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Akşehir'i Seven'ler
Derneği
(AKSEVDER )’in

Yeni yönetim olarak,
derneğin devamı ile ilgili yaşanmakta olan olumsuzlukları, ne fazla
abartmak, ne de önemsizleştirmek düşüncesindeyiz. AKSEVDER'in
var olmasında, büyükten küçüğe doğru daha genç olan Akşehir'i seven

13 Ocak 2019 günü,
dernek binasında yapılan
olağan genel kurul
toplantısında, önceki
kurullar ibra edilip yeni
kurullar oluşturuldu.
Yeni Yönetim Kurulumuzda iki hanım üyemiz;
Sn Nurseli Sevinç ve Sn Nurten Yalovaç ve
3 erkek üyemiz; Sn Hasan Kale,
Sn Yaşar Seldüz ve Sn Şamil Büyüktalaş
seçildiler.

kadın ve erkek üyelerimizin etkin rol alma isteği yetecektir.
Üye aidatları geliri Aksevder Evi'mizin genel giderlerini
karşılayabilecek düzeydedir. Ancak üyelerimizin aidat
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri önem taşımaktadır.
Salon ve oda arasındaki duvar yıkılarak daha geniş ve kullanımlı
hale getirilen Aksevder Evimizde öncelikle Akşehir ve yöresine ait
türkü ve halk oyunlarını öğretmek gibi çeşitli faaliyetler yapılması
planlanmaktadır. Planlamalar tamamlandıkça sizlere duyurulacaktır.
Ayrıca yapılması istenilen faaliyetler var ise üyelerimiz
yönetim kurulumuzdaki herhangi bir üye ile
iletişime geçip isteklerini bildirebilirler.

İki kadın üyemizin AKSEVDER derneğimizde

AKSEVDER SEVGİ VE SAYGILARIMLA

yer alması son derece olumlu ve isabetli olmuştur.
Çünkü; kadınların süreç odaklı ve daha çok ayrıntı üzerinde
durmaları, insan odaklı ve destekleyici yönetim tarzları, daha güçlü
duygudaşlık (empati) kurma yeteneği sayesinde sorunları daha kısa
sürede çözme becerileri, takım (ekip) çalışmasına yatkınlıkları,
duygusal zekâsı (EQ), çok yönlü düşünme ve iletişim yeteneği
vardır.
Bu nedenlerle kadın üyelerimizin yönetimde yer alması,
derneğimizin gelişmesi, etkinliğinin artması ve sağlıklı bir şekilde
devam etmesi açısından bir gerekliliktir. Toplumsal hayat kadın ve
erkekle birlikte biçimlenir. Her iki cins de kendine ait özellikleri ile
toplumsal hayatta belli bir konum işgal etmekte ve toplumsal
işleyişe katkı sağlamaktadır.
Dernek önceki başkanlarımızdan olan Sn Hasan Kale

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’nü

tecrübesi ve bilgisiyle, bir önceki dönemdeki takdire değer özverili

9 Mart 2019 da kutluyoruz.

çalışmasıyla öne çıkan ve bu dönem de görevi tekrar kabul eden
Sn Yaşar Seldüz arkadaşlarımızın derneğin yeni dönem

Yer

: Hacıbey Restaurant (Kayra salonu)

faaliyetlerinde
yönlendirici ve önemli katkıları olacağı şüphesizdir.

Adres : Ziyabey Cad.No.10 Balgat

Derneğimiz kuruluş amaçlarına uygun olarak; Akşehir'i Seven'ler
arasında dayanışma ve birliktelik sağlama, kültürel faaliyetlerde

Tarih : 9 Mart 2019 Saat : 13.00

bulunma, Akşehir'imize sosyal ve ekonomik
katkı yollarını araştırma, ihtiyaç sahibi tahsil yapan gençlerimiz ile
bu konuda hayır yapmak isteyen üyelerimizin
buluşturulması için aracı olma dönem faaliyetlerimizin temelini
oluşturacak, planlanan faaliyetler
sosyal medya aracılığı ile üyelerimize duyurulacaktır.

Ücret : 55 TL (Bir kişi)
Menü : Çorba, İskender,
Salata, Yarım Künefe, Çay, Su
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AKSEVDER

olarak planladığımız faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.
Bu planlamaya eklentiler veya iptaller yapılabilir.

Akşehir'i Seven'ler Derneği (AKSEVDER) ‘in 13 Ocak 2019 günü,
derneğin binasında yapılan olağan genel kurul toplantısında
yapılan seçimlerde kurullara seçilen üyeler:

Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz yaptıkları ilk toplantıda görev dağılımını belirledi.

Başkan:
Şamil Büyüktalaş
Bşk Yardımcısı:
Nurselin Sevinç
Muhasip Üye:
Yaşar Seldüz
Sekreterya:
Hasan Kale
Halkla İlişkiler:
Nurten Yalovaç
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AKSEVDER
ETLİ EKMEK GÜNÜNDEN KARELER (10.02.2019)

4
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AKSEVDER Yönetim
Kurulu ile üyelerimiz yapılan tadilat
ile yeni bir görünüm
kazanan AKŞEHİR EVİNDE
16 ŞUBAT 2019 buluştu. Akşehir
türkülerinin eşliğinde, yeni
yönetim planladığı faaliyetleri
üyeler ile paylaştı. Üyelerin
değerlendirmeleri ve
talepleri not edildi.

Katılımcılara
teşekkürlerimizi sunarız.

16 ŞUBAT 2019
AKŞEHİR EVİNDEN KARELER...
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NEDEN YENİDEN GÖREV ALDIK
Hasan Kale
Bu konu daha önceleri de yazıldı. Hep
levhalarını görürüz. Akşehirimiz'den daha küçük
yerlerin, hatta abartmadan söylüyorum; köylerin bile
''TANIŞMA VE DAYANIŞMA DERNEKLERİ '' var.
Bu dernekler yaptıkları toplantılarda büyük salonları
dolduruyorlar.
Derneklerine yardım toplanması durumlarında herkes
elini cebine atıp görevi tamamlıyor. Bunun gibi
olaylara, hatır için katıldığımız hemşeri derneklerinin
toplantılarında, üzülerek, şahit olmuşuzdur.
Biz Akşehir' liler olarak bir toplantı yapacak
olsak, eş-dost hatırına 80 – 90 kişiyi zor topluyoruz.
Bizler Ankara'da yaşayan binlerce kişiyiz. Ne
hikmetse bir araya gelemiyoruz. Derneğimizin daha
önceki dönemlerde 150 – 170 üyesi varken
ilgisizliklerinden ve aidatlarını ödemedikleri için üye
sayımız 80'lere düşmüş durumda. Bu sayıları eski
düzeylerine çıkarmak zorundayız.
Genel Kurulumuzun 2. Toplantısını çoğunluk

aranmadığı için 25 – 30 katılımcı ile yaptık. Gündemin
önceki maddelerini geçip seçim maddesine gelince
orada epey zorlandık. Kimse görev almak
istemiyordu. Herkes birbirine teklif ediyor, tekliﬂer 10
– 15 kişilik ''AKSAÇLILAR'' gurubu arasında gidip
geliyordu. Bu durum önceki dönemlerde de böyle
oluyordu.
Nurten ve Nurselin hanımlar biz erkekleri
utandırıp '' BİZ VARIZ '' deyince, “BİZLERDE
VARIZ” deyip taşın altına elimizi koyduk. Akşehir
ruhunu Ankara 'da yaşatmak hemşerilerimizle bir
arada olmak için görev aldık. Kolları sıvadık.
Önce; dernek binamızı elden geçirip restore
ettik, ara duvarı açtık, boya yapıp yönetim kurulunun
tüm üyeleri ile birlikte çalışarak yerleşimini yeniden
elden geçirdik.
Şairin dediği gibi: '' GÖNÜL NE KAHVE İSTER,
NE KAHVEHANE, GÖNÜL SOHBET İSTER
KAHVE BAHANE ''
Tüm hemşerilerimizi toplantı ve sosyal
faaliyetlerimizin içinde olmaya davet ediyor
katılımlarını bekliyoruz.

Aksevder Evimizin salon ve oda arasındaki duvarın
yıkılarak daha geniş ve kullanımlı hale getirilmesini
kendi imkanları ile sağlayan
Sayın GÜRŞEN

SEVİNÇ' e

teşekkürlerimizi sunarız.
AKSEVDER YÖNETİM KURULU
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AKSEVDER’DE
YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR..
13 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulda
seçilen yeni yönetim kurulu, iki yıl süren bir duraklama
hatta gerileme sürecini geride bırakması için kolları
sıvadı. Öncelikle geçen dönemin enkazlarını temizliyor.
Gereksiz ayırmalar ve ümitsizlikten istifalar sebebiyle üye
sayısı yarıya inen Dernek üye sayısı yeniden toparlanıyor.
27 yıl önce kurulan Aksevder bu yıl sanki yeniden
kuruluyor. Başarılı bir hedef mekan projesiyle derneğe
kazandırılan ve artık AKSEVDER EVİ olarak
adlandırılacak olan bu mekan yeniden canlanıyor.
Bu yönetimin belirlediği programları ve ilk görülen
özverili çalışmaları ile ümitsizlikler ortadan kalkacak
Akşehir'i sevenler tekrar bir araya gelecektir.
Yıllar önce derneği fesih edelim
diyenler, 18 kişi ile yapılan genel
kurulda ; “Gelecek toplantıda bu
sayıyı da bulamayacaksınız,
mekanı vakfa bağışlayalım Derneği
kapatalım” diyenler mahcup
olacaklardır. Gelecek dönemin
genel kurulunda en az 40 kişi
olacaktır.
10 Şubat'ta yapılan “Geleneksel
Etli Ekmek Günü”nde Aksehir'i
seven 85 kişinin bir araya gelerek
hasret gidermesi bunun bir
göstergesidir.
Yeni yönetime başarılar diliyor ve
yönetimin yanında olan ve
destekleyen herkese teşekkür
ediyorum.
Aksevder sevgi ve saygılarımla…
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ASRIMIZIN HASTALIĞI
Dr. Hülya Kale
Hayatımızı sürdürebilmemiz için
hücrelerimizin bölünüp çoğalması gerekmektedir.
Yaşam süresini dolduran hücreler vücuttan atılırken
yerlerine yenileri oluşur. Bu denge genlerimizin
kontrolü altındadır. Bazı genlerimiz hücrelerimizin
bölünüp çoğalmasını temin ederken bazıları da
hücrelerimizin aşırı çoğalmasına engel olur.
Mekanizma açısından bakılırsa kanser demek
hücrelerimizin aşırı şekilde çoğalmasının genler
tarafında dizginlenememesine ve yeni hücre
yapımının yıkıma göre çok artmasına denilmektedir.
Beslenme, hava kirliliği, çevre kirliliği, gıda
katkı maddeleri, çeşitli toksinler, gen yapısını
bozmaktadır. Bunun sonunda hücreler aşırı şekilde
üremektedir. HÜCRE ÜREMESİNİ, KONTROL
EDEMEYEN GENLER'İN AKTİVİTELERİNİN
AZALMASIYLA BU AŞIRI HÜCRE
ÇOĞALMASIYLA BAŞ EDEMEDİĞİ İÇİN
KANSER OLUŞUYOR.
Yiyecek ve çevresel faktörlerdeki bulunan
kanserojen alanlar genlerimize bağlanarak hasara
uğratmakta, hasar belli bir noktaya ulaşınca normal
hücre kanserli hücreye dönüşmektedir. Hücrelerdeki
gen onarım kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle GEN
KORUYUCU MEKANİZMALARI SON DERECE
ÖNEMLİDİR. Genleri koruyan besin maddeleri ve
vitaminlerdir.
Kanser nedenleri %80 bellidir. Kanser hastalarının
yarıdan fazlasını akciğer, prostat, kalın barsak ve
meme kanseri oluşturmaktadır. Akciğer kanserinin
en önemli nedeni sigardır. Kalın barsak meme ve
prostat kanseri en büyük nedeni beslenme
alışkanlıklarıdır. Vitamin eksiklikleri AİDS, Hepatit
B, Ebstain Bar virüsü enfeksiyonları ve D vitamini
eksikliği başlıca kanser nedeni olarak görülmektedir.
Türkiye de farklı şehir ve mevsimlerde
yaşayan kadınlarda % 67 ile % 100 arasında D
vitamini eksikliği görülmektedir.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN NELERE
DİKKAT EDELİM
· Un ve şekerden kaçının.
· Hiç bir şekilde yapay tatlandırıcı ve
tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecek
kullanmayın,
· Bol sebze ve meyve tüketin.
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Yeterli omega 3 tüketin, ayçiçeği, mısır,
kanola, soya, pamuk yağları ve margarin
tüketmeyin. Bunların yerine zeytinyağı,
doğal hayvan yağları; tereyağı, kaymak, iç
yağı, kuyruk yağı tüketin
Mayalı yiyecekler, yoğurt, keﬁr, turşu, sirke,
nar ekşisi boza gibi probiyotik içeren gıdaları
tüketin.
Özgür dolaşan hayvan eti ve yumurta tüketin.
Pastörize sütten uzak durun,
Günde2 diş sarımsak veya soğan tüketin.
Günde 1, 2çay kaşığı zerdaçal tüketin.
Yeşil ve siyah çay için,
Stresten uzak durun,
Sigara ve çevresel toksinlerden uzak durun,
İşlenmiş ürün yemeyin,
D vitamin düzeyiniz yüksek olsun,
güneşlenin,
Mikrodalga kullanmayın,
Pişirme işlemini toprak kap, bakır kap ,cam
kap kullanın
Ye m e k l e r i g e l e n e k s e l y ö n t e m l e r l e ,
haşlayarak, buğulayarak veya fırında pişirin.
Yiyecekleri plastik kaplarda saklamayın.
Sağlıkla ve mutlu kalın...
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SPOR

20018/19 BAL Futbol sezonunda Şampiyonluğa oynayan
AKŞEHİR Spor umuzun yanında olmak ve Şampiyonluk
yolunda desteklemek için
3 Mart 2019 tarihinde Saat : 14.00 de
Bağlum İlçe stadında oynanacak

Bağlum Belediyesi –AKŞEHİR Spor
Futbol karşılaşmasına Ankara’da bulunan tüm
AKŞEHİR ve sevenleri davetlidir.
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AKŞEHİR AKADEMİSİ VAKFI
Ana bağışçılığını Köksal Ailesi 'nin , proje
liderliğini de A. Nuri Köksal'ın yaptığı Akşehir
Akademisi; pek çok hemşehrimizin katkısı ve 38
hemşehrimizin de mütevelli olarak katılımıyla 7
Aralık 2018 günü vakıﬂaşma yolunda resmi
adım atmıştır. Aynı günkü galada "20. Yüzyıla
Saygı En On Ödülleri " verilmiş ve vakıf
mütevellisi hemşerimiz MelihatGülses bir konser
ile geceyi taçlandırmıştır.
Köksal Ailesinin bu topraklardaki öyküsü
; 1700'lü yılların sonunda Sultandağı Yeşilçiftlik
beldesinden çıkan Abdurrahman Efendi' nin
Konya 'da medrese eğitimi alarak Akşehir 'e
sıbyan mektebi (şimdinin anaokulu) hocası
olarak tayini ile başlar. Onun oğlu Mahmut
Fahrettin Efendi'den gelen şekilde soyadı
kanunundan önce Mahmut Efendiler diye bilinen

aile ; Akşehir'ecemiyet,ziraat,tıp ve belediye
başkanlığı gibi farklı alanlarda hizmet vermiştir.
Aile bireyleri en son olarak da merhum
Hacı Nuri Köksal adına Akşehir Belediyesi
tarafından varislerine ödenen kamulaştırma
bedeli olan 200.000 lira ile aile yadigarı tarihi
eşyalarını bağışlayarak Akşehir Akademisi 'nin
öncüsü olmuşlardır. En büyük zenginliği insana
ve memlekete hizmette gören Köksal Ailesinin
yanısıra hemşerilerimizin ve mütevellilerimizin
de desteğiyle Ulu Camii caddesindeki 3 katlı
konak ve ekleri satın alınmış olup önümüzdeki
aylarda restorasyona başlanacaktır.
Akademi merkezinde Akşehir Bilgi
Bankası, Köksal Ailesi Sandık Odası, Nasreddin
Hoca Anı Eşya Müze Odası ve gençler için kitap
kafe gibi üniteler olacaktır.
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Akşehir Akademisi Vakfı 'nın amacı :
" Geçmişi binlerce yıl öncesine kök salan Akşehir coğrafyasının tarihi, kültürel ve doğal
her türlü değerini araştırıp belgelemek, bu değerlerin yazılı, sözlü ve görsel ürünlerini
derleyerek ortak bir “Akşehir Belleği” oluşturmaktır. Bu özgün mirası çağdaş
yöntemlerle zenginleştirmek ve temelinde yurtseverlik, çok kültürlü tarih bilinci, doğa
sevgisi, hoşgörü ve mizah, çağdaş eğitim, sanatseverlik, vefa ve yenilikçilik olan
“Akşehir Kent Bilinci “ ni çocuklar ve gençler başta olmak üzere geleceğe aktarmaktır. "
şeklinde ifade edilmiştir.
Bundan hareketle vakıf 5 maddelik ilkeler manzumesi ilan etmiştir.
1- Akşehir; Sultandağı'ndan Doğanhisar'a, Yalvaç'tan Yunak'a kadar uzanan ve
odağında Akşehir ilçe merkezinin bulunduğu; bir mikro klima üzerinde özgün doğal ve
kültürel değerlerle binlerce yılda şekillenmiş bir tarihi coğrafyanın adıdır.
2- Akşehir coğrafyasında doğan, doyan, yaşayan, yatan ve kendini gönül bağı ile
bağlı hisseden herkese köken, köy, şehir, yerli, yabancı ayrımı gözetmeksizin Akşehirli
denir.
3- Akşehir hemşeriliğinin temelinde Akşehir Kent Bilinci yatar. Bu bilinç, vakıf
senedinde ifadesini bulan yurt ve doğasever, vefalı, sanatsever, yenilikçi, hoşgörülü,
mizah yeteneğine ve çok kültürlü tarih bilincine sahip çağdaş eğitimli insan gücünü
tanımlar.
4- Akşehir Akademisi Vakfı kendini bu coğrafyanın geçmişine borçlu, geleceğine
sorumlu sayan bilinçle yüzü geleceğe dönük; bu zengin mirasın çağdaş yöntemlerle
harmanlanarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeﬂemektedir. Bu hedef doğrultusunda
nostaljik kalıplara hapsolmadan hayatın içinde projelerle hem Akşehir, hem ülkemiz,
hem de insanlığa faydalı üretimlerde bulunacak kuşaklar yetiştirmeyi amaçlar.
5- Akşehir Akademisi Vakfı ; ne proje liderinin, ne bir ailenin, ne de kurucu
mütevellilerinin olmayıp tüm Akşehir coğrafyasının ortak kurumudur. Hedeﬂeri
doğrultusunda çalışan kurum, kişi ve kuruluşlarla hiçbir ayrım gözetmeksizin samimi
işbirliğine hazırdır.
Sizler de şahsınız, aileniz, ﬁrmanız, hatta kaybettiğiniz bir yakınınız anısına
ayni, nakti ve eşya bağışında bulunabilirsiniz.
Her birinizi ayrı ayrı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Dr. A. Nuri KÖKSAL
AHMET NURİ KÖKSAL HESABI
AKŞEHİR AKADEMİSİ VAKFI
VAKIFBANK AKŞEHİR
Iban- TR 710001 5001 58007307416743
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28 ŞUBAT 2019 TARİHİ İTİBARİYLE
BORCU OLMAYAN ÜYELERİMİZE
TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Yaşar SELDÜZ
Ramazan SELDÜZ
Oğuz GEMALMAZ
A. Nuri TORUN
Hilmi ALPAN
Osman İNCE
Cengiz Ünsal GÜLEÇ
Bülent TÜRKMEN
Şamil BÜYÜKTALAŞ
A. Zafer SERİN
Kenan ÖZEFE
Nurten YALOVAÇ
Sadık İNAN
Hasan KALE
Gürşen SEVİNÇ
Nurselin SEVİNÇ
Cenk SEVİNÇ
Mustafa TURGUT
Atilla LİMON
Betül GÜNER
Melih BARIŞIK
Mustafa ERDOĞDU
Tufan GÖKALP
İhsan ÖZCAN

İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
YAYIN KURULU
Başkan
Başkan Yardımcısı
Muhasip Üye
Sekreterya
Halkla İlişkiler

: AKSEVDER Yönetim Kurulu
: Şamil BÜYÜKTALAŞ
:
:
:
:
:
:

Şamil BÜYÜKTALAŞ
Nurselin SEVİNÇ
Yaşar SELDÜZ
Hasan KALE
Nurten YALOVAÇ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Strazburg Caddesi 45/4 Nokta Durağı Kat 2 Maltepe / ANKARA
www.aksevder.org.tr
YÖNETİM TELEFONLARI
Şamil BÜYÜKTALAŞ
Nurselin SEVİNÇ
Yaşar SELDÜZ
Hasan KALE
Nurten YALOVAÇ

Siz üyelerin 2019 yılı, 60 TL yıllık
Aidatını, varsa geçmiş yıllara ait
ödenmeyen yıllık Aidat tutarlarını,Banka
hesabı,Posta çeki veya Derneğimizin
merkezine gelerek bizzat ödenmesi
hususunu hatırlatırız.

ﬁrma tanıtım ve reklamınız,

:
:
:
:
:
:

0533 235 36 52
0533 330 61 02
0533 414 09 58
0535 306 77 66
0535 658 16 26
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ANKAVEN GIDA REKLAM
PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇARŞI MAHALLESİ RAGIP TÜZÜN CADDESİ
NO:156 YENİMAHALLE-ANKARA

