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Recep ÇALIŞKAN
ASKON Adana Şube Başkanı

Allah’ın (cc) selamı üzerinize olsun… 

Koronavirüs 
sebebiyle binlerce 

insan hayatını 
kaybetti.

Değerli ASKON Dostları,
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Adana Şubesi olarak hazırladığımız 
bültenin yeni sayısıyla yeniden sizlerle beraberiz.
2020’nin ilk çeyreğinde ülkemizi ve tüm Dünya’yı derinden sarsan pek çok 
hadiseye şahit olduk. Geride kalan zaman içerisinde Müslümanlar için ayrı bir 
yeri olan mübarek üç aylar ve kandil gecelerini ihya ederken gerek ülkemizde 
gerekse de İslam coğrafyasında meydana gelen hadiselerin sona ermesi 
temennisiyle dualarda bulunduk. Adana’mızın kurtuluşunun 98.yılını anarken 
bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hayır dualarla yâd ettik.
Kadına şiddeti önlemek bir yana aile içi şiddeti daha da artıran, boşanmalara 
teşvik eden bir antlaşma olan “İstanbul Sözleşmesi”, manevi değerlerimizi 
daha fazla ayaklar altına almadan ülkemizden sökülüp atılması gerektiğini 
savunduk.
Şehadet ayı olarak bilinen şubat ayı içerisinde birçok âlim ve İslam önderlerini 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. 27 Şubat 2011 tarihinde vefat eden Milli 
Görüş Lideri ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın 
vefatının seneyi devriyesinde rahmetle andık.
Sevgili dostlar, ASKON olarak her ay bir ilde düzenlenen Aylık Ekonomi 
Değerlendirme Toplantısı’nın 11.si Adana’mızda gerçekleştirildi. Adana 
Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut 
Demirtaş’ın yanı sıra; Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, 
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ASKON Genel Başkanı 
Orhan Aydın ve Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri, 
oda başkanları ile çok sayıda iş insanı katılım sağladı.
Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünya’ya yayılan Koronavirüsü (Covid-19), 
ülkemizde 10 Mart’ta ilk vakası görüldü. Tüm insanlığı tedirgin eden, eve 
hapseden, sosyal hayatı askıya alan Koronavirüsten binlerce insan hayatını 
kaybetti.
Koronavirüs sebebiyle ülkemizde herkesin kendini evinde karantinaya alarak 
korunduğu bir dönemde kamuda ve özelde tüm organizasyonlar askıya alındı. 
Bizlerde Askon Adana olarak organizasyonlarımızı askıya almak zorunda 
kaldık. Tüm üyelerimizi salgına karşı gerekli tüm tedbirleri almaya davet ettik.
Manevi atmosferiyle huzur ayları olan üç ayların içerisinde Miraç Kandili, 
Berat Kandilini ihya ettik. Ardından Rabbimizin bizlere büyük bir lütfu 
olan 11 ayın sultanı Ramazan’a kavuşmanın sevincini paylaştık. Koronavirüs 
tedbirleri çerçevesinde, Ramazan Bayramımızı alıştığımız bayramlardan 
uzak, hanelerimizde yaşayarak geçirmek durumunda kaldık.
Değerli dostlar, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girdik. Bu süreci 
iyileşme yönünde hızlı bir ivme yakalayarak tekrar istediğimiz, özlediğimiz 
günlere kavuşmayı Rabb’imden diliyor, hepinizi saygı ve muhabbet ile 
selamlıyorum. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

BAŞKANIN MEKTUBU
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KAPAK KONUSUKAPAK KONUSU

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs’leri 1960’lı yıllarda keşfedildi. Korona 
esası itibariyle büyük bir virüs ailesi… Latincede 

taç anlamına gelen korona ismi, virüsün çevresinde 
görülen ve güneşteki korona tabakasına benzetildiği 
için virüse verilmiş. Onlarca çeşidi bulunan korona 
virüsünün sadece 6 çeşidi insana bulaşıyor. 2002’deki 
SARS ve 2012’deki MERS salgınları da bu virüslerden 
ortaya çıktı. 
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak 
Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında 
solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) 
oluşan bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 
13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın 
başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan 
pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha 
sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak 
üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya 
ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüs Belirtileri Nelerdir?
• Koronavirüs hastalığı, 2-14 gün süren bir kuluçka 
süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş (39 
derece.)
• Öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri 
ile kendini gösterir.
• Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısı da 
olabilir.
• Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, 
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
• Sağlıklı kişilerde hastalık nispeten hafif seyretmektedir.

Koronavirüs Nasıl Bulaşır? 
Koronavirüs’ünün tam olarak insandan insana 
bulaşma yolunun moleküler mekanizması şu anda 
çözülmüş olmasa da, genel olarak solunum yolları 
hastalıklarının bulaşma prensibine benzerdir. Solunum 
yolları hastalıkları, damlacık saçılması ile yayılır. Bu 
yayılma türünde, hasta bir insan öksürdüğünde ya da 
hapşırdığında etrafında bulunan kişiler, bu mikroba 
maruz kalmış olur. Hastaların solunum parçacıkları 
ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin 
yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi 
ile de virüs bulaşabilir.
Kimler Risk Altında Yer Almaktadır?
Hasta kişilerle yakın temas halinde olan aile bireyleri 
ve sağlık görevlileri koronavirüs risk gurubunda yer 
alır. Ölüm oranları açısından ise 65 yaş üstü grup daha 
yüksek risk altındadır. Çocuklarda hastalık nadir ve 
hafif görünmektedir.
COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlar 
arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin 
COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik 
sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz 
bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını 
göstermektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
• 60 yaş üstü olanlar
• Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
• Kalp hastalığı
• Hipertansiyon
• Diyabet
• Kronik Solunum yolu hastalığı

• Kanser 
• Sağlık Çalışanları

Koronavirüs Nasıl Tedavi Edilir?
Koronavirüs bir bakteri olmadığı için antibiyotikler işe 
yaramaz. Şu anda Koronavirüs’e özgü bir tedavi yoktur. 
Ana tedavi, semptomatik tedavidir. Ağır hastalanan 
kişilerin yatırılarak, “destekleyici tedavi” görmeleri 
gerekir. Yani nerede sıkıntılı bir durum varsa onu 
çözmeye yönelik tedaviler yapılır. Koronavirüs tedavisi 
ve Koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları sürmektedir. 
Her virüs gibi Koronavirüs’te de bağışıklık sistemini 
güçlü tutmak (yeterli kaliteli uyku, dengeli beslenme 
ve fiziksel aktivite) önemlidir.
Koronavirüs ‘ten Korunmak İçin Neler Yapılabilir?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması 
önerilmektedir.  Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu 
durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma 
riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni 
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. 
Bunlar;
• El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 
saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve 
suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 
kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren 

sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas 
edilmemelidir.
• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır. (En az 1 m 
uzakta bulunulmalı.)
• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan 
temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.
• Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle 
mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık 
kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer 
hastalarla temas en aza indirilmelidir.
• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek 
kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin 
bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, 
mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek 
zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi 
maske kullanılmalıdır.
• Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten 
kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
• Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların 
kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından 
yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
• Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum 
yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü 
hakkında bilgi verilmelidir.

Kaynak: www.saglik.gov.tr
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BASIN AÇIKLAMASI

ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

“İdlib ve Doğu Türkistan’daki zulme tüm dünyanın 
seyirci kalması, kanayan yaramıza bir yenisini ekliyor. 
Özellikle İslam ülkelerinin birlik ve beraberlikten 
yoksun olması bugün dünyanın birçok yerindeki 
Müslüman din kardeşlerimizin zulüm altında 
inlemesinin en temel nedenlerinden birini oluşturuyor. 
İdlib, Soçi ve Astana’da anlaşmaya varılan Çatışmasızlık 
Bölgesine yapılan kara ve hava saldırılarında her gün 
onlarca savunmasız insan ölmeye, çok sayıda insan da 
yaralanmaya devam ediyor. 

Tüm uyarılara ve anlaşma şartlarına rağmen ne yazık 
ki yapılan acımasız saldırılarda ölenlerin yanında yüz 
binlerce insan da Türkiye sınırına yakın bölgelere 
sürülerek sığınmacı konumuna düşürülmüştür.”

“Yıllardır Doğu Türkistan’da milyonlarca Müslüman 
kardeşimiz zulüm altında inliyor. 1949 yılından bu 
yana Çin’in kontrolü altında bulunan Doğu Türkistan 
Müslümanlarını asimile etmek ve etnik soykırım 
yapmak için sistematik olarak uygulamaya koyduğu 
projeleri, küresel tepki çekmemek için adını süslü 
kelimelerden oluştursa da mızrak çuvala sığmıyor 
ve yaptığı zulüm artık herkesin gözleri önünde 
sergileniyor. Birçok İslam ülkeleri İdlib ve Doğu 
Türkistan’ın acılarını görmezden geliyor. Müslümanlar 
“Reel Politikaya” kurban ediliyor. Dünya susuyor. 
Fakat biz bu zulme sessiz kalamayız. Mazlum kim 
ise bizim de onunda yanında yer almamız gerekiyor. 
İslam’ın kuralı da budur. Müslüman dünyanın 
paslanmış vicdanlarını harekete geçirmek için 
birlik ve beraberliğimizi en kısa zamanda tesis edip 
kardeşlerimizin yanında olmalıyız.”

İDLİB VE DOĞU 
TÜRKİSTAN’DA 

ZULÜM DEVAM EDİYOR!

KÖŞE YAZISI

KÜRESEL KRİZ OLARAK KORONAVİRÜS VE 
MUHTEMEL SONUÇLARI

Günlerdir küresel bir krizle karşı karşıyayız. 
Topyekûn mücadele içerisinde olmalıyız.  Halkımızda 
gerektiğinden fazla panik havası var. Tüm ülke 
kendiliğinden karantina altına alındı. Olağanüstü 
sözcüğünün bile yetersiz kaldığı bir dönemdeyiz. 
Herkes herkesten, her şeyden şüphe eder bir halet-i 
ruhiyede...
Bu süreçte güzel şeyler de oldu. Mesela Bilim Kurulu 
kuruldu, Bakanlıklar arası koordinasyon sağlandı, 
vatandaşlara uyarılar yapıldı.  Sokağa çıkmayın, 
toplanmayın, tokalaşmayın.
Ama süreç yönetimi bunlardan ibaret değildir.  Gün 
sonu “Z Raporu” açıklar gibi gece yarısı vaka sayısı, 
bilanço rakamları açıklamakla hiçbir sorun çözülmez. 
Köklü, kuşatıcı çözümler gereklidir.
Hangi şehirlerde ne kadar vaka var bunun açıklanmaması 
da ilginç, halk aydınlatılmalı. Böylece oluşabilecek 
provakatif algı operasyonlarının önüne geçilebilir.
Süreç daha iyi yönetilebilirdi. 

Neler mi yapılabilirdi?
 Göstere göstere gelen bu felakete karşı çevre ülkelerde 
vaka görüldüğü andan itibaren çeşitli tedbirler 
alınabilirdi. Karantina hastanesi kurulabilir, kamuya 
açık yerlerde maske, dezenfeksiyon malzemeleri 
dağıtılabilir, tanı kitleri hazırlanabilirdi. Halkın tedirgin 
olması engellenebilir ve marketlerde kuyrukların 
oluşması önlenebilirdi. Evler tıka basa yiyeceklerle 
dolduruldu. Gıda stoku yapılması halktaki güvensizliğin 
de işaretidir.

Bu süreçte sosyal medyanın gazına gelindi. Kamuoyu 
baskısıyla öğrenciler gece yarısı yurtlarından karga 
tulumba dışarı çıkarılıp yerlerine Umreciler yerleştirildi.  
Kamuoyunda Umreciler günah keçisi yapılmamalıydı. 
“Umreciler karantinaya! Çin’den, Avrupa’dan gelenler 
evlerine, eğlence yerlerine!” gibi bir durum oluştu. Yurt 
dışından gelen yüzbinlerce insana ayrım yapılmadan 
karantina uygulanabilseydi belki tablo daha farklı 
olabilirdi. Uygulamalarda ortaya çıkan tutarsızlıklar, 
insanları endişeye sevk ediyor.

Bu süreçte küresel bir kriz olarak korona virüsün 
tarihi bir kırılmaya neden olacağı öngörülmektedir. 
Doğuracağı muhtemel sonuçları üç ana başlıkta 
değerlendirmek mümkündür.
Birincisi; kişisel açıdan, temizlik bundan sonra daha 
çok gündemde olacak. İnsan, varlığını sorgulayacak, 
doğallıklar ön plana çıkacak.  Hijyen, temizlik, biyoloji 

ve genetik gibi alanlara ilişkin kelimeleri daha sık 
duyacağız.

İkincisi; egemen güçler açısından dengelerde sapmalar 
meydana gelecek. Deyim yerinde ise küresel sistem, 
Patronlar arasında el değiştirecek. Süper güç Çin’in 
tahtı sarsılacak ve özellikle AB içerisinde ciddi etkileri 
oluşacak gibi duruyor. 

Üçüncüsü; devletler/ülkemiz açısından ise dijitalleşme.  
Eğitimden-Emniyete, Spordan-Sağlığa, Tapudan-
Tarıma tüm kurumlar elektronik ortama geçiş yapacak. 
Nitekim kriz bu açıdan fırsata çevriliyor. Dijital-sanal 
dünyaya bir adım daha yaklaşılacak. Hatta sanal paraya 
geçiş hızlanacak.

Uzaktan eğitim yaygınlaşacak. Dijitalleşmeyle birlikte 
işsizlik artacak. Artık daha sanal, daha dijital, daha 
kontrollü bir dünyada yaşayacağız. Tabi bu durum 
küresel emperyal güçlerin dayatmasıysa ki -öyle 
görünüyor- o zaman mesele çok daha farklı sonuçlar 
doğuracak demektir.
Olayın sağlık boyutu, herkesin gündeminde ama esas 
mesele başka.  Kriz “sağlıkla ilgili olmaktan çok, finansal 
ve güvenlik operasyonu” olarak kalacaktır.
 Sağlık boyutu kısa sürede aşılır, ancak finansal sonuçları 
uzun vadede insanlığı tehdit edecek. Güvenlik açısından 
daha da kuşatılmış bir dünya bizi bekliyor.

Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN
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ASKON PROGRAMLARIÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

ÜRETEN İSTİHDAM SAĞLAYAN KİŞİ VE 
KURUMLARA SAHİP ÇIKILMALI
10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla 
ASKON Adana binamızda yerel basın mensuplarının 
katılım sağladığı yemekli program düzenlendik.

Her yıl 9 Ocak’ta “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü” dolayısıyla ASKON binamızda yerel basın 
mensuplarının katılım gösterdiği yemekte, basınla bir 
araya geliyoruz. Basının önemini TEMSA olayında bir 
kez daha anladık. “TEMSA olayı bizlere bir şey öğretti. 
Adana’daki firmalara ve iş adamlarına sahip çıkılması 
gereğini bir kez daha hatırlattı. Üreten, istihdam 
sağlayan her kişi ve kurumlara sahip çıkılmalıdır. 
Üretim ve istihdam yapanların her zaman arkasında 
olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.” 
Programda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı (CİB) Bölge Müdürü Mustafa Keleş, 
daha önce İl Müdürlüğü olarak 12 personelle hizmet 
verirken yeni yapılanma ile birlikte Bölge Müdürlüğü 

olarak 40 personelle hizmet vereceklerini söyledi. 
CİMER ile ilgili vatandaşlara da hizmet edeceklerini 
kaydeden Keleş, “Bugüne kadar bütün medya 
mensuplarına eşit ve adil hizmet verdik, vermeye de 
devam edeceğiz. Ben Adana basınına özellikle teşekkür 
ediyorum, istisnalar hariç bütün basın mensupları 
ve kuruluşları birbirleriyle uğraşmıyor, ilimize ve 
bölgemize hizmet ediyorlar.” diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer 
Esendemir ise, Başkanımız Çalışkan ve yönetim 
kurulu üyelerine davetlerinden dolayı teşekkür etti. 
Esendemir, “TEMSA gibi, yerel TV’ler, gazeteler ve 
radyolar da destek kapsamına alınmalıdır.” şeklinde 
konuştu. Program sonunda, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı (CİB) Bölge Müdürü Mustafa 
Keleş’e ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Cafer Esendemir’e günün anısına Başkanımız Recep 
Çalışkan hediye takdim ederek katılımlarından dolayı 
tüm basın mensuplarına teşekkür etti.
 

ÇALIŞKAN 10 OCAK “ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ” KUTLADI
10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe 
girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın 
mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan 
Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü 
hep birlikte kutlamaktayız.
Gazetecilik; Ülkenin gören gözü, işiten kulağı ve 
konuşan dili olması nedeniyle toplumsal duyarlılık 
mesleği olarak kabul edilmektedir. Gazetecilik, 
vatandaşın doğru haber alma hakkına riayet edilerek, 
kul hakkı gözetilerek, icra edilmeli. Ayrıca gazetecilerin 
haklarının güvence altında olması, gazetecilerin de 
ötesinde kamuoyu hakkının gözetilmesi adına oldukça 
önemli bir durumdur.’’

Açıklamasında yerel basının önemine de değinen 
Başkanımız öyle devam etti. “Yerel basın kuruluşları 
faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi olmakta, o bölge 
insanının çevresinde olup bitenlerden doğru ve objektif 
bir biçimde haberdar olmasını, halkın düşünce ve 
taleplerinin duyurulmasını, bölgenin içinde bulunduğu 
sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını ve 
bunların takibini sağlayarak idarenin kamuoyu adına 
denetlenmesi fonksiyonunu da yerine getirmektedir.
Bu vesileyle; İlimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının 
temsilci ve çalışanlarının, gece gündüz çalışarak 
vatandaşlarımızı olaylardan doğru bir şekilde haberdar 
etmeye çalışan cefakâr gazetecilerimizin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde 
kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim.”
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BASIN AÇIKLAMASIARA TATİL MESAJI

SÖZDE “YÜZYILIN ANLAŞMASI” 
KABUL EDİLEMEZ!

Recep Çalışkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 
açıkladığı sözde “Orta Doğu Barış Planına” 

tepki göstererek “Yüzyılın Anlaşmasına karşı her 
zamankinden daha dik bir şekilde durmamız 
gerekmektedir.”
Her zaman ‘İsrail’in ve Yahudi halkının yanında 
olacağım.’ diyen Trump’ın 80 sayfalık yeni Orta 
Doğu Planı, İsrail’e her istediğini veren, Filistin’e 
de hiçbir şey vermeyen, Filistin’i daha da izole edip 
adeta ortadan kaldıracak bir plandır. Trump’ın 
önerdiği, ordusu olmayacak, hava sahası ve sınır 
kontrolü İsrail’de olacak, diğer ülkelerle ikili anlaşma 
yapamayacak ve aldığı yardımlar İsrail tarafından 
denetlenecek bir Filistin devletidir. Trump’ın İsrail-
Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı olarak 
sunduğu ve niyetlerini açık açık belirttiği “Yüzyılın 

Anlaşmasına karşı her zamankinden daha dik bir 
şekilde durmamız gerekmektedir. ABD’nin sözde barış 
planı kabul edilemez. Bu plan, iki devletli çözümün 
aksine, Filistin’i haritadan silmeyi hedefleyen zalimce 
bir plandır. Bu planla birlikte Kudüs tamamen İsrail’e 
verilmek isteniyor. Trump’ın barış için önerdiği 
haritada bir barış planı değil, Filistin topraklarını 
parçalara ayırarak yıllardır devam eden İsrail işgalini 
zafere ulaştırma amacı vardır. Kudüs İsrail’e ait 
değildir. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Asla İsrail’e 
bırakılamaz. Açıkladıkları bu plan, barışa ve çözüme 
hizmet etmeyecektir. Başkenti Kudüs olan Filistin’in 
bir karış toprağını dahi pazarlık konusu etmeyecek 
bir iradeye sahip biz Müslümanlar için, mübarek 
beldelerimizi korumak imkân değil, iman meselesidir. 
İslam dünyasının dağılmış vaziyetinden cesaret bularak 
hazırlanan bu plana karşı Filistin halkının yanında yer 
almalıyız.”
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ASKON ZİYARETLERİ ASKON ZİYARETLERİ

ASKON HEYETİNDEN 
EKONOMİ TOPLANTISI 
ÖNCESİ ZİYARETLER
11. Aylık Ekonomi Değerlendirme 
Toplantısına katılmak üzere Adana’ya 
gelen ASKON Genel Başkanımız Orhan 
Aydın, Adana Şube Başkanımız Recep 
Çalışkan ve ASKON Adana Yönetim 
Kurulu üyelerimiz ile beraber birtakım 
ziyaretlerde bulundular. Tam kadro ile 
Adana Valisi Sn. Mahmut Demirtaş 
makamında ziyaret edildi. ASKON 
Genel Başkanımız Orhan Aydın, Sayın 
Valimize Adana’da gerçekleştirilecek 
olan toplantının gündemi ve dernek 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Adana’da yapılan 
“Tekstil ve Hazır Giyim” fuarında 
ASKON üyelerimizin de içinde olduğu 
çeşitli stantlar ziyaret edildi. Öte yandan 
ziyaretler kapsamında, Kıvanç Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana 
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 
ASKON üyelerimiz, Beyza Piliç Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Çalışkan, 
Hamza Efendi  Baklava Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Çalışkan ve Zeki 
Usta Kebap Zekeriya Öztaş ziyaret 
edilerek yapılacak toplantı ile ilgili bilgi 
alışverişinde bulunuldu.
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ASKON ROGRAMLARI ASKON ROGRAMLARI

ASKON 11. AYLIK EKONOMİ 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adana Sanayi  Odası  toplant ı  sa lonunda 
gerçekleştirilen toplantımıza Vali Mahmut 

Demirtaş, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah 
Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Kocaispir, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Adana 
Şube Başkanımız Recep Çalışkan, yönetim kurulu 
üyelerimiz ve oda başkanları ile çok sayıda iş insanı 
katıldı.
Akdeniz Bölge Birincisi Hafız Enes Kıranşal tarafından 
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan toplantıda 
ASKON Adana Şube Başkanıız Recep Çalışkan 
ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ın 

konuşmalarının ardından Vali Mahmut Demirtaş bir 
konuşma gerçekleştirdi. Vali Demirtaş konuşmasında; 
ASKON’un, ülke kaynaklarının verimli kullanımı 
anlayışını benimseyen yerel ve küresel ekonomik 
parametrelerini en iyi bir biçimde analiz eden ve iş 
dünyasının önemli aktörlerini çatısı altında bir araya 
getiren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.
Adana’da, tarıma dair vizyon projelerle tarımın 
geleceğine yön verdiklerini belirten Vali Demirtaş; 
“Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas 
Su Ürünleri OSB ve Gıda İhtisas OSB ile ilgili 
çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Genel Başkanımız Orhan 
Aydın’ın Türkiye’nin ekonomik verilerine ilişkin 
değerlendirme sunumu yaptı.
Aydın; “Yılın ilk enflasyon rakamını yayımlayan  
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T.C. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini 
değiştirmedi. Merkez bankalarının hedefleri 
2020 yılında yüzde 8.2, 2021 yılında ise yüzde 5.4 
seviyesinde gerçekleştirilmesi beklendiği ifade 
edildi. İş dünyası olarak son dönemde yapılan vergi 
ayarlamalarının enflasyon üzerinde aşağı yönlü 
etki yapması petrol fiyatındaki yükselişin enflasyon 
üzerindeki etkisinin sınırlı olması, sıkı para politika 
duruşunun sürdürülebileceğini öngörmekle birlikte 
uluslararası konjonktürde olası olumsuzlukların 
yaşanmaması durumuna göre hedefler doğrultusunda 
bir istikrarın yaşanacağını düşünüyor. 2019’u yüzde 
14.84 seviyesinde tamamlayan yıllık TÜFE enflasyonu 
2020’nin ilk ayında yüzde 12.15 oldu. Aynı dönemde 
yıllık yurt içi ÜFE enflasyonu da 2019 sonundaki 
yüzde 7.36 seviyesinden yüzde 8.84’e çıktı. Fiyatların 
aylık bazda yüzde 4.7 yükseldiği gıda ve alkolsüz 
içecekler grubu ocak ayı enflasyonunda en yüksek 

katkıyı yaptı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki hızlı 
artışlarda bu gelişme de belirleyici oldu.” ASKON 
11. Aylık Değerlendirme Toplantısı karşılıklı hediye 
takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminden sonra sona erdi.



16

ŞUBAT/ŞEHADET AYI
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RAHMET İKLİMİ ÜÇ  AYLAR

ŞUBAT’IN BİR ADI DA “ŞEHADET”

Adana Şube Başkanımız Recep Çalışkan, “Şubat/
Şehadet” ayı hakkında basın açıklamasında 

bulundu.
“Takvim yaprakları Şubat ayını gösterdiğinde Alem-i 
İslam’ı ayrı bir hüzün kaplıyor. Şubat ayının şehadete 
açılan kapısından birçok âlim ve davetçi birer birer 
Hakk’a yürüyerek şehadet şerbetini içtiler. Bu yüzden 
Şubat ayı “Şehadet” ayı olarak anılmaktadır. Şubat ayı 
şehitlerimizden bazıları: İskilipli Atıf Hoca (4 Şubat 
1926), Hasan El-Benna (12 Şubat 1949), Malcolm X 
(21 Şubat 1965), Metin Yüksel (23 Şubat 1979).
Şubat, ‘Şehadet’ ayı olarak bilinir. Bu ayda özellikle, 
şehadetleri Şubat’a denk gelenleri hatırlar, bize 
bıraktıkları mücadelenin güzelliğini, onların 
öncülüğünü ve hizmet ettikleri davayı anlamaya 
çalışırız. Bu ayda zulüm, baskı ve dayatmalara 
boyun eğmeyerek Müslümanların izzet ve şereflerini 
korumaya çalışan gerçek Müslümanlar, zalimlerin 
hedefi olmuşlardır. Asrımızda da nice mutasavvıflar, 
âlimler, dava önderleri şehadet kervanına ulaşmışlardır.
Ayrıca şubat ayı içinde vefat eden 2. Abdülhamid Han, 
Şeyh Şamil, Ali Ulvi Kurucu ve bir şehit gibi yaşayarak 
hayatı ile tevhide şahadet eden rahmetli Necmettin 

RAHMET İKLİMİ ÜÇ AYLAR

Başkanımızın, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili 
dolayısıyla yayımladığı mesajında “Ramazan Ayının 

müjdecisi mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde 
idrak edeceğimiz Regaip Kandili’nin sevgi, saygı ve 
hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile 
olacağına inanıyorum. Rabbimizin engin hazinesinden 
faydalandığımız üç aylara girmiş olmanın mutluluğunu 
yaşarken, bizlere rahmet ve hidayet rehberi olan 
Kur’an’ın indirildiği Ramazan Ayı’nın da yaklaştığının 
müjdesini vermektedir. Recep ayı içinde Regaib ve 
Miraç gecelerini saklarken Şaban ayı Berat Gecesi ile 
taçlanmaktadır. Böylesi zamanların değerini bilerek 
Allah’ın rızasını kazanmaya gayret etmek, geçmişin 
muhasebesini yaparak yeni yol haritası belirlemek 
en doğru yaklaşım olarak görünmektedir. Tüm İslâm 
âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni 
tebrik ediyorum. İslâm dünyasında akmaya devam 
eden kanın ve gözyaşının bir an önce durmasını; 
insanlığın huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş 
ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını, bu 
aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul 
olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Erbakan Hocamıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.”
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BİR DAVA ADAMI: PROF. DR. 
NECMETTİN ERBAKAN

Başkanımız Recep Çalışkan, Milli Görüş Lideri 
merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 

9. sene-i devriyesinde, “Türk siyasetinin önemli 
liderlerinden, büyük dava adamı, 54. Hükümetimizin 
Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı 
rahmet ve hürmetle yâd ediyorum” 

“27 Şubat 2011 tarihinde vefat eden Milli Görüş 
Lideri ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hocamız, ülkemizin ancak, maddi ve manevi 
değerlerin birlikte hareket etmesiyle kalkınmanın 
güçleneceğine işaret etmiş ve milletimize olan 
inancını, ‘Her şey hayalle başlar ve bunun temelinde 
inanç yatar, inanırsanız başarırsınız.’ sözüyle ortaya 
koymuştur.

‘Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım.’ düsturuyla 
ömrünü tamamlayan, Hakk’ın hâkim olması 
için gecesini gündüzüne katan, bizlere ışık tutan, 
yolumuzu aydınlatan örnek dava adamıydı. Vefatının 
yıl dönümünde kendisini bir kez daha rahmet ve 
minnetle anıyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin” 
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ADANA’MIZIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN 
KURTULUŞUNUN 98. YILINI 
KUTLARKEN, AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ 
RAHMETLE ANIYORUZ

Başkan Çalışkan 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu 
dolayısıyla yayımladığı mesajında “Yiğit ve kalender 

memleketimiz Adana’mızın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 98. yılını kutlarken, bu uğurda canlarını 
feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi ve 
sözlerine şöyle devam etti. “Kurtuluş Savaşı döneminde 
Fransız, Yunan ve Ermeni işgali altında zulüm gören; 
gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına Adanalılar 
boyun eğmemiş, eşsiz bir cesaret ve sabır göstererek bu 
zulme karşı koymuş ve işgalcileri vatan topraklarından 
çıkarmayı başarmışlar. Bugün 98. yıldönümünü idrak 
ettiğimiz Adana’nın kurtuluşu, aziz milletimizin birlik 
ve beraberlik ile her türlü zorluğu aştığının en önemli 

örneklerindendir. Bu güzel kutlama ve anma günü, 
milletimizin saadetine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Adana’nın kurtuluşu, maneviyatın 
maddeye üstünlüğünü ispat eden zaferdir. Biz Adana’nın 
kurtuluşunu imanımız ve inancımız daha üstün olduğu 
için kazandık. Bir ülkenin asıl gücü ne topu, ne tankı, 
ne de parasıdır. Asıl gücü milli ve manevi değerlerine 
sahip çıkmasıdır. Zaferi biz inancımızla kazandık, 
şehitliğin ne olduğunu bildiğimiz için kazandık, ahirete 
inandığımız için kazandık, vatanı ve inancı için hayatını 
feda etmenin ne demek olduğunu bildiğimiz için bu 
zaferi kazandık. Tüm ülkede geleceğe barış, umut 
ve özgüvenle bakan imanlı nesillerin böyle sağlam 
temeller üzerine inşa edilmiş olması büyük bir gurur 
kaynağıdır. Bu temelleri oluşturan ecdadımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Adana’mızı her geçen gün daha da 
huzurlu günlere ulaştırma gayretini ASKON olarak 
sürdüreceğimizi bildirmekten gurur duyuyorum.”

ADANA’NIN KURTULUŞU
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ÇANAKKALE ZAFERİ İSTANBUL’UN FETHİ
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105 YILDIR KALBİMİZDE SÖNMEYEN 
BİR OCAKTIR ÇANAKKALE!

ASKON Adana Şube Başkanımız, “18 Mart 
Çanakkale Zaferi hakkında yaptığı basın 

açıklamasında “Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü 
münasebetiyle, mukaddesatı uğruna canını feda 
eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum.’’
“Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünde, bizlere 
bu büyük zaferin gururunu armağan eden, Çanakkale 
savunması ile kanlarını dökerek tarih yazan kahraman 
şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve 
rahmetle anıyoruz. Bugün tam 105 yıl oldu. 105 yıldır 
kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tütüyor Çanakkale.
18 Mart 1915 tarihinde kazanılan Çanakkale Zaferi 
kahraman Anadolu halkının ve askerinin iman 
dolu kahramanlığının destanıdır. Metrekareye 6 bin 
merminin düştüğü bu zafer vatanın bütünlüğü ve 
milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk 
Milletinin neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir.
Çanakkale, Anadolu’nun yeniden dirilmesi yolunda 
büyüklüğünün ıspatıdır. Çanakkale, düşman 
güçlerin hiçbir zaman aşamayacağı imanlı bir 
duruşun simgesidir. Çanakkale bizim için namusunu 
çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım’ın neslinin 
sembolüdür.”
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İSTANBUL’UN FETHİNİN 567.
YIL DÖNÜMÜ

İstanbul’un fethi siyasal, kültürel ve toplumsal 
sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştiren kutlu 

bir zaferdir.
29 Mayıs 1453’te gerçekleşen bu zafer, Ortaçağ’ın 
karanlıkları üzerinde doğan bir adalet ve insanlık 
güneşi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında 
tekniği, azmi, inancı ve en önemlisi mukaddes ordusu 
ile Peygamber Efendimizin (sav) “İstanbul elbet 
feth olunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel 
komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335)” methine 
mazhar olmuştur. Asya ve Avrupa kıtalarını birbiriyle 
buluşturmuş kadim şehrimiz İstanbul, dünyanın en 
önemli şehirlerinden ve insanlığın ortak mirasıdır. 
İstanbul, ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel 
yapısını göz önünde tutarsak, günümüzde bütün bir 
Türkiye’yi temsil etmektedir. İstanbul tarih boyunca, 
adaletin, hoşgörünün, barışın, farklı inanç ve 
kültürlerin, birlik ve beraberliğin simgesi olmuştur.

Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han 
başta olmak üzere, bize bu mirası bırakan ecdadımızı 
rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. İstanbul’un 
Fethi’nin 567. yıldönümü, milletimize hayırlı olsun.
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POLİS HAFTASI

FEDAKAR POLİSLERİMİZE SAĞLIK VE HUZUR DİLİYORUM

Anadolu Aslanları Adana Şube Başkanıız Recep Çalışkan, Polis Teşkilatımızın 175. yıl dönümünü 
dolayısıyla yaptığı açıklamada  “10 Nisan 1845 tarihinde Polis Nizamnamesi ile kurulan Polis 

Teşkilatımızın 175. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık iki asırdır, büyük 
fedakarlık, sabır ve cesaretle, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve vatandaşımızın huzur ve mutluluğu için 
görev yapan emniyet teşkilatımız ülkemizin köklü ve temel kurumlarından biridir. Kanun hakimiyetini 
sağlama ve suçlularla mücadele gibi önemli bir görevi yerine getirerek, toplumumuzdaki huzur ve güven 
ortamını tesis eden Polis Teşkilatımız, tarihin her döneminde toplumdaki huzur ve güven ortamını tesis 
etmesiyle bu milletin duasını almıştır ve almaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Polis 
Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, görevi başında şehit düşen güvenlik 
mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında bulunan fedakar polislerimize sağlık 
ve huzur diliyorum.”



KADİR GECESİKÖŞE YAZISI

VİRÜS AYETİNİ OKUMAK
“Biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz.” 
(İsra, 59)
Saksınızdaki çiçeğin açması size özel bir ayettir. 
Beşikte uyuyan çocuğunuza gidip bir daha bakın, işte o 
okunmayı bekleyen bir ayettir. Bu yönüyle Covid-19 “Ey 
insanlar!” diye başlayan Kur’an ayetlerinden farksızdır. 
Ne yalnız kâfirlere, ne de yalnız hıristiyan ve yahudilere 
bir hitap, müslümanıyla ateistiyle herkes için ilahi bir 
sesleniştir corona. Ayet kelimesi kişiyi Allah’a götüren 
işaret demektir, O’nun varlığını gösteren her yansıma 
bir ayettir. Allah ayetleri okunsun diye gönderir, 
üzerinde düşünülsün ister. Bu yüzden “İnsan yediği 
yemeğine bir baksın!” (Abese, 24) der, “Gözünü çevir de 
gökyüzüne bak, bir kusur görebiliyor musun?” (Mülk, 
3) diye sorarak ayetlerine karşı duyarlı olunmasını 
ister. Kur’an ayetleri gibi kâinat ayetleri de kişiye 
öğüt verir, hırslarını köreltir, acziyetini idrak ettirir, 
nihayet kulluğa çağırır. Şimdi söyler misiniz, aylardır 
gündemimizi işgal eden bu virüsü hiç ilahi bir mektup 
gibi kabul edip okumayı denedik mi? En iyi ihtimalle 
ayete ayetle mukabele edip kimilerimiz belli Kur’an 
surelerini veya ayetlerini bu virüse karşı okudu. Bunda 
bir soru yok elbette, Kur’an’a yapışmak her türlü bela ve 
musibeti def ve ref eder. Bakın yapışmak diyorum, ayete 
yapışmaktır bizi kurtaran. O halde Allah’ın kevnî bir 
ayeti olan virüse, Allah’ın kelamî ayetleriyle mukabelede 
bulunmak yerine, bu ayetin eteklerine yapışıp bize ne 
demek istediğine kafa yormak gerekmiyor mu? 
Düşünen bir toplum resmeder Kur’an, ayetleri, 
ilahî kudreti gösteren belgeleri inceleyen, ibret alan 
bir toplum... Buna karşılık o topluma rızık endişesi 
taşımadan, kuraklıktan, ekonomik dalgalanmalardan 
uzak, anarşi ve kaostan beri bir yaşam vaad eder: “Kur’an’ı 
uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının 
altından yerlerdi (yeraltı ve yerüstü servetlerinden 
istifade ederek refah içinde yaşarlardı.)” (Maide, 66)
Hakkında çok konuşuldu, insanlar yaklaşık bir uzman 
kıvamında görüş beyan edecek akademik bilgiyle 
donandılar, herkes kendi penceresinden baktı mevzuya, 
lakin mü’mince tavır şöyle bir güzel abdest alıp corona 
ayetinin başına geçmek olmalıydı. Yani yapılması 
gereken zihin ve gönül dünyamızı manevi bir abdestle 
arındırıp sonra meseleyi etraflıca düşünmek olmalıydı. 
Kim üretti, nasıl yayıldı, kaç kişi öldü, nasıl korunuruz 
gibi sathi yaklaşımlarla bu kadar büyük çaplı bir ayete 
yazık etmiyor muyuz? Bir yarışmanın skorlarını 
takip edercesine ölenler-kalanlar ekseninde rakamlar 
üzerinden konuyu takip etmek, bu ayeti zayi etmektir. 
Efendimiz (sav) güneş veya ay tutulması olduğunda  

büyük bir telaşla, adeta eteklerini yerde sürüyerek hücre-i 
saadetlerinden çıkar, kendisine uyanların ayakta uzun 
kalmaktan baygınlık geçireceği kadar bir süre namaza 
devam eder, korku içinde duayla Hakk’a yalvarırdı. 
Allah Teâla milyonlarcası tartıya konduğunda birkaç 
gram bile gelmeyecek ölçekte mikro düzeyde bir ayetle 
tüm dünyayı yerinden oynatmıştır. Değil fertlere, güçlü 
ekonomisiyle, dev sağlık hizmetleriyle övünen nice 
devletlere bu ayet karşısında diz çöktürmüştür. Şimdi 
değil de ne zaman? Söyler misiniz, tanık olduğumuz 
bu olağanüstü ayet karşısında titreye titreye dua 
etmeyeceksek, korku içinde secdeye eğilmeyeceksek, 
iyi olacağımıza, yeryüzünde fesat çıkarmaya ve zayıfı 
ezmeye son vereceğimize dair söz vermeyeceksek tüm 
bunları ne zaman yapacağız? Musibet ortadan kalkınca 
eski tas eski hamam herkesin aynı yaşamına dönmesi 
beklenen bir durum. Ama hiç değilse hala musibet 
altında ezilip çaresizce bir çözüm beklerken kişisel 
ve toplumsal manada tevbe etmeli, tam bir kul gibi 
korktuğumuzu ve elimizden bir şey gelmediğini itirafla 
iki büklüm olduğumuzu sema ehline göstermeli değil 
miyiz? Evet, şimdi değilse ne zaman?

Abdullah ÇALIŞKAN

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI BİR GECE: 
KADİR GECESİ

Bu mübarek gecenin, maddi ve manevi her türlü 
hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz 

ediyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın 
daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif ’in 
son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan mübarek 
Kadir Gecesi’ni idrak etmenin manevi heyecanını 
yaşıyoruz. Rehberimiz, kutsal kitabımız Kuran-ı 
Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, 
kulluk bilincini unutmadan Kur’an’ın ışığında yolunu 
belirleyenler için şüphesiz bir arınma ve bağışlanma 
fırsatıdır. Mükâfatının sınırsız olarak verildiği Kadir 
Gecesi, kendimize dönerek yaşadıklarımızı muhasebe 
etme gecesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v)in “Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve 
mükâfatını da Cenab-ı Allah’tan umarak ihya ederse, 
o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir 
1)” buyurduğunun nakledildiği müstesna bir gecedir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kadir 
Gecesi’ni en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek 
gecenin ülkemize ve tüm insanlığa maddi ve manevi 
her türlü hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.”

Hira Mağarası
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RAMAZAN BAYRAMI ZİYARETLER

TÜM İSLAM ÂLEMİNİN BAYRAMI 
MÜBAREK OLSUN!

Bugün, Cenâb-ı Hakk’ın bir ay boyunca oruç 
tutan bizlere ikramı olan Ramazan Bayramı’nı 

kutlama zamanıdır. Ülkemiz ve İslam âlemi olarak 
rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi olan Ramazan-ı 
şerifin sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın 
sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ay boyunca 
pandemi koşullarında kardeşlik iklimini, dayanışmayı, 
yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Şehrimizde, 
mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, 
kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, ekmeğimizi, 
suyumuzu, aşımızı bölüştük. Bugün, Cenâb-ı Hakk’ın 
bir ay boyunca oruç tutan bizlere ikramı olan Ramazan 
Bayramı’nı kutlama zamanıdır.Bayramlar, sıradan 
bir tatil günü değil, insani ve İslami güzelliklerin, 

geleneklerimizin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, 
sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, 
toplumun bütün kesimlerinin birbirleriyle olan 
dargınlıklarını unutarak barıştıkları, kardeşçe 
kucaklaştıkları nadide zaman dilimleridir. Koronavirüs 
salgını tedbirleri çerçevesinde bu bayramda sokağa 
çıkma kısıtlaması sebebiyle birbirimizi ziyaret etmekten 
mahrum bir şekilde evlerimizde olacağız. Ancak başta 
anne ve babalarımız, akrabalarımız olmak üzere tüm 
dostlarımızı arayarak bu bayramda da gönülleri 
kazanma gayretinde olmalıyız.

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten 
duygularımızla tebrik ediyor, Cenâb-ı Hak’tan 
Koronavirüs salgınının bitmesini ve bizi geleneklerimizi 
yaşayacak şekilde daha nice güzel bayramlara 
eriştirmesini diliyoruz.

ASKON HEYETİNDEN VALİ ELBAN’A 
ZİYARET

ASKON Adana Şube Başkanımız Recep Çalışkan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İmam Gazali 

Hıradağı, Abdulvahap Bilge, İlker Medeni, Kurtuluş 
Şengül ve Atilla Yağmur ile birlikte Adana Valisi 
Süleyman Elban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana Valiliği 
görevine atanan Vali Süleyman Elban’ı tebrik eden 
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana’mız 
için yapılacak her türlü hayırlı hizmetin destekçisi 
olacaklarını dile getirdi. 

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Vali Elban 
da ASKON ailesinin tüm üyelerine çalışmalarında 
başarılar diledi.
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ASKON’DAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ 
DOĞAN İNCİ’YE ZİYARET

Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 
Doğan İnci’yi makamında ziyaret ettik. Ziyaret’e 

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, yönetim 
kurulu üyeleri İmam Gazali Hıradağı, Abdulvahab 
Bilge, Kurtuluş Şengül ve Bekir Aydemir katıldı. 

“Adana’mızın emniyet ve asayişini sağlayarak, ülkemiz 
halkının huzurlu bir ortamda yaşamasına vesile olan siz 
değerli emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum” 
diyen Çalışkan, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan 
İnci’ye yeni görevinde de başarılar diledi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü 
Doğan İnci, ASKON Adana Şube Başkanı Recep 
Çalışkan’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ ADİL 
ALAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ASKON Adana Şube Başkanımız Recep Çalışkan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Tarım ve Orman İl 

Müdürü Adil Alan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulvahap Bilge, İlker 
Medeni, Bekir Aydemir, Kurtuluş Şengül, Atilla 
Yağmur ve Sedat Aydin İl Tarım ve Orman Müdürü 

Adil Alan’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi.
Adana’nın tarımsal alandaki projeleri ile alakalı 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ASKON 
Başkanı Recep Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Adana’da görev 
yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu dile 
getirdi.

ZİYARETLER

28



ASKON PROGRAMLARI ASKON PROGRAMLARI

30 31



ASKON PROGRAMLARI

32

ASKON PROGRAMLARI

33




