektir. Teşviklerimiz başarıya ulaşmak için 
kullanacağımız temel argümanlarımızdır. Sizlerin 
devletin sunduğu bu teşviklerden de yararlanarak, daha 
fazla istihdam daha fazla üretim düsturu içerisinde, 
ülkemizin içinde yer aldığı bu sıkıntılı süreçte milli 
birliğimizin temel taşları olacağınıza inanıyorum”

Daha sonra kurum uzmanları İşkur Teşvikleri 
hakkında işadamlarını bilgilendirdi. Program sonunda 
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Adana 
Çalışma ve İşkur İl Müdürü Ahmet Karaveli’ye günün 
anısına kahve fincanı hediye etti.

ASKON PROGRAMLARI

ENFLASYONLA MÜCADELEDE
SÜREK AVI

Son günlerde bir furyadır gidiyor, enflasyonla mücadele. 
Olur, olmaz görüntüler yayınlanıyor. Esnafın iş yerine adeta 
baskın yapılıyor, marketlerde zabıtalarla kameralar eşliğinde 
sanki büyük bir uyuşturucu operasyonu yapılıyormuş gibi 
etiketlere bakarak fiyat kontrolü yapılıyor. Böylece yağcılık 
yapmak isteyen belediye başkanlarına da fırsat doğdu.

Yapanların niyeti ne olursa olsun bu durum baskıcı 
bir rejimin ürünü olarak yansıyor. “Enflasyonla müca-
dele” doğru bir karar ve zaten olmazsa olmazımız ancak 
yöntem yanlış. Her şeyden önce fiyatları artıran sebeplere 
bakmak gerek. Bu duruma nasıl geldik? Bu sorunun ceva-
bını vermeden hiçbir şeyle mücadele edemezsiniz. Ama 
yapıyormuş gibi algı oluşturabilirsiniz. Bu da sizi nereye 
kadar götürür bilinmez…

Bugün öyle bir noktaya geldik ki zam yapan herkes 
vatan haini, fiyatları artıran herkes fırsatçı gibi görülüyor. 
Fırsatçılar yok mu? Tabi ki vardır ancak sorun bu şekilde 
çözülmez, çözülmüyor da…Şu gerçeği bir defa kabul ede-
lim ki ülkede bir devalüasyon oldu. Son 15 yılın en büyük 
enflasyon değerlerine ulaşıldı. Ülke ortalama yüzde 30-35 
civarında fakirleşti. Esnafın rafındaki ürünler değerini 
kaybetti. Varlık sahibi servetini yitirdi. Maaşlı çalışanın 
alım gücü eridi. Hemen 
her alanda üretim yapan 
darboğaz yaşıyor. Kriz yok 
derseniz ancak kendinizi 
kandırırsınız ve tabi size 
inananları…

Bu krizle birlikte büyük 
bir ekonomik dalgalanma 
oldu. Sarsılan pek çok iş-
letme ya iflas (konkordato) 
etti ya da firma üretimini 
azalttı. Bunun doğal sonucu 
olarak üretim darlığı oldu. 
Arz eksildi. Fiyatlar uçtu…
Herkes bir sonraki aşamada 
ne yaşanacağından tedir-
gin. Böyle bir ortamda suçu 
yalnız gariban esnafa, alın 
teri ile çalışan insana yük-
lemek büyük bir haksızlık 
oluyor…Ülkemizde galatı meşhur olarak bilinen şey şu; 
‘Bazı ürünler yerli üretim, öyleyse zam gelmemelidir.” 
Hâlbuki alın teri yerli olsa da iğneden ipliğe tüm ham-
maddeler dövize endeksli. Dolayısıyla fiyat artışı her şey 
de var. Esnaf sattığı ürünü tekrar rafına kaça koyabilecekse 
onu hesap etmesi gayet tabi.

Bunun neresi suç? Suçluyu başka yerde arama cesareti 
olmayınca vur abalıya. Ülkede enflasyon artışını önlemek 
için ekonomi politikalarında değişimler olmalı.  Özgür/
serbest piyasa ekonomisinden vazgeçip her şeye müdahale 
etmek hiçbir sorunu çözmez.

Kamunun yapacağı en önemli iş; reel sektörün önünü 
açmak, üretimi desteklemek ve ihracatı teşvik etmek ol-
malıdır. Tarihin her döneminde ihracat teşvik edilirken, 
bugün canlı hayvan angus ithal ediliyor. Gemiler dolusu on 
binlerce canlı hayvan geliyor. Taşınan hastalıklar bir yana, 
bunlara ithal etmek üzere ödenen dövizler yerli üreticiye 
teşvik olarak verilse; üretim artar, ülke kalkınır, istihdam 
sorunu çözülür. Dövizi yurt dışına göndermediğiniz için 
cari açık azalır. Hem de kamu olarak gelirleriniz, vergileri-
niz artar. Maalesef sahaya inilmiyor. Masa başında alınan 
tedbirlerle ekonomi düzeltilmeye çalışılıyor.  İçeride fiyatlar 
artmasın diye ihracata kota konuyor, bazı ürünlerin ihracı 
tümden yasaklandı. Bu yasaklarla hangi problemin çözü-
leceği öngörülüyor acaba? Bu ürünler ihraç edilmesin ki 
içeride fiyat pahalı olmasın” mantığı doğru değil.

Yeni çıkarılan yönetmelikle ihracatçıya, “İhracat yaptıy-
san mal bedeli doları altı ay içinde boz getir. Üretim yapmak 
için ithalat yapman gerekiyorsa tekrar dolar satın al, ithalat 
yap ve üretime devam et” deniyor. Hâlbuki ihracatı yapan 
teşvik edilmeli. Nasıl yaparsan yap. Yeter ki ülkeye döviz 

girsin, dövize ihtiyacımız var 
denmeli.

Anlaşılan karar mercileri 
henüz toy, düzgün kararlar 
alınamıyor. Netice itibarıyla 
ekonomi yönetimi ele yüze 
bulaşan ve yılan hikâyesine 
dönen ABD’li kayyum şirkete 
teslim ediliyor.

Ülkemizde her türlü im-
kân, kaynak ve potansiyel 
varken çareyi uzaklarda ara-
maktan vazgeçilmelidir. Kendi 
kaynaklarımıza yönelip, üre-
tim desteklenirse ekonomi de 
düzelir. Ama önce kendimizi 
düzeltmeliyiz. İğneyi kendimi-
ze, çuvaldızı başkasına batır-
malıyız. Ayrıca tasarruf deyip 
vatandaşa yüklenmek ve kendi 

harcamalarını kısmamak da çok samimi olmuyor.  Ama asla  
enflasyonla mücadele sürek avına dönüştürülmemelidir.

KÖŞE YAZISI
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Dr. Necmettin ÇALIŞKAN
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Ben İsa Tunçöz. 1971 doğumluyum. 1992 yılından 
bu yana bilgisayar şirketim var. 2008 yılının başından 
bu yana da Ayzek Gıda olarak hizmet vermekteyiz. 
Bu  bölgede zeytin, zeytin yağı üretimi, pazarlaması, 
paketlemesi yapmaktayız. İSO 22.000, İSO 9001, İSO 
14.001 belgelerimiz var. 2015 yılında kapasitemizi 
40 tondan 120 tona çıkardık. 250 ton salamura tesis 
kapasitemiz var. Bunu 500 tona çıkaracağız. Bu işe 
girdiğimizden beri durmadan yatırım yapıyoruz. 
Sanayicilik bilgisayar işinden çok daha farklıymış, 
bunu anladık. Devletin sanayiciye gerçekten çok destek 
vermesi gerekiyor. Çünkü üretim zor bir iş.

Bilgisayar işinden sonra zeytin yağı işine girdiniz.
Bu işi neden tercih ettiniz?
Bir kere zeytin ve zeytin yağı işi çok güzel bir iş. Bir 
bulaştığınız zaman geri bırakamıyorsunuz. İşin içinde 
biraz da kutsallık boyutu ve farklı bir maneviyatı var. 

Hizmet vermek kolay değil, biz hizmet veriyoruz. 
Paramızı zor kazanıyoruz ama kazanmış olduğumuz 
paranın verdiği bir haz var. Parayı dolara bağlayıp hiçbir 
şey yapmadan da para kazanabilirsiniz. Ama biz bunu 
kesinlikle desteklemiyoruz. Maneviyata önem veriyoruz. 
Yaptığımız işlerin helal olmasına dikkat ediyoruz. Biz 
iş yaparken terleyince daha mutlu oluyoruz.

Yurt dışına açıldınız mı?
Yurt dışında bağlantılarımız başladı. Çin, Tayland ve 
birçok ülkede görüşmeler yapıyoruz. İhracat konusundaki 
hedeflerimizi her gün biraz daha olgunlaştırıyoruz.

Biliyorsunuz ki saf bir zeytin yağı tüketmek pek 
mümkün olmuyor. Çoğu ürünlerde olduğu gibi     
zeytin  yağında da katkı maddesi ile karşılaşabiliyoruz. 
Bu  du r u mu  n a sı l  d e ğ er l en d i r i yor su nu z ? 
 Yağ hileye çok müsaittir. Biz genellikle kendi yağımızı 
kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan aldığımız yağları da 
laboratuvarımızda test ediyoruz. Bu şekilde halka saf 
zeytin yağı sunuyoruz. İnsanlarımız bu konuda çok 
dikkat etmelidir. Bilinçsizce tükettikleri yağlar çok 
büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.
Peki ASKON’la ilgili bir sorum olacak. Yönetim 
kurulu üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbetler 
gerçekleştiriyoruz.

Tüm üyelerimizde bir helal kaygısı var. Bu konuda 
ASKON sizin için ne ifade ediyor?

Gıda sektörüne girmeden önce bana bazı 
derneklerden teklif geldi. Ama ASKON çizgisi belli 
olan bir dernek. Başkanımız Sayın Recep Çalışkan 
ile eskiye dayanan bir tanışıklığımız var. ASKON 
her zaman ve her yerde güvenebileceğim üyelerden 
oluşmaktadır. Birlikte güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. 
Allah hepsinden razı olsun.

Biliyorsunuz son dönemlerde ekonomik 
d a l g a l a n m a l a r  s ö z  k onu s u . . .  S i z  bu 
d u r u m u  n a s ı l  d e ğ e r l e n d i r i y o r s u n u z ?  
Bu durum dış mihrakların ülkemize karşı yaptığı 
oyundur. Bizim bu oyunlara gelmememiz lazım. Bir 
Hadis’te diyor ki, ‘’Şer gördüğünüzde hayır arayın.’’ 
2001 krizinde Türkiye ihracat yapmaya yöneldi. Meyve 
veren ağaç taşlanır hesabı, Türkiye meyve verdikçe 
dışarısı daha çok taşlıyor. Bence dış siyasetimizi daha 
çok geliştirmeliyiz. Yurt dışının Osmanlı’dan bu yana 
kuyruk acısı var. Bizim sadece Allah’tan korktuğumuzu 
bildikleri için, mecburen çeşitli oyunlarla bizi yıldırmaya 
çalışıyorlar. Ekonomi inşallah daha güzel olacaktır. 
Daha çok çalışmalıyız.

Son olarak hayatın içinden bir soru 
yöneltmek istiyorum. İsa Tunçöz nelerden 

hoşlanır? Özel ilgi alanlarınız nelerdir? 
2000 yılından bu yana Umre’ye gitmeye başladım. Bazen 
gidebiliyorum, bazen gidemiyorum. Açıkçası insana 
ayrı bir huzur veriyor. Bunun dışında yüzmeyi çok 
severim. Televizyonla pek aram yok. Sadece haberleri 
takip ediyorum. Ayrıca satranç oynamayı çok severim. 
Ama en çok çalışmayı seviyorum.

Peki, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz... 
Ne demek, her zaman bekleriz. Birer çay daha içelim.

Biraz sizi  tanıyalım,biraz dayaptığınız 
çalışmalardan bahsedelim...

AYZEK GIDA FİRMA SAHİBİ İSA TUNÇÖZ İLE 
RÖPORTAJ

Merhaba öncelikle bizi kabul ettiğiniz için
teşekkür ederiz...
Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.



38 39ASKON ADANA | TEMMUZ · AĞUSTOS · EYLÜL 2018 ASKON ADANA | TEMMUZ · AĞUSTOS · EYLÜL 2018

ASKON RÖPORTAJ

AVUKAT OĞUZ YİĞİTSÖZLÜ İLE RÖPOTRAJ

Oğuz Yiğitsözlü kimdir? Kısaca kendi ağzınızdan 
sizi tanıyalım.
Ben 2 Mayıs 1978 tarihinde Adana’da doğdum. Adana’nın 
yerli ailelerinden bir tanesiyiz, anne tarafım Boşnak, 
baba tarafım Ramazanoğulları’na kadar uzanıyor. 
1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
gittim, 4 yıl İstanbul’da kaldım. Hukuk Fakültesinden 
mezun olduktan sonra aynı zamanda marka tescili ve 
patent işleri de yapabilmek amacıyla Patent ve Marka 
Vekilliği sınavına hazırlandım, girdim ve kazandım. 
Hemen hemen o yıllardan beri Avukatlık ve Patent ve 
Marka Tescili işi ile uğraşıyorum. 1998 yılında girdim 
Hukuk Fakültesine ama; biz bu röportajın yapıldığı ofise 
2008 yılında geldik. Yani siz 10. yılına denk geldiniz. 
3 avukat arkadaşım ve 6 çalışma arkadaşımız olmak 
üzere 9 kişilik bir aileyiz.

Asıl işimiz avukatlık ama biz Patent ve Marka 
Tescil işi ile de ağırlıklı olarak ilgilenmekteyiz, hatta 
bu iş daha ön planda görünüyor diyebilirim. Patent 
ve Marka Tescil işimizle alakalı sosyal medeyada da 
sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Meslektaşlarım arasında 
sosyal medyayı en çok kullanan kişi olduğumu da 
söyleyebilirim. Aslında bu durum Patent ve Marka 
Tescil ofisinin Avukatlık ofisinin biraz daha önüne 
geçmesine sebebiyet verdi ama bu bizim Avukatlık 
bürosu olduğumuzun önüne geçmemeli. Çünkü altını 
çizerek belirtmem gerekirse biz Avukatlık bürosuyuz 
ama benim bir mesleğim daha var, Marka Vekiliyim 
ve Patent işi ile de uğraşıyorum. Bu 10 yıllık süre 

zarfında aşağı yukarı Adana’da 1500 firmaya marka 
tescili verdik buna aracılık hizmetleri yaptık. Aynı 
zamanda Adana Adliyesinde Marka/Patent bilirkişiliği 
yapıyorum, bölge kurulunda kayıtlıyım. Gerek hukuk 
mahkemelerinde gerek ceza mahkemelerinde marka 
hukuku ile ilgili açılmış ceza ve hukuk davalarına 
bilirkişi  olarak rapor yazıyorum. 

Pe k i  Hu k u k i  K o n u l a r d a  B i r  Av u k a t 
olar ak uzmanlaştığ ınız  bir  a lan var  mı? 
Var. Avukatlık bürosuyuz ama ağırlıklı olarak hizmet 
verdiğimiz kesim şirketler. Ben yıllardır Şirket ve Ticaret 
Hukuku alanında da çalışıyorum. Küçük ve orta boy 
ve büyümeye namzet şitketlere Hukuk Danışmanlığı 
yapıyorum. Şu anda ortalama Hukuk Danışmanlığını 
yaptığımız şirket sayısı 60. Bu 60 şirketin bazıları ile 
aylık bazıları ile de iş başı şeklinde çalışıyoruz. Bu bir 
ara 80’e kadar çıktı fakat ekonomik durumlar ülkedeki 
şartlar bu durumu etkilyor. Ekonomik zorluklarda ilk 
etkilenen kesim şirketler oluyor doğal olarak. Ama 
60 da azımsanacak bir rakam değil. Bizim avukatlık 
büromuzun asıl uzmanlık alanı şirket ve ticaret hukuku. 
Bizim ağırlıklı portföyümüz, müvekkil yapımız şirket.

ASKON RÖPORTAJ

Ne den ASKON’da var  olmay ı  se çtiniz? 
Benim düşünce dünyama yakın bir ekip içerisinde 
olmam gerektiği yönünde ister istemez içimde duygu 
ve düşünceler vardı. Bunada en yakın bulduğum iki 
dernek vardı. Birisi MÜSİAD gerçi MÜSİAD varken 
ASKON henüz doğmamıştı ASKON doğar doğmaz 
ASKON’a dahil olmak istediğimi söyledim ve sağolsun 
arkadaşlar yardım ettiler, ilk yıllarından bu yana da 
ASKON’un içerisindeyim. Tamamen bu… Benim duygu 
ve düşünce dünyama en yakın arkadaşlar, abiler, iş 
adamları orada olduğu için ben de oraya dahil oldum. 
Zaten ASKON’un dışında üye olduğum bir dernek ya 
da kuruluş yok. 

G ö z l e m l e d i ğ i n i z  k a d a r ı  i l e  m a r k a  v e 
markalaşmaya genel anlamda yaklaşım nasıl? 
Marka ve markalaşma çok önem arz eden bir konu. 
Özellikle kurumsallaşmanın olmazsa olmazıdır. 
Bugün baktığınızda marka değerinin mal varlığının 
üzerine çıkmış şirketler var.  Marka hukiki olarak 
bir menkul maldır. Hukuk o sıfatı tanımlamıştır. 
Yani menkul mal olarak yapacağınız bütün işleri 
marka adı altında yapabiliyorsunuz. Marka ismini 
kiraya verebiliyorsunuz ki bunun adı lisans oluyor. 
Satabiliyorsunuz, devredebiliyorsunuz. 

Son dönemlerde bir gelişme oldu biliyorsunuz. 
Piyasalarda dalgalanmalar oldu. Bireylere 
ve  şahıslara konkardato i lan etme hak kı 
tanındı. Bu konu hakkında neler söylersiniz? 
Şimdi tek kişi ile şirket kurulabiliyor. Eskiden bu 
mümkün değildi. Ticaret kanununda yapılan değişiklik 

ile tek kişi ile şirket kurabilme yönünde düzenleme 
getirildi. Bunun bir devamı olarak şahısların da 
konkardato için ticaret mahkemesine başvurabileceği 
ile alakalı geçtiğimiz günlerde bir düzenleme geldi. 
Önceden şirketler üzerinden yapılabiliyordu. Bu son 
düzenleme ile birlikte artık şahıslar da bu düzenlemeden 
faydalanabiliyor. Yani borçlu borcunu ödeyebilecek, 
alacaklı da alacağını tahsis edebilecek. Bu önemli bir 
uygulamadır. 

Şimdi iş hayatının dışında bir de sosyal hayat var. 
Siz sosyal hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız? 
Benim çocukluğumdan beri motorsiklet tutkum var. 
Federasyona bağlı motor kulüplerinin de uzun zaman 
avukatlığını yapmıştım. İş adamları arkadaşlarla 
birlikte çok güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. 
İşten arta kalan zamanlarda motorumla uzun yollara 
çıkabiliyorum. Onun dışında  kedilerim var. Onları 
doğal ortamda besleyebileceğim bir çiftlik yapıyorum. 
Bana iyi hissettiriyorlar. İş dışındaki zamanım genel 
olarak bu şekilde geçiyor. 

Peki, bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz.  
Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.

Marka ve markalaşma çok önem arz eden 
bir konu. Özellikle kurumsallaşmanın 
olmazsa olmazıdır. Bugün baktığınızda 
marka değerinin mal varlığının üzerine 

çıkmış şirketler var.

Marka ve markalaşma çok önem arz eden 
bir konu. Özellikle kurumsallaşmanın 
olmazsa olmazıdır. Bugün baktığınızda 
marka değerinin mal varlığının üzerine 

çıkmış şirketler var.

ASKON doğar doğmaz ASKON’a dahil 
olmak istediğimi söyledim ve sağolsun 
arkadaşlar yardım ettiler, ilk yıllarından 

bu yana da ASKON’un içerisindeyim.

ASKON doğar doğmaz ASKON’a dahil 
olmak istediğimi söyledim ve sağolsun 
arkadaşlar yardım ettiler, ilk yıllarından 

bu yana da ASKON’un içerisindeyim.

ASKON doğar doğmaz ASKON’a dahil 
olmak istediğimi söyledim ve sağolsun 
arkadaşlar yardım ettiler, ilk yıllarından 

bu yana da ASKON’un içerisindeyim.




