
Esence’de önlem
üst seviyede 

Beyşehir’in Esence Mahallesi’nde, 
koronavirüs şüphesiyle önlem 

amaçlı giriş ve çıkışların yasaklan-
ması ile Beyşehir Belediyesi ma-

hallenin her noktasında dezenfekte 
çalışmalarını iki katına çıkardı. 

n HABER SAYFA 6’DA
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Argıthanı da
karantinada!

‘Mücadeleyi 
bırakmayacağız’

Konya’da koronavirüs testi 
pozitif sonuçlanması nedeniyle 
Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı 
Mahallesi’nde sokağa çıkma 
yasağı ilan edildiği öğrenildi. 
Jandarma ekipleri mahallenin 
giriş ve çıkışlarını tutarken, 
mahalleye giriş ve çıkışların 
tamamen durdurulduğu öğre-
nildi.  n HABER MERKEZİ

Son dönemin ana gündem 
konusu olan koronavirüsle ilgili 
son gelişmeleri değerlendiren 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, “Konya merkezli vakamız 
yok denecek kadar az. Ancak 
tedbiri ve mücadeleyi bırakmak 
yok” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

11 Evden çıkmadan 
30 bin konut satıldı0504 12KTO’dan kısa çalışma 

ödeneği çağrısı
Özkaymak’tan sağlık 
çalışanlarına destek

‘Dünya vatandaşlığı 
provası yapılıyor’06 1 metre çapında 

yeni obruk oluştu

Avrupa’da yaşayan gurbetçi vatandaşlar Türkiye’nin salgına karşı önemli 
tedbirler aldığına dikkat çekerek vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı

EVDE KALIN!
AVRUPA’DA SAYI 
HERGÜN ARTIYOR

Küresel bir salgın haline gelen koronavi-
rüs sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 
artmaya devam ediyor. Özellikle Çin ve 
İran’ın ardından koronavirüsün merkezi 
haline gelen Avrupa’da önlemlerin geç 
alınması, virüsün hızla yayılmasına neden 
olmuştu. Bu nedenle Avrupa’da vaka sayı-
ları ve ölüm oranları her geçen gün artıyor.

TÜRKİYE’YE ÇAĞRIDA 
BULUNUYORLAR

Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 
gurbetçiler, Avrupa’da yaşananları anlattı. 
Virüsün ciddiye alınması gerektiğini belir-
ten gurbetçiler, Türkiye’nin salgına karşı 
önemli tedbirler aldığına dikkat çekerek 
vatandaşları evden kalmaları ve uyarılara 
uymak gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.
 n HABER SAYFA 3’TE

Burnumuzdan rahatça nefes alıp vermek sağlıklı 
bir vücut ve genel solunum sistemi için büyük 
önem arz ediyor. Bunun dışında rahat nefes 
almak hayat kalitesini de yükseltiyor. Burnun 
içinde mukoza ve tüylü hücrelerin işlevlerini 
yerine getirebilmesi için burun içinin sürekli 
nemli, temiz ve açık olması gerekiyor. Aksi bir 
durumdan korunmak için ise uzmanlar önemli 
tavsiyelerde bulunuyor. n HABER SAYFA 2’DE

Yeni tasarım 24
dakikada üretiliyor

KTO Karatay Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

öğrencileri, genellikle üretimi 1,5-
2 saat süren yüz koruyucu siperlikli 
maske için yeni bir tasarım yaptı, 
üretim süresini 24 dakikaya indir-

di. n HABER SAYFA 4’TE

Burnunuzu rahatlatın, 
hayat kalitesi artsın!





Küresel bir salgın haline gelen 
koronavirüs sebebiyle dünya ge-
nelinde vaka sayısı artmaya devam 
ediyor. Özellikle Çin ve İran’ın ar-
dından koronavirüsün merkezi hali-
ne gelen Avrupa’da önlemlerin geç 
alınması, virüsün hızla yayılmasına 
neden olmuştu. Bu nedenle Avru-
pa’da vaka sayıları ve ölüm oranları 
her geçen gün artıyor. Durumun 
ciddiyetini fark eden Avrupa ülkele-
ri geç de olsa önlemlerini artırmaya 
başlamış durumda. Biryandan dev-
letler tedbir alırken diğer yandan 
Avrupa’da yaşayan vatandaşlar da 
kendi önlemlerini alıyor. Gurbetçi-
lerin yoğun olarak yaşadığı Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 
gurbetçiler, Avrupa’da yaşananları 
anlattı. Virüsün ciddiye alınma-
sı gerektiğini belirten gurbetçiler, 
Türkiye’nin salgına karşı önemli 
tedbirler aldığına dikkat çekerek 
vatandaşları evden kalmaları ve 
yetkililerin açıklamalarına uymaları 
konusunda tavsiyelerde bulunuyor. 

‘BİLİNÇLİ DAVRANIYOR’
Almanya’da yaşayan gurbet-

çi Ahmet Danışık, koronavirüsün 
Almanya’daki etkisini ve alınan 
önlemleri anlattı. Almanya’da so-
kağa çıkma yasağının olmadığını 
ve vatandaşların koronavirüse karşı 
bilinçli olarak hareket ettiğine dik-
kat çeken Danışık, “Almanya’da 
koronavirüsten etkilenen kişi sayı-
sı 70 bin. Vefat eden kişi sayısı ise 
700 civarında.  Buradan kızım ve 
damadım doktor. Ondan dolayı Al-
man hükümetinin verdiği rakamın 
doğru olduğunu ifade ediyorlar. 
Almanya hükümeti test yapıldıktan 
sonra çıkan sonucu açıklıyor. Has-
taneye başvuran kişileri önce has-
tane bahçelerinde kurulan Sahra 
Hastanelerinde muayene ediyorlar 
ve daha sonra eve gidemeyecek 
durumda olan kişileri hastaneye 
alıyorlar. Almanya’da genel olarak 

sokağa çıkma yasağı yok ancak in-
sanlar burada bilinçli davranıyor. 
Vatandaşlar aralarındaki mesafeyi 
koruyorlar.  Koronavirüse kapılmış 
kişiler için marketlerde özel gün 
veriliyor ve hastalar o gün alışve-
rişlerini marketlerden gideriyor.  
Hükümetin aldığı ciddi tedbirler 
var. Küçük ve orta işletmelere 9 
bin Euro’dan 30 bin Euro’ya ka-
dar araştırma yapmadan çok hızlı 
bir şekilde para ödemeye başladı. 
Kira ve kredi taksitlerin ödeme zo-
runluluğu yok. Almanya’da herkes 
tedirgin. Şehirlerarası yollar açık. 
Seyahat edebiliyoruz. Lokantalar 
kapalı anca kapıdan servis yapılıyor. 
Alışveriş Merkezlerin hepsi kapalı. 
Toptan alışveriş yapılan yerler açık. 
Okullar kapalı. Şu anda online ders-
ler yapılmıyor. Nisan sonuna doğru 
uzaktan eğitimin geçilmesi planla-
nıyor.” ifadelerini kullandı. Alman-
ya’dan Türkiye’de yaşayan vatan-
daşları uyaran Danışık, “Gereken 
önlemleri alın” dedi.

‘HOLLANDA KORONAVİRÜSE 
HAZIRLIKSIZ YAKALANDI’

Hollanda’nın koronavirüse ha-
zırlıksız yakalandığına ifade eden 
Bayram Uysal da, Hollanda’da ya-
şananları anlattı. “Hollanda’da ev-
den çalışmaya ağırlık veriyor” diyen 
Uysal, insanların birbirleriyle olan 
temaslarının azaltılmaya çalışıldığı-
nı söyledi. Okulların kapatıldığının 
bilgisini veren Uysal,  “Uzaktan eği-

tim şeklinde de Hollanda’da eğitim-
ler devam ediyor. Marketler şuanda 
açık. Marketlerde bir buçuk metre 
sırayla içeriğe alınılıyor. Eve gelen 
paket servisleri zili çalıyor, pake-
ti kapının önüne bırakılıyor ve 1,5 
metre kuralını uygulayarak pake-
tin geldiğini ifade ediyor. Hollanda 
koronavirüse hazırlıksız yakalandı. 
Bizler gurbetçiler olarak Türkiye’de 
de vatandaşlarımızın 14 kurala uy-
malarını ve evden kalmaları çağrı-
sında bulunuyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

‘ALMANLAR KURALLARA 
UYUYORLAR’

Almanya’da yaşayan Ahmet 
Sayar da, Almanların disiplinli bir 
millet olduğunu söyledi. Bu ne-
denle yetkililerin uyarılarına dikka-
te aldıklarını dile getiren Sayar, şu 
bilgileri verdi, “Alışveriş merkezle-
rinde herkes sırayla giriyor. Herkes 
kasada sırada beklerken 1,5 met-
re kuralarını uyguluyor. Alışveriş 
Merkezleri dolu olduğunda kapıdan 
5’şer kişi içeriye alınıyor. Alman-
ya’dan sadece cenazeler Frankfurt 
Havalimanı’nda kargo uçaklarıyla 
iletiliyor. Cenazelerin yanında ya-
kınları gidemiyor. Karantina altın-
da olunan hastanelere girilemiyor.  
Fabrikaların çoğu çalışmalarını 
durdurdu. İşleri duran çalışanlara 
devlet yardımda bulunuyor. Evden 
çalışma sistemi Almanya’da da 
uygulanıyor.  Almanya’da yaşayan 

gurbetçiler olarak gereken önlem-
leri alıyoruz. Ülkemizde de vatan-
daşlarımızın gereken önlemleri al-
malarını istiyoruz” diye konuştu.

EVDE KALIN
Hollanda’da yaşayan Recep 

Çolak ve Mustafa Kıyak Koronavi-
rüse karşı ‘Evde kalın’ çağrısında 
bulundu. Recep Çolak, “Korona-
virüs ciddiye alınması gereken bir 
durum. Vefat eden sayısı bini geç-
ti. Bu sayı içerisinde genç ve yaşlı-
lar da var. Hollanda’da 28 Nisan’a 
kadar okullar kapalı. Hollanda’da 
yaşayan herkese evden çıkılmama-
sı öneriliyor. Yine 1,5 metre kuralı 
hatırlatılıyor. Market arabaları de-
zenfekte ediliyor ve marketlere her 
aileden bir kişi içeri alınıyor. Hol-
landa vatandaşları rahatlığa alıştık-
ları için yaşanan zorluk karşısında 
stok yapıyorlar. Dışarıda 1,5 metre 
mesafeyi bırakılmadığı ve yakın 
yüründüğünde ceza var.  Hollanda 
ilk zamanda önlem pek almadı ama 
şimdi gereken önlemi alıyor. Hol-
landa’da eğitimler uzaktan devam 
ediyor” İfadelerini kullandı. Musta-
fa Kıyak ise, “Hollanda’da insanları 
mümkün mertebe evde tutmaya 
çalışıyorlar. Bizler gurbetçiler olarak 
vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından açıklanan tedbirlere 
uymalarını istiyoruz. Vatandaşla-
rımızın koronavirüse karşı dikkatli 
olmaya davet ediyorum” diye ko-
nuştu.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 10 Şaban 1441  -  Rûmî: 21 Mart 1435

HAVA
DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   6 °C   14 °C

Karaman             6 °C 14 °C 

Aksaray               4 °C       11 °C

Ankara                 4 °C 10 °C
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Son dönemin ana gündem konusu olan koronavirüsle ilgili son gelişmeleri değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Konya merkezli vakamız yok denecek kadar az. Ancak tedbiri ve mücadeleyi bırakmak yok” dedi

Ahmet Sayar Mustafa Kıyak Recep Çolak Ahmet Danışık Bayram Uysal

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta Korona Virüs nedeniyle 
basın toplantısı düzenledi. AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta İl teş-
kilatında kameralar önüne geçti. 
Usta’ya Toplantı esnasında İl Baş-
kanı Hasan Angı ve Milletvekili Ab-
dullah Ağralı eşlik etti.

‘HERKES KENDİNİ POZİTİF 
BİR VAKA GİBİ GÖRMELİ’

Ülke olarak başarılı bir şekilde 
bu süreci yürüttüklerini belirten AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
“Bu sürecin başarılı ilerlemesinin en 
önemli sebebi de vatandaşlarımızın 
kendisini izole etmesidir. Herkes bi-
rey olarak çok ciddi bir görev altın-
dadır. Konya sokaklarına baktığımız 
zaman hala vatandaşlarımız hem 
trafik olarak hem de yaya olarak ak-
tif halde sokaktalar. Herkes kendini 
pozitif bir vaka olarak değerlendirip 

iyi izole etmesi gerekiyor.”
Leyla Şahin Usta, “Konya da 

hastane kapasitemiz oldukça iyi 
durumda bu noktada ülke olarak 
sağlık durumumuz çok iyi durum-
dadır. Konya özeline baktığımızda 
merkezde 5 bin üzeri yatak kapa-
sitemiz vardır. Bu sayı ilçelerimizle 
birlikte 7 binin üzerine çıkmaktadır. 
Doluluk üzerine baktığımız zaman 
yüzde kırklar civarındadır ancak 
bu durum bizleri bir rehavete dü-
şürmesin çünkü hastanelerimizin 
bu rahatlıkla çalışmaları için çok 
acil durumlar dışında hastanelere 
gitmememiz gerekiyor. Bu süreçte 
raporu olan hastaların raporları sü-
rekli hale getirildi. 65 yaş üstü ve 
kronik rahatsızlığı olan vatandaşla-
rımızın ihtiyaçları vefa programları 
kapsamında karşılanır hale getiril-
di. Bu hususta da Konya olarak da 
alınan tedbirler ile hiçbir sıkıntımız 
olmuyor” dedi.

Usta, “Konya’daki vakaların 

oranına baktığımız zaman büyük 
bir çoğunluğu yurt dışı ve il dışı 
kaynaklıdır. Konya merkezli vaka-
mız yok denilecek kadar azdır. Dün 
gece itibariyle de umreden ve yurt 
dışından gelen vatandaşlarımızın 
karantina süreci bitti. Bu vatan-
daşlarımızın test sonuçları negatif 
olanları AFAD’ın organizasyonu ile 
evlerine gönderildi. Bu vatandaşla-
rımızda evlerinde 14 gün boyunca 
aile hekimlerinin kontrolüyle göze-
tim altında tutulacaktır. 

Yurtlarda kalan pozitif vakala-
rımız ise hemen hastanelere alınıp 
tedavilerine başlandı. Bütün bu iş-
ler koordineli bir şekilde uygulanı-
yor. Bu ülkemiz için iyi bir şartların 
sağlandığını gösteriyor. Bu yüzden 
de paniğe kapılmayalım gereken 
tedbirleri alalım. Bu önümüzdeki 
süreçte vaka sayılarının artmaması 
için evlerimizden dışarıya çıkma-
maya özen gösterelim. Virüsün ne 
yapım ne yapmayacağı konusunda 

bilim adamlarımız araştırmalarına 
devam ediyor. Aşı çalışmaları ve te-
davi çalışmaları devam ediyor. Biz-
ler bu çalışmaları düşünmemeliyiz. 
Bizim düşünmemiz gereken konu 
evde kalma hususudur. Evden çıkar 
teması arttırırsak virüsün önüne 
geçemeyiz. Genel olarak Konya yo-
ğun bakım üniteleri bakımından iyi 
durumdadır. İhtiyaç halinde yoğun 
bakım ünitelerinin artışı konusunda 
çalışmalarımız devam ediyor. Yine 
ihtiyaç olduğunda normal odaları 
bile yoğum bakıma çevirebiliriz. 
Konya’da 17 adet misafirhane, otel 
ve tesis sağlık çalışanları için ayrıl-
mış durumdadır” ifadelerine yer 
verdi.

SALGINI EN KISA 
SÜREDE ATLATACAĞIZ

Öncelikle tüm Konyalıların 
hassasiyetle kurallara uyarak bu 
günleri birlikte atlatacağı vurgusu 
yapan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Tüm teşkilat kade-

meleri olarak nöbetlerimize devam 
ediyoruz. Teşkilatlarımız açık ama 
nöbet sistemiyle artık olabildiğince 
teması az tutmak zorundayız. 65 
yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 
vatandaşlarımızın evde kal çağrı-
sıyla onları korumaya çalışıyoruz. 
Onların hizmetini de bir taraftan 
kaymakamlıklarımızın yürüttükleri 
çalışmalar, bir taraftan belediye-
lerimizin yürüttüğü çalışmalarla, 
bir taraftan da teşkilat mensupları-
mızla gelen taleplerin karşılanması 
doğrultusundaki çalışmalar devam 
ediyor. Bu süreci belki geçmiş ha-
tırlamak adına bir fırsat dönemi 
olarak, komşuluk ilişkilerimizi ge-
liştirdiğimiz, ihtiyacı olanlara yar-
dımcı olabilmek için kullanacağımız 
bir süreç olarak değerlendirebiliriz. 
Cumhurbaşkanımız, Genel Baş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ 
sloganıyla başlattığı kampanya 
önemli bir birliktelik projesidir. Yeni 

hükümet sistemiyle Cumhurbaş-
kanımız liderliğinde bakanlarımızla 
alınan hızlı kararlar doğrultusunda 
bu salgını da Allah’ın izniyle en kısa 
zamanda atlatacağız” dedi.

‘EN RİSKLİ ÜLKEYDİK, 
EN İYİ NOKTADAYIZ’

AK Parti Konya Milletvekili Ab-
dullah Ağralı ise “Hepimizin takip 
ettiği üzere Çin’den başlayıp tüm 
dünyada küresel bir salgın haline 
gelen Korona virüs salgını ile ulusal 
düzeyde ciddi bir mücadele içinde-
yiz. Bu salgının çıktığı ilk günden 
itibaren hükümetimizin aldığı ted-
birler son derece kararlı ve yerinde 
alındığı için bunun rahatlığını yaşı-
yoruz. Bu salgının başladığı günden 
beridir en riskli ülkelerin başında 
Türkiye geliyor. Çünkü ülkemiz 
hem Asya hem Avrupa hem de 
Afrika’nın baskısı altındayız. Buna 
rağmen aldığımız tedbirler netice-
sinde çok iyi bir noktadayız” ifadele-
rine yer verdi. n İRFAN AYHAN

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Mücadeleyi bırakmak yok!

Gurbetçi vatandaşlar Türkiye’nin salgına karşı önemli tedbirler aldığına 
dikkat çekerek vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı

Tedbir alın, evde kalın!
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Özkaymak’tan sağlık çalışanlarına önemli destek
Dünya genelinde etkisini artı-

ran koronavirüs nedeniyle Türki-
ye’de de vaka sayısı her geçen gün 
artıyor. Bu süreçte en büyük yükü 
omuzlarında taşıyan sağlık çalı-
şanları ise gecelerini gündüzlerine 
katarak koronavirüsle mücadeleyi 
sürdürüyor. Sağlık çalışanlarının 
bu takdire şayan mücadeleleri top-
lumun tüm kesimlerinde takdirle 
karşılanırken, devlet – millet birlik-
teliğinin de en güzel örneklerinden 
biri sergileniyor. 

Turizmden taşımacılığa birçok 
alanda faaliyetlerini sürdüren Öz-
kaymak Şirketler Grubu da cansi-

perane çalışan sağlık çalışanlarına 
önemli destekler sunuyor. Bu kap-
samda Özkaymak Park Otel, sağlık 
çalışanlarına tahsis edildi. Bunun 
yanında Özkaymak, sağlık çalışan-
larının ulaşımıyla ilgili de taşın altı-
na elini koyarak, gerek şehir içi ge-
rekse şehirlerarası ulaşımda sağlık 
çalışanlarının herhangi bir problem 
yaşamamaları için ne gerekiyorsa 
yapılacağını bildirdi. Özkaymak Şir-
ketler Grubu’nun sağlık çalışanları 
için yapmış olduğu bu önemli giri-
şimler kamuoyunda takdirle karşı-
landı.
n İRFAN AYHAN

Vali Toprak, koronavirüs 
tedbirlerini yerinde inceledi

Hüyük’te pazar kurulması
iki hafta yasaklandı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, yeni tip koronavirüse (Ko-
vid-19) karşı alınan tedbirleri ye-
rinde incelemek amacıyla esnafı 
ziyaret etti. Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, yeni tip koronavirü-
se (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri 
yerinde incelemek amacıyla şehir 
merkezindeki esnafı ve büyük gıda 
marketlerini ziyaret etti. Esnafın 
koronavirüse karşı alınan tedbir-
lere uyup uymadıklarını inceleyen 
Toprak, sohbet ettiği esnafların 
alınan tedbirleri uygulamalarından 
dolayı duyduğu memnuniyetini 

dile getirdi.
Öte yandan, ziyaret süresince 

sohbet ettiği esnaf ve vatandaş-
larla sosyal mesafeyi korumaya 
özen gösteren Vali Toprak, virüsün 
yayılmasına karşı ülke olarak top-
yekun yürütülen titiz çalışmaların 
dünyaya örnek olduğunun altını 
çizerek, alınan tedbir kararlarının 
halkımızın sağlığını korumak ama-
cı taşıdığını söyledi. Ziyaretlerinde 
koruyucu maske takan Vali Top-
rak, vatandaşların da aynı hassa-
siyeti göstererek hijyen kurallarına 
uymalarını istedi. n HABER MERKEZİ

Hüyük ilçesinde, yeni tip koro-
na virüse (Kovid-19) karşı önlem 
almak maksadıyla şehir merke-
zindeki halka açık pazarın kurul-
masının iki hafta süreyle yasak-
landığı bildirildi. Hüyük Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem, kişisel 
ve belediyenin kurumsal sos-
yal medya hesaplarından yaptığı 
açıklamada, “Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında ilçemizde iki hafta 
süreyle açık pazar kurulmaya-
caktır. Kaymakamlığımız öncülü-
ğünde oluşturulan vefa ve sosyal 
destek görevlilerimiz tarafından 
65 yaş üzerinde olan hemşerile-
rimize talepleri doğrultusunda 
destek olma çalışmalarımız de-
vam etmektedir. Belediyemiz her 
gün ilçe merkezi ve 3 mahallede 
dezenfekte çalışmalarını hız kes-
meden sürdürmekte olup yarın 
itibari ile ilçemize bağlı Tolca, Bu-

dak ve Kıreli mahallesinin sahil 
kısımlarında püskürtme yöntemi 
ile ilaçlama yapılacaktır. Aynı za-
manda hayvancılığın yoğun oldu-
ğu mahallelerimizin de tamamı 
ilaçlanacaktır” paylaşımını yaptı. 
Hüyük ilçe merkezinde her haf-
ta perşembe günleri açık pazar 
kuruluyor. Bu kapsamda yarın 
ve önümüzdeki hafta perşembe 
günü belediye başkanlığının aldığı 
yasak kararı uyarınca açık pazarın 
iki hafta süreyle kurulmayacağı 
belirtildi. Başkan Çiğdem, “Tüm 
dünya ve ülkemiz salgın sebebi 
ile zor bir sınavdan geçmektedir. 
Allah’ın izni ile bu da geçecektir. 
Bu süreçte mülk sahibi hemşeh-
rilerimizin kiracılarına şartları 
göz önünde bulundurarak destek 
olmalarını da hassaten rica ediyo-
rum” diyerek ilçe halkına evde kal 
çağrısını yineledi. n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, genellikle üretimi 1,5-2 saat 
süren yüz koruyucu siperlikli maske için yeni bir tasarım yaptı, üretim süresini 24 dakikaya indirdi

24 dakikada üretiliyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi öğrencileri, yeni 
tip koronavirüsle (Kovid-19) müca-
delede sağlık çalışanlarına destek 
amacıyla, geliştirdikleri yeni tasa-
rımla 24 dakikada yüz koruyucu si-
perlikli maske üretip ücretsiz olarak 
hastanelere gönderiyor.

Öğrenciler, Karatay Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim 
Üyesi Halil Sevim öncülüğünde, 
yeni tip koronavirüsle mücadelede 
sağlık çalışanlarına destek için hare-
kete geçti. 

Salgın sürecinde acil maske ih-
tiyacını karşılamak için ellerinde 
bulunan son teknoloji 3D yazıcıları 
kullanmaya karar veren öğrenciler, 

yapımı genellikle 1,5-2 saat süren 
maskeyi yeniden tasarladı. 

Hayırseverlerden ücretsiz temin 
ettikleri, her biri için 10 gram ham 
madde ile tasarladıkları maskeyi 24 
dakikada kullanıma hazır hale geti-
ren öğrenciler, seri bir şekilde üreti-
len maskeleri de kentteki hastane-
lere teslim ediyor. Sevim, Kovid-19 
ile mücadele için kurulan “3 Boyutlu 
Destek” hareketinin kendilerine il-
ham olduğunu, sağlık çalışanlarının 
sağlığını koruma amacıyla üretime 
başladıklarını söyledi. İlk siperlik 
maskeyi yaklaşık 3 saatte ürettikleri-
ni belirten Sevim, “Biz bir tasarımcı 
gözüyle maskeyi inceledik ve geliş-
tirilebilir, daha hızlı üretilebilir oldu-
ğunu fark ettik. Dolayısıyla maskeyi 
alıp sıfırdan tasarlama yoluna gittik. 

Bu sayede, tasarımı güncellediğimiz 
için hem üretim süresini 24 dakika-
ya indirmiş olduk, 24 dakikada bir 
maske üretecek hale geldik hem de 
aynı oranda ham maddeden tasar-
ruf etmiş olduk.” diye konuştu.  

Tasarımlarında daha az ham 
madde kullandıklarını dile getiren 
Sevim, şöyle konuştu: “Siperlik, sağ-
lık çalışanlarının enfekte hastalarla 
doğrudan temas halindeyken, konu-
şan, öksüren ya da hapşıran hasta-
ların etrafa saçtıkları partiküllerden 
korunma amacıyla taktıkları bir do-
nanım. Bizler, fonksiyonel olarak bir 
kayıp yaşanmadan, aynı fonksiyona 
sahip, aynı işlevi karşılayan bir mas-
kenin daha hızlı üretimini gerçek-
leştirmiş olduk. Maskede 10 gram 
ham madde kullanıyoruz. Üretimde 

şu an en önemli şey hız. Virüsün çok 
hızlı yayılması ve hekimlerin maske-
ye acil ihtiyaç duymaları dolayısıyla 
süre çok önem arz ediyor.”

NİŞASTA ESASLI MADDEDEN 
MASKE ÜRETİYORLAR

Tasarımlarıyla, daha az ham 
madde kullanarak daha fazla maske 
ortaya çıkardıklarını, talep edildiği 
halde tasarımlarını diğer gönüllü-
lerle de paylaşabileceklerini vurgu-
layan, Sevim, “Kullandığımız ham 
madde de kesinlikle sağlığa zararlı 
bir madde değil. Nişasta esaslı PLA 
isimli bir ham maddedir. Sağlığa bir 
zararı ya da yan etkisi yoktur. He-
kimlerimiz gönül rahatlığıyla kulla-
nabilir.” dedi. Sevim, 600 siperlikli 
maskeyi sağlık çalışanlarına teslim 
ettiklerini sözlerine ekledi. n AA

Konya’da umre dönüşü, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında gözlem altında tutul-
dukları yurttan tahliye edilen umre-
ciler, kendilerini “evlerinde gibi” his-
settiren yetkililere teşekkür ederek 
ailelerine kavuşmanın mutluluğunu 
yaşıyor.

Türkiye’ye döndükten sonra 15 
Mart’ta karantinaya alınarak Kon-
ya’daki Tahir Büyükkörükçü ve 
Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek 
öğrenci yurtlarına yerleştirilen 2 bin 
180 umrecinin tahliye işlemleri sü-
rüyor.

Sunulan imkanlardan 17 gün bo-
yunca faydalanan umreciler, kendi-
lerine gösterilen ilgi ve alakanın yanı 
sıra başta sağlık çalışanları olmak 

üzere seferber olan herkese minnet-
lerini ifade ederek evlerine döndü.

Tahir Büyükkörükçü yurdunun 
bahçesine kurulan çadırda sağlık gö-
revlilerince kontrolden geçirilip ken-
disini dışarıda bekleyen yakınlarına 
kavuşan Ramazan ile eşi Hatice Eker 
de zorlu süreci atlatarak evlerine gi-
decek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yurttaki tahliyesinin ardından 
Ramazan Eker, zor bir süreci atlat-
tıklarını söyledi. Kendileriyle ilgile-
nen sağlık çalışanları ve yetkililere 
teşekkür eden Eker, “Yurda geldiği-
miz zaman açıkçası bu kadar kaliteli 
bir hizmet beklemiyorduk. Yataklar, 
çarşaflar, dolaplar yani her şey bizim 
için hazırlanmıştı. Bize verilen oda 
numaralarına göre yerleştikten sonra 

karantina sürecimiz başlamış oldu.” 
dedi.
‘YURTTA VERİLEN İNTERNET HİZMETİ 

TÜM GERGİNLİĞİ SONLANDIRDI’
Eker, ülkeye döndükten sonra 

koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da karantina altında tutulacaklarını 
öğrendiklerinde kendilerini gergin 
hissettiklerini anlattı. Ancak olayın 
ciddiyetini anladıktan sonra yumu-
şadıklarını dile getiren Eker, şunları 
kaydetti: “Gerginliğin sebeplerinden 
en önemlisi, yakınlarımızla görüşe-
meyecek olmamızdı. Ancak yurda 
yerleştikten sonra yakınlarımızla cep 
telefonundan görüşebilmemiz için 
verilmeye başlanan WiFi hizmeti 
devreye girince herkes çok mutlu 
oldu ve neredeyse hiçbir sorun kal-

madı. Burada sıkıntısız bir 17 gün 
geçirdik.”

Yurttaki yaşam kalitesine de de-
ğinen Eker, özellikle beslenme konu-
sunda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını, 
verilen hizmetin kaliteli olduğunu 
belirtti. Tüm dünyanın içinde bu-
lunduğu bu salgından bir an önce 
kurtulması için umrede Allah’a dua 
ettiklerini de kaydeden Eker, şöyle 
konuştu: “Buradaki yurtta 17 günü-
müzü geçirdik. Karantina süreci sona 
erenlerin yurttan tahliyesi devam 
ediyor. Zor bir süreci geride bıraktık. 
Allah devlete millete zeval vermesin. 
Buradaki herkes bizimle çok iyi ilgi-
lendi. Şimdi de 14 gün boyunca ev-
den çıkmayarak karantina sürecimizi 
tamamlayacağız.” n AA

Umreciler, yurtlardan memnun ayrıldı
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Çumra Belediyesi tarafından 
halkın sağlığı için ilçede yeni belirle-
nen pazar yerinde eldiven ve mas-
ke dağıtılarak dezenfektan standı 
kuruldu. Çumra Belediyesi ilçede 
Koronavirüs (COVID-19) ile gerçek-
leştirdiği kararlı mücadelesine aktif 
bir şekilde devam ediyor.  Belediye 
ekipleri yeni belirlenip açık alana 
taşınan Pazar alanında maske ve 
eldiven dağıtarak esnafı ve vatan-
daşı tedbirlere uyulması noktasında 
uyardı. 

El dezenfektan standı kurula-

rak halk yoğunluğu olan alanlarda 
dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları 
yapıldı. Zabıta ekipleri sosyal me-
safenin kuralına uyularak dikkatli 
olunmasını istedi.

7/24 MÜCADELEYE DEVAM 
Çumra Belediye Başkanı Halit 

Oflaz belediye bünyesinde kurulan 
ilaçlama ekibiyle koronavirüs sal-
gınına karşı 7/24 yoğun bir şekilde 
çalışmaların devam ettiğini, önce-
likle vatandaşların yoğun olarak 
kullandığı alanlar olan çocuk park-
ları, otobüs durakları, pazar yerleri, 

sokaklar, banklar ve otogar belediye 
ekipleri tarafından düzenli olarak 
ilaçla dezenfekte edildiğini belirtti.

Başkan Oflaz Çumra’da koro-
navirüs ile mücadele çalışmalarının 
tüm Türkiye’ye örnek olduğunu 
söyledi. Başkan Oflaz, koronavirüs 
ile devletin aldığı tedbirlerin yanın-
da halkın daha da fazla bilinçlenmesi 
için çalışmaları iki katına çıkardıkla-
rını ifade ederek; “Halkımızın sağlı-
ğını tehdit eden koronavirüs salgını-
na karşı daha önce ilçemiz genelinde 
kamu binalarımızda dezenfeksiyon 

çalışmaları yaptık ve bir program 
dahilinde yapmaya devam ediyoruz. 
Bunların yanında halkımızın yoğun 
olarak bulunduğu alanlarda da çalış-
malarımız devam ediyor. 

İlçemizdeki pazar yerine Zabıta 
Ekiplerimiz kurdukları el dezenfek-
te standlarıyla pazarcı esnafımız ve 
ihtiyaçlarını gidermeye gelen vatan-
daşlarımız için virüsün yayılmasını 
önlemeye yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyor, sosyal mesafelerini ko-
rumaları gerektiğini söylüyoruz. “ 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de sağlık çalışanları 
için siperlikli maske üretiliyor

Yunak’ta gönüllü öğretmen 
ve kursiyerler maske üretiyor

Seydişehir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi yeni tip Korona-
virüs’e (Kovid-19) karşı müca-
dele eden sağlık çalışanları için 
siperlikli maske üretiyor.  Oku-
lun makine teknoloji bölümünde 
üretilen maskeler, başta Seydişe-
hir Devlet Hastanesi’ndeki sağlık 
personeli olmak üzere kamu ve 
özel sektörde çalışanlara da dağı-
tılacağı belirtildi. 

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, 
koronavirüse karşı okul olarak 
dezenfektan ürettiklerini, şim-
di de siperlikli maske üretimine 
başladıklarını dile getirerek, ül-
kenin bu alandaki ihtiyacını kar-

şıladıkları için meslek liseleri ola-
rak gururlu olduklarını söyledi.  
Makine Teknolojileri Öğretmeni 
Mehmet Nail Erol siperlik maske-
nin yapımı ile ilgili olarak verdiği 
bilgilerde ise, “3D yazıcılarla yüz 
siperliği yapma konusunda oku-
lumuzda karar verdik. 3D katım 
modelleme programları ile bunu 
tasarladıktan sonra 3D yazıcılarla 
penaral malzeme kullanarak bas-
kısını gerçekleştirdik. Bir baskı 
yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Günde 
şuan 10 adet üretiyoruz. Talebe 
bağlı plastik enjeksiyon kalıbı 
yaptırarak seri üretime geçebili-
riz.” dedi. n AA

Yunak ilçesinde yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında, maske üretimine 
başlandı. Yunak Kaymakamlığı, 
Belediye ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) Yunak Kurs 
Merkezi işbirliği ile sağlık çalı-
şanlarının, kurumların ve halkın 
maske ihtiyacının karşılanması 
için KOMEK mefruşat üretim 
atölyesinde üç katlı cerrahi mas-
ke üretimine başlandı.

Üst düzey koruma sağlayan 
çok kullanımlık, antibakteri-
yel kumaştan üretilen cerrahi 
maskeler, buharla dezenfekte 
edilerek tek tek ambalajlanıyor. 
Yunak KOMEK Kurs Merke-
zi öğretmen ve kursiyerlerinin 
gönüllü yer aldığı üretim faali-
yetlerinde ilk etapta 30 bin adet 
üretilecek maskeden, daha son-
ra ihtiyaç duyulması halinde tek 

kullanımlık önlük ve tulumdan 
yüz koruyucu sipere kadar çeşitli 
ürünlerin seri üretimine geçilme-
si de hedefleniyor.

Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, Türkiye genelin-
de maske üretimine başlandığı-
nı belirterek, üretimin Yunak’ta 
da başladığını söyledi. Akbulut, 
“İki gündür çalışmalara başladık 
ve günde yaklaşık 800 ila 1000 
arası maske üretiyoruz. 6 kişilik 
kursiyer grubu ile çalışıyoruz. 
Kapasiteyi arttırabilirsek üretim 
daha fazla olacak.” dedi. İlerle-
yen zamanlarda bu kapasitenin 
artırılmasına yönelik çalışmaların 
yoğun bir şekilde devam edece-
ğini ifade eden Akbulut, aynı za-
manda ihtiyaç duyulması halinde 
cerrahi maske ile birlikte hasta 
önlüğü ve tek kullanımlık tulum 
üretiminin de yapılabileceğini 
belirtti. n AA

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile bir-
likte Koronavirüs salgınına karşı kullanılacak olan yüz koruyucu siper maskesinin üretimini gerçekleştirdi

Elele verdiler, koruyucu
yüz maskesi ürettiler

Çumra’da pazar yeri emin ellerde

Konya’nın en güzide meslek 
liseleri yüz koruyucu siper maske-
lerin seri üretimine başladı. Konya 
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulu-
nan, Konya’nın en çok tercih edilen 
meslek lisesi Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Konya Mesleki Teknik ve Anadolu 
Lisesi ile birlikte Koronavirüs salgı-
nına karşı kullanılacak olan yüz ko-
ruyucu siper maskesinin üretimini 
gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanlarının ihtiyaç 
duyduğu yüz koruyucu maskelerin 
üretimi için harekete geçen Kon-
ya OSB’deki Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Konya Mesleki Teknik ve Anadolu 
Lisesi ile birlikte gerçekleştirdiği 2 
haftalık Ar-Ge çalışmasının ardın-
dan bin adet koruyucu siper maske-
sini, sağlık çalışanlarının kullanımı-
na sundu.

Maske üretimi ile ilgili bilgi ve-

ren Mehmet Tuza Pakpen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdü-
rü Tayyip Sarı, yüz koruyucu siper 
maskesinin 0.75 mikron kalınlığın-
da, kırılmaz ve çizilmez malzeme-

den üretildiğini söyledi. İki okulda 
toplam 10 öğretmen ve 20 öğrenci 
ile maske üretimine başladıklarını 
belirten Sarı, “Koronavirüsle mü-
cadelede kapsamında devletimiz 

önemli çalışmalar yürütüyor. Biz 
de bu konuda sağlık çalışanlarımı-
za destek olabilmek adına harekete 
geçtik. Okulumuzun ve Konya Mes-
leki Teknik ve Anadolu Lisemizin 
iki haftalık Ar-Ge çalışmasının ar-
dından yüz koruyucu maskelerinin 
kalıplarını çıkararak, ‘KONPAK-Yüz 
Koruyucu Siper Maskesi’nin seri 
üretimini gerçekleştirdik. 0.75 
mikron kalınlığında, kırılmaz ve çi-
zilmez, yüzde 90 şeffaf geçirgenlik 
görüş alanı bulunan ve kullanımı 
kolay, yumuşak plastikten yapılmış 
olan maskemizde sağlığa zararsız 
başlık kullandık” dedi. İlk etapta 
bin adet koruyucu maskeyi sağlık 
çalışanlarının kullanması için teslim 
ettiklerini aktaran Sarı, Türkiye’nin 
birçok yerinden siparişler geldiğini, 
bu kapsamda günlük 5 bin adet yüz 
koruyucu maskenin üretimini ger-
çekleştirmeyi planladıklarını sözleri-
ne ekledi. n HABER MERKEZİ

KTO’dan işletmelere kısa çalışma ödeneği çağrısı
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 

kısa çalışma şartlarının, Koronavi-
rüs salgını nedeniyle TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen düzenle-
me çerçevesinde kolaylaştırıldığını 
belirterek, işletmelerin bu süreçte 
çalışanlarını ücretsiz izine gönder-
mek yerine “Kısa Çalışma Öde-
neği” uygulamasını kullanmaları 
çağrısı yaptı. 

Konya Ticaret Odası Başka-
nı Selçuk Öztürk, yeni tip korona 
virüs (Kovid-19) salgınından etki-
lenen işletmelere, çalışanlarını üc-
retsiz izne göndermek yerine ‘kısa 
çalışma ödeneği’ uygulamasına 
başvurmaları çağrısında bulundu. 
Kısa Çalışma Ödeneğinin şartları-
nın, koronavirüs salgını nedeniyle 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul 

edilen düzenleme çerçevesinde 
kolaylaştırıldığını belirten Öztürk, 
açıklamasında şunları kaydetti:

“Firmalarımız için devletimiz 
tarafından uygulanan Kısa Ça-
lışma, zor zamanlarda işverenin 
işçisini kaybetmemesi, işçinin 
de gelirinin bir nebze korunması 
sağlayan bir uygulamadır. Koro-
navirüs salgını işte tam da bu zor 
duruma bir örnek olduğu için kısa 
çalışma daha da önem kazanmış-
tır. Bu süreçte tüm firmalarımı-
za çağrımız; işçi çıkarmayın ‘kısa 
çalışma ödeneği’ uygulamasına 
başvuru yapın. Bu uygulamada 
ihtiyacınız olan destek var. Dev-
letimiz bu zorlu süreçte kısa ça-
lışma uygulamasının kapsamını 
genişleterek ve başvuru sürecini 

kolaylaştırarak firmalarımıza des-
tek olmaktadır. Burada en önem-
li şart istihdamı korumak ve işçi 
çıkarmamış olmak. Faaliyetlerini 
azaltan veya durdurmak zorunda 
kalan tüm işletmeler kısa çalışma 
ödeneği başvurularını, Çalışma ve 
İşkur İl Müdürlüklerine gitmeden 
elektronik ortamda yapılabilmek-
tedir. Firmalarımız İŞKUR sitesi 
üzerinden gerekli belgeleri temin 
ediyor ve doldurarak kısa çalışma 
ödeneğine başvuruyor. İlgili baş-
vuru süreci tamamladıktan sonra 
uzmanlar tarafından gerekli incel-
meler tamamlandıktan sonra fir-
manın başvuru şartları değerlen-
diriliyor. Eğer şartlar sağlanıyorsa 
firmada veya işletmede çalışan 
sigortalının son on iki aylık prime 

esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının yüzde 60’ı azami 3 ay 
boyunca işçinin hesabına yatırı-
lıyor. Bu işletmelerimizin korona 
virüs ile mücadele sürecinde yaşa-
dığı en büyük sorunların başında 
gelen istihdam yükünü hafiflete-
cek önemli bir destek. Durumu 
uygun olan işletmeler bu desteğe 
müracaat etmelidir.”

Başkan Öztürk, Konya Tica-
ret Odası üyelerinin kısa çalışma 
uygulamasına ilişkin sorularını 
koronadestek@kto.org.tr e.pos-
ta adresi, (0532) 404 9299 no.lu 
whatsapp hattı ve (0332) 221 
5292 no.lu telefon hattından ilete-
bileceklerini bildirdi.
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’in Esence Mahallesi’nde, koronavirüs şüphesiyle önlem amaçlı giriş ve çıkışların yasaklanması ile 
Beyşehir Belediyesi mahallenin her noktasında dezenfekte çalışmalarını iki katına çıkardı

Karantina mahallesinde
önlemler üst seviyede

Beyşehir’in Esence Mahallesi’n-
de önceki gün koronavirüs şüphe-
si nedeniyle başlatılan karantina 
kapsamında mahalledeki önlemler 
de en üst seviyeye çıkarıldı. Esen-
ce Mahallesi’nen her noktasında 
dezenfekte çalışması yürüten Bey-
şehir Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, olası salgına karşı 
önlemlerini alıyor. Öte yandan ma-
halleli sokağa çıkarılmazken, İlçe 
Sağlık Müdürlüğü görevlileri ise 
mahallede bulunan her evde sağlık 
taraması yapıyor. 

Esence Mahallesi’nde, başka 
şehirde yaşayıp, yerleşim yerine 
dönen kişinin ‘Kovid-19’ test so-
nuçları pozitif çıktığı ve bunun 
üzerine önlem amacıyla jandarma 
ekipleri, mahalleye gelip giriş ve çı-
kışları kapattığı bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Meh-
met Kendir ise Esence Mahallesin-
de toplamda bin 500 kişinin sağlık 
taramasından geçirildiğini sonucu 
pozitif çıkan vatandaş ile temasta 
bulunan 35 kişinin takibe alındığını 
belirtti. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kara-
rı ile tüm mahalle karantina altına 
alındı ve sokağa çıkma yasağı ko-
nuldu. 

BAŞKAN ADİL BAYINDIR’DAN 
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Esence Mahallesi’nde, korona-
virüs şüphesiyle giriş ve çıkışların 
yasaklanmasının ardından açıkla-
mada bulunan Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, “Devlet mil-
let elele; hem Sağlık Bakanlığımız, 
hem İçişleri Bakanlığımız, hem de 
Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
minden gelen genelgelere riayet 

ederek, bugüne kadar Beyşehir’de 
koronavirüs salgınıyla mücadeleyi 
yerli yerinde yaptık. Ancak Beyşe-
hir’de meydana gelen 1 tane vaka 
var. İstanbul’dan şehrimize gelen 
Esence Mahallemizde bir vatan-
daşımızda pozitif çıkan bir hadise 
var. Yine aynı vatandaşın Beyşe-
hir’de de evi var. Onlarla görüşen 
vatandaşımızda da çıkmaması ha-
linde tedbiren, başta kaymakam 
bey olmak üzere, belediyemiz kurul 
üyeleri, hıfzıssıhha kurul üyeleri ile 
bu yerleri karantinaya alma gereği 
duyduk. Tabi bu kararı ilçe sağlık 
müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ile 
birlikte organize ettiler. Bizde ted-
biri erkenden alalım diye bu yerleri 
karantinaya aldık. Şu an vatandaşı-
mızın paniğe kapılmasını gerekti-
recek ya da endişe edeceği bir du-
rum yok, sadece vatandaşlarımızı 

dışarıya çıkarmamaya çalışıyoruz. 
Esence mahallemizde bu durum 
sayı olarak 1 kişidir. Ama onların ir-
tibatta olduğu kişiler açısından, İlçe 
Sağlık Müdürlüğümüz sağlık ekip-
leri ile beraber bütün evler taranı-
yor. Karantinanın temeli bu. Bizde 
o bölgelerde hijyen yönünden, sağ-
lık yönünden zarar verecek kirli-
liğin önüne geçmek bakımından 
gerek temizlik gerekse dezenfekte 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

TEDBİRLERİMİZİ İKİ KATINA 
ÇIKARDIK!

Başkan Bayındır alınan tedbir-
lerin iki katına çıkarıldığını vurgu-
layarak, “Yine bizler halkımız için 
gece demeden gündüz demeden 
bütün tedbirleri alıyoruz. Dezen-
fekte çalışmalarımıza mahalleleri-
miz de dahil olmak üzere toplumun 

ortak kullandığı yerlerde devam 
ediyoruz. Bankalardan, pazar yer-
lerimiz ve alışveriş merkezlerine 
kadar hepsinde dezenfekte çalış-
malarımızı hijyen kurallarını uygun 
hale getirilmesi açısından hassa-
siyetle yapıyoruz. Sürecin en ba-
şından beri var olan yetkililerimiz 
ve kurumlarımız başta kaymakam 
bey, milli eğitim müdürlüğümüz, 
emniyet müdürlüğümüz, jandar-
mamız ve tabi ki en önemli pay 
sahibi sağlık çalışanlarımız Allah 
hepsinden razı olsun. Bu salgın ile 
mücadelede dikkat edilmesi gere-
ken başlıca husus; özellikle İstan-
bul, İzmir, Antalya gibi Büyükşe-
hirlerden gelen hemşehrilerimizin 
sağlık taramalarını yaptırmalarını 
ve bulundukları yerden de ayrıl-
mamalarını, köye geldim bahçeye 
giderim bağa giderim akraba hısım 
kalabalık ortamlı sohbetlerden uzak 
duralım. Bugünlerde birbirimizi öz-
leyelim ancak bir ömür kaybederek 
özlemeyelim. Yaşayarak özleyelim, 
karşıdan sevelim. Ayrıca yine de-
ğinmek istediğim bir diğer konu-
da şudur ki; Allah’ım devletimize 
zeval vermesin, Milletimize zarar 
vermesin. Benim insanım, bizim 
insanımız; cefakârdır, vefakârdır. 
Bugünlerde görüyoruz ki her türlü 
desteği birbirine veriyor. Onları da 
gözlüyoruz. Devletin genelgeleriy-
le bizlerde yardım kampanyalarını 
yapmaya çalışıyoruz. Bu yardım 
çalışmaları da, kaymakamlığımız 
nezdinde oluşturulan Vefa Sosyal 
Destek Grubu tarafından yürütül-
mektedir” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Kontrolden çıkan TIR
devrildi, sürücüsü yaralandı

Aksaray’da eşinin şikayeti üzeri-
ne mahkemeden evden uzaklaştırma 
alan ve 3 gecedir çocuk parkındaki 
bankta yatarak sabahlayan yaşlı adam 
polis ve sağlıkçıların kontrolünün ar-
dından Aksaray Belediyesi tarafından 
pansiyona yerleştirildi. Olay, Hacılar 
Harmanı Mahallesi 5702 Sokak’ta 
bulunan bir çocuk parkında yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, 3 gecedir ma-
halledeki çocuk parkında bulunan 
bankta üzerindeki yorganla yatarak 
geceyi geçiren 63 yaşındaki yaban-
cı uyruklu Kamal Tahari isimli yaşlı 
adamı fark eden mahalle sakinleri 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirdi. İhbar üzerine harekete ge-
çen çağrı merkezi olay yerine polis 
ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede 
olay yerine gelen polis ekipleri bankta 
yatan yaşlı adamı kaldırarak bir süre 

sohbet etti. Polis ekipleri yaptıkları in-
celeme ve sorgulamada yaşlı adamın 
eşinin şikayeti üzerine mahkemece 
evden uzaklaştırma aldığını tespit 
ederek, kalacak yeri olmadığı için 3 
gündür parktaki bankta geceyi geçir-
diğini tespit etti. Bunun üzerine 112 
Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaşlı 
adamı sağlık kontrolünden geçirdi. 
Sağlık kapsamında herhangi bir has-
talık ve bulguya rastlanmayan yaşlı 
adam daha sonra polis ekiplerinin be-
lediyeyle görüşmesi üzerine Aksaray 
Belediyesi Pansiyonu’na götürüldü. 
Elindeki yorganıyla pansiyona gelen 
yaşlı adam yetkililerin yaptığı kayıt iş-
leminin ardından odasına yerleştirildi. 
112 Acil Yardım ve polis ekipleri yaşlı 
adamı sokağa çıkmaması yönünde de 
bilgilendirerek uyardı.
n İHA

1 metre çapında, 2 metre derinliğinde obruk oluştu
Karapınar ilçesinde 1 met-

re çapında, 2 metre derinliğinde 
yeni obruk oluştu. İlçeye 20 kilo-
metre mesafedeki Averen Mev-
kisi’nde yer alan mera alanında 
koyun otlatan çobanlar, arazide 
1 metre çapında küçük bir delik 
olduğunu gördü.

Yaklaştıklarında deliğin 2 
metre derinliğinde bir obruk ol-
duğunu fark eden çobanlar, duru-
mu çevredekilere söyledi.  Bölge-
ye gelen vatandaşlar, birbirlerine 
tutunarak kontrol ettikleri obru-
ğun alt kısmının, bir tünel gibi 
yatay olarak 10 metre uzadığını 
belirledi. 

Yerleşim yerine 100 metre 
mesafedeki obruğun 10 metre 
ilerisinden de stabilize bir yol ge-
çiyor.  Öte yandan obruğun biri 
200, diğeri 500 metre uzağın-

da daha önce oluşmuş obruklar 
yer alıyor.  Obruğun 500 metre 
yakınında yer alan ve uzun süre 
önce oluştuğu bilinen 30 metre 
çapında, 70 metre derinliğindeki 
obruk da büyüklüğüyle dikkat çe-
kiyor. Bölgede yaşayan Ertan Par-
lak, çobanların sabah saatlerinde 
obruğu görüp kendilerine haber 
verdiğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye gel-
diklerini anlatan Parlak, “Gelip 
baktık. Çapı küçük ama aşağısı ol-
dukça geniş. Sanki bir mağara ve 
tünel gibi, yaklaşık 10 metre ya-
tay ilerliyor. Bu bölgelerde daha 
önce de obruklar oluşmuştu ama 
tünel şeklinde bir obrukla ilk defa 
karşılaştık. Görünce çok şaşırdık. 
Korksak da obruklarla iç içe yaşa-
maya devam ediyoruz.” dedi.
 n AA
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MEVLÂNÂ’DAN KİTAPLA 
İLGİLİ BEYİTLER

PROF. DR 
AHMET 
SEVGİ

Hz. Mevlânâ, “Mesnevî”de kitapla ilgili 
olarak şunları söyler:
Gerçi maksûd ez-kitâb ân fen buved

Ger tu-eş bâliş künî hem mîşeved
Lîk ez-û maksûd în bâliş nebûd
İlm bûd u dâniş u irşâd u sûd. ( Bkz. İsmail 

Rusûhî: Şerh-i Mesnevî, c. 3, s. 495-496)
(Gerçi kitaptan maksat, içindeki fendir ama 

sen onu yastık da yapabilirsin. Fakat ondan 
[kitap] maksat yastık olması değil, bilgi, irfan, 
irşat ve faydadır.)

Aslında Mevlânâ, bunları başka bir bağ-
lamda söylemiştir. Birazdan o konuya da te-
mas edeceğiz. Ancak bu ifadeler, bağlamından 
bağımsız olarak da değerlendirilebilir…

Sanırım sizler de duymuşsunuzdur, hac-
ca giden vatandaşlarımız, Arapların Kâbe’de 
Kur’ân okuduklarını, sonra da Kur’ân-ı Kerîm’i 
başlarının altına yastık yaparak uyuduklarını 
anlatırlar. Mevlânâ’nın yukarıdaki sözleri bana 
öncelikle bu durumu hatırlattı.

Sadece Araplar değil, bütün İslâm âlemi 
Kur’ân-ı Kerîm’i maksadına uygun okumu-
yorlar. Arapların onu Kâbe’de başlarının altına 
koyup uyumalarıyla bizim, yatak odalarımızda 
yüksek bir yere asıp uyumamız arasında bence 
çok fazla da bir fark yoktur.

Kur’ân-ı Kerîm öncelikle ibadet maksadıy-
la değil, içindeki hükümlerin öğrenilerek sosyal 
hayatta uygulanıp yaşanması için okunmalıdır. 
Nitekim Abdullah İbn Mesut da:“Kur’ân, hü-

kümleri uygulansın diye indirildi ama insanlar 
sadece tilavetini ibadet edindiler” buyurur.

Bu konuda İmâm-ı Gazalî de şöyle der:
“Kur’ân okumaktan maksat, onun âyetle-

ri üzerinde düşünmektir. Bunun için Kur’ân’ı 
ağır ağır okumak sünnettir.”

Peki, biz ne yapıyoruz?
Bizim ne yaptığımızı, Kur’ân-ı Kerîm’i han-

gi maksatla okuduğumuzu anlamak için etrafı-
mızda Kur’ân okuyanlara şöyle bir bakmamız 
sanırım yeterli olacaktır:

1-Hergün elinde Kur’ân, camiye (Kur’ân 
Kursu’na) giden teyzeler.

2-Camilerde namaz vaktinden önce gelip 
Kur’ân okuyan hacı amcalar.

3-Ramazanda genç-yaşlı mukabele dinle-
me seferberliği.

4-Hastahanelerde, hasta odalarında elinde 
Kur’ân, “Yasin” okuyan hasta yakınları. 

5-Özellikle Kurban ve Ramazan bayram-
larında mezarlıklarda Kur’ân okuyan insanlar.

Bütün bunlar bizim toplum olarak Kur’ân’ı 
anlamak için değil, ibadet/sevap için okuduğu-
muzu gösteren hareketler değil midir?
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YAZMAK VE OKUMAK

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

30  Mart Pazartesi günü başlayıp 5 
Nisan Pazar günü bitecek olan 
Kütüphaneler Haftası kutla-

maları bu yıl Korona Virüsü sebebiyle ya-
pılamadı. Yapılamadı derken kastım, kitap 
Fuarları düzenlenemedi, yazarlar okuyucu-
ları ile imza günlerinde buluşamadı, kütüp-
haneler kapılarını sonuna kadar okuyucuya 
açıp okuyucu- kitap buluşmasını sağlaya-
madı.

Kütüphaneler, içlerinde barındıkları ki-
taplar, kitap sayıları, kütüphane binalarının 
sayısı, bunların hizmet kalitesi ve buradan 
faydalanan okuyucu sayısı ile bir toplumun 
kültür seviyesine ayna tutan kurumlardır.

İnsanlık tarihini, teknolojik gelişmeleri, 
bilimde meydana gelen ilerlemeleri, milli 
tarihimizi, geçmişimizi ve bu günümüzü 
kitaplardan öğreniriz.

Yazılan her satır yazı tarihe not düşmek 
demektir. Bunu kalıcı kılmak, geleceğe ta-
şımak da kütüphanelerin görevidir.

Yazı icat olalı beri bazı insanlar yazma 
ihtiyacı duymuşlardır. Bu yazma ihtiyaçla-
rını kayalar üzerinde, kil tabletlerde, par-
şömenlerde, deriler üzerinde son olarak da 
yine insanlar tarafından icat edilen kâğıtlar 
üzerinde gidermişlerdir.

İnsanlar gördüklerini, denediklerini ve 
bildiklerini yazıya dökmüşler geleceğe ışık 
olabilmek kaygısı ile. Birileri de çıkıp bu 
yazılanları bir araya toplayıp meraklılarının 
hizmetine sunmayı düşünmüş ve kitapların 
toplandığı bu yere de kütüphane demiş!

Bu gün ister kayalara kazılsın, ister taş-
lara veya kil tabletlere yazılsın ulaşılabilen 
her yazılmış eser kitaplar halinde basılmış 
ve meraklısının hizmetine sunulmuş kü-

tüphane denilen bilgi hanelerde.
Bizler kütüphanelere giderek bilmedik-

lerimizi öğreniyoruz. Yaşamadığımızı, gör-
mediğimizi ve duymadığımızı sanki oraday-
mış gibi öğreniyor, başkalarına aktarıyoruz.

Ya da bildiğimiz ama iyice hatırlaya-
madıklarımızı hafızalarımızda tazeliyoruz. 
Yine o günleri hatırlıyoruz. O anda dikkat 
etmediğimiz detayların farkına varıyoruz. 
Kendi yaşadığımız anı bir başkasından daha 
detaylı dinliyor, yeniden öğreniyoruz.

Mesela Orhun abideleri…
Bu yazılar bir kaya üzerine kazınmasa 

idi belki de bu gün Bilge Kağan’dan, Kül-
tigin’den, Tonyukuk’tan haberimiz olmaya-
caktı. Bu Bengü Taşlar olmasa idi “Ey Türk 
titre ve kendine dön!” sözünü duymamış 
olacaktık. Yüzlerce yıl önce söylenmiş bu 
söz ile yüz yıl önce söylenen “Ne mutlu 
Türküm diyene!” sözünü karşılaştırma im-
kânı bulamayacaktık.

Belki sözlü kültür ile birçok şeyi geleceğe 
aktaracaktık ama…

Bu amanın cevabını sizlere bırakıyorum. 
Yazının altını “ama”dan sonra siz doldurun. 
Ancak “söz uçar, yazı kalır” atalar sözünü 
unutmayın. 

Sevgi ve muhabbetle bol okumalar dili-
yorum.
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Oysa Mehmet Akif’in “Safahat”ta çok gü-
zel dile getirdiği üzere Kur’ân; mânâsından ha-
bersiz, yüzünden okunmak yahut fal bakmak 
için inmemiştir:
“Lafzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’ân’ın.
Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mânânın.
Ya açar Nazm-ı Celîlin, bakarız yaprağına;
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir Hele Kur’ân, bunu hahakkıyla bilin,
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak 
için.”

Mevlânâ, “Mesnevî”den aldığımız yukarı-
daki beyitlerin bir öncesinde şöyle der:
“Mâ-halaktü’l-cinne ve’l-inse be-hân
Cüz  ibâdet  nîst  maksûd  ez  cihân.”

(Ben, insanları ve cinleri ancak bana iba-
det etsinler diye yarattım” âyetini oku. Âlemin 
yaratılmasındaki maksat, ibadetten başka bir 
şey değildir.)

Beyitte iktibas edilen âyetin devamı “illâ 
li-ya‘büdûn”dur ki müfessirler bu “li-ya‘bu-
dûn” kelimesini “li-ya‘rifûn” ve “li-yuvahhi-
dûn” olarak tefsir etmişlerdir. Yani ibadetten 
maksat tevhit ve marifettir. Dolayısıyla anla-
madan, “atalarımızdan böyle gördük” diyerek 
cahilce yapılan ibadetler sahih değildir. Nitekim 
İsmail Ankaravî de söz konusu beyti bu istika-
mette şerh etmiştir:
“Sûre-i Zâriyât”da olan âyet-i kerimeye işaret 

buyururlar. Kâle’llâhü Teâlâ: Ve mâ halak-
tü’l-cinne ve’l-inse illâ li-ya‘büdûn. Yani ben 
cin ve insi halk eylemedim illâ bana ibadet ey-
lemelerinden ötürü. Bazılar ya‘rifûn ve bazılar 
yuvahhidûn ile tefsir eylemelerinde nükte ma-
rifetsiz ve tevhidsiz ibâdet-i sahîha olmaz. Ve 
sizin cehlile olan ibâdetiniz kabul mertebesin  
bulmaz. Ve ibâdetden maksûd tevhit ve ma-
rifetdir. Ve marifet-i Rab ibâdeti müstelzim 
olur demeği işâr kılur.” (Bkz. İsmail Rusûhî: 
Şerh-i Mesnevî, c. 3, s. 495)
Hz. Mevlânâ, yukarıda zikrettiğimiz beyitle-
ri her ne kadar insanların ibadet etmek için 
yaratıldığını anlatmak için söylemişse de o, 
zımnen kitaptan maksadın -hangi kitap olur-
sa olsun- içinde anlatılanların okunup anlaşıl-
ması olduğunu söylüyor ki el-hak doğrudur. 
Bu noktadan hareketle biz de diyoruz ki mu-
kaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i okumak-
tan maksat, içinde yazılanları anlamak ve 
günlük hayatta uygulamaktır. Anlamadan, 
sadece ibadet maksadıyla Kur’ân okumak 
-Allah bilir ama- bize fazla bir şey kazandır-
mayacaktır.
Demem o ki insanlık bütün gelişmeleri kita-
ba borçludur. Kitaptan maksat da içindekileri 
okuyup anlamak ve sosyal hayatta uygula-
maktır. Okumuş olmak için okumanın bence 
ne dünyaya bir faydası vardır, ne de âhirete…

‘Tiryaki Sözleri’nin
GÖLGESİNDE

Ahmet 
Sevgi

İnsan kendi mevkiini dostlarının gösterdikleri
nokta ile düşmanlarının gösterdiği nokta arasında aramalıdır.

(C. Şahabeddin)

KENDİ DEĞERİMİZ
İnsanoğlu  kendi  değerini  merak  ederse,
Ortasıdır, dostlarıyla düşmanları ne derse.

(Ahmet Sevgi)
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KONYA MİLLÎ KÜTÜPHANESİNE 
YAPILAN YARDIMLAR

GIRIŞ
Bugün Millî Kütüphane denilince Anka-

ra’daki Millî Kütüphane akla gelmektedir.  
Oysa Konya’da o kütüphaneden çok daha eski 
bir başka millî kütüphane vardı. O da “Konya 
Millî Kütüphanesi” idi.  Bu kütüphanenin var-
lığı, Konya’da millî bilincin kuvvetli bir şekilde 
daha I. Dünya Savaşı yıllarında uyandığının 
en büyük delilidir.  Peki, bu kütüphane nasıl 
kurulmuştur? Kurulmasına kimler öncülük 
etmiştir? Bu kütüphanenin kendine özgü bir 
yönetmeliği var mıdır? Kütüphaneye ne gibi 
yardımlar yapılmıştır? Bu kütüphaneden ve 
ona yapılan bağışlardan bahsetmeden önce 
Türk Sözü hakkında kısaca bilgi vermek ge-
rekmektedir.

Babalık gazetesinin uzun yayın hayatını 
inceleyenler  “Türk Sözü” adını aldığı bir dö-
nemle karşılaşacaklardır. Bu dönem 11 Ha-
ziran 1917 tarihinde başlamıştır. Başka bir 
ifade ile Babalık gazetesinin yayınlanmasının 
yedinci yılında bu ad değişikliği yaşanmıştır.  
Vali Muammer Bey’in Konya’daki görev süre-
si bitip Sivas’a naklinin gerçekleşmesi üzerine 
de sona ermiştir. İsim değişikliği Vali Muam-
mer Bey’in tavsiyesiyle gerçekleşmiştir. Ga-
zetenin adındaki bu değişiklik, önce edebiyat 
sahasında başlayan Türkçülük fikrinin Türk 
siyasetine de taşındığı ve ona yön verdiği bir 
dönemde gerçekleşmiştir. Türk Sözü’nün 11 
Haziran 1917 tarihli ilk sayısında “Mesleği-
miz” başlıklı yazıda, bu isim değişikliğinin 
gerekçesi anlatılmıştır. 1918 yılı Kasım’ında 
gazete tekrar “Babalık” adını kullanmaya baş-
lamıştır.

Türk Sözü’nde dönemin güçlü kalemleri-
nin yazıları vardır: Bunlar arasında Mehmet 
Muhlis’i (Koner), Mithat Şakir Altan’ı, Namdar 
Rahmi’yi (Karatay), Mümtaz Bahri’yi ( Koru), 
Naim Hazım’ı  (Onat) ilk sıraya koymak gere-
kir. Konya’nın eski eserleriyle ilgili yazıları ka-
leme alan Hamdizade Abdülkadir’i  (Erdoğan) 
de bu grupta anmak yerinde olacaktır. İstan-
bul muhabiri Mehmet Halit’i, Seydişehirli Ze-
ki’yi, sağlık konularında aydınlatıcı yazılarıyla 
dikkati çeken Dr. Ali İsmail’i, Edip Raşit’i (Us-
man),  Süleyman Necati’yi,  Osman Nuri Beyi, 
Ahmet Nail’i, Pozantılı Saim’i, Eflatun Cem’i 

(Güney), Konya Evkaf Eski Müdürü Cemal 
Beyi, Maliye Müfettişi Ali Hikmet Nahit Beyi, 
Konyalı Hayri’yi de bunlara eklersek, yazar 
kadrosunun ne kadar zengin ve geniş olduğu 
anlaşılır. 

Türk Sözü’nün içeriğinde şehir haberleri, 
vilâyet haberleri, iktisadî yazılar, maarif ilân ve 
haberleri, haricî haberler,  ayrı ayrı sütunlarda 
toplamışlardır. Gazetede zaman zaman zira-
at haberleri de çıkmıştır.  Yukarıda isimlerini 
verdiğimiz yazarların bir kısmı da “Açık Ya-
zılar”, “Baş Makaleler”, iç sayfadaki “Türklük 
Etrafında” genel başlığı altında yazılarını ya-
yımlamışlardır.  “Türklük Etrafında” üst baş-
lığı ile verilen yazılar,  gazetenin tutumunu, 
fikrî yönünü daha belirgin bir hale getirmiş-
tir. Ocak’ta Namdar Rahmi ile başlayan, daha 
sonra Türk Sözü’ne taşınan “koketri” konu-
sundaki polemik/tartışma yazılarını da burada 
bulmak mümkündür. İnsanımızın memleketi 
tanımadığı yolunda Mehmet Muhlis’in yakın-
masını içeren makalesi bir hayli ilgi çekmiş; 
benzeri birkaç yazının yayımlanmasına vesile 
olmuştur.  Devletin istikraz politikalarına yö-
nelik açıklama ve tavsiyeler de gazetede ele 
alınan önemli konulardandır.  Atasözleri, millî 
oyunlara ilişkin yazıların bulunması halka 
doğru gidişin, halk kültürünün giderek önem 
kazanmasının güzel örnekleri sayılmalıdır. 
Atamalar, nakiller, mahkemelerin duyurula-
rı, okullara özgü resmi açıklamalar gazetenin 
içeriğinde yer alan önemli hususlardır.  İşte 
bu gazetede Konya’da bir kütüphane (bazı 
yerlerde kitaphane denilmiş ) kurulduğu ha-
beriyle karşılaşıyoruz. 

Konya Millî Kütüphanesine Dair İlk Ha-
zırlıklar

Konya Millî Kütüphanesi Vali Muammer 
Bey zamanında kurulmuştur. Çünkü onun 
zamanında Konya’da kültürel hayat çok can-
lanmıştır. Gökalp Tiyatrosunda yapılan konfe-
ranslar, sahnelenen oyunlar, şehirdeki eğitim 

MUSTAFA 
ÖZCAN
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O yıllarda Beyrut’ta bulunan ve Konya’daki 
gelişme hareketlerini izlemekten geri kalma-
yan Osman Ferit Bey’in bu davranışı takdirle 
karşılanmıştır. Ayrıca yine Konya’nın genç ve 
aydın bilginlerinden Fethiye Medresesi eski 
müderrisi ve İttihat ve Terakki öğretmenlerin-
den olan Naim Efendi ile değerli gençlerden ve 
İttihat ve Terakki Okulu öğretmenlerinden Ne-
cip Bey’in de Milli Kütüphaneye birçok değerli 
eserler hediye ettikleri öğrenilmiştir. Bilimin 
değerini takdir eden bu gençlerin davranışları-
nın başkalarına da örnek olacağı vurgulanmış-
tır.12

Öteden beri resmi açılışı münasebetiyle 
Millî Kütüphaneye, vilâyetin eski İstinaf Mah-
kemesi Başkanı Tahir Beyefendi tarafından şair 
Nabi’nin yazma ve gayet değerli bir divanını 
hediye edildiği açıklanmıştır. Bilgi ve düşünce-
nin önemini, çok iyi bilen Tahir Beyefendi’nin 
bu davranışından övgüyle söz edilmiştir.

Yine bu arada Tarîkatçızâde Cemal Efen-
di’nin aynı kütüphaneye otuz iki cilt kitap hedi-
ye etmiş olması da ayrıca takdire değer bulun-
muştur13  Aynı şekilde Beyrut Sanayi Mektebi 
Müdürü Osman Ferid Bey’in, bir defada Millî 
Kütüphaneye gayet değerli 47 cilt kitap hediye 
ettiği görülmüştür. Öteden beri bu tür toplum-
sal hareketlerde bulunan Osman Ferid Bey’e, 
Konya basını samimi teşekkürlerini iletmiştir.14

Hemen belirtelim ki Konya milletvekille-
rinden Tevfik Beyefendi’nin Millî Kütüphaneye 
kırk sekiz cilt önemli eser bağışladığı görül-
müştür. Tevfik Efendi’nin millî irfana yaptığı bu 
hizmet, şehirde övgüyle karşılanmış, emsaline 
örnek olması istenmiştir.15

Kütüphanenin kurucularından olan Mek-
teb-i Sultanî ve Medrese-i İlmiyye öğretmenle-
rinden Hamdizade Abdülkadir Efendi’nin eme-
ği her türlü takdirin üstündedir. Zira bu konuda 
olağanüstü bir çaba göstermekle kalmamış,  
kütüphaneye toplam elli cilt kitap da bağışla-
mıştır. Ayrıca Evkaf Müdürü Eşref Beyefen-
di’nin de Millî Kütüphaneye iki cilt Amasya 
Tarihi bağışladığı görülmüştür. Bundan başka 
Halep’te görevli Dirvanlızade İzzettin Bey tara-
fından kendi eseri olan Cihannüma’nın da ba-
ğışlandığı duyurulmuştur. Hatta İzzettin Bey’in 
Halep’te hizmeti sırasında bile Konya kültürü-
ne katkıda bulunduğu ifade edilmiştir.16

Yine eski milletvekillerinden Mehmet 
Emin Bey’in Milli Kütüphaneye yüz ciltten faz-
la eser bağışladığı duyurulmuş, bu eserlerden 
birçoğunun tarih ve edebiyat sahasını ilgilen-

dirdiği bilgisi,  araştırma ve incelemecilerin dik-
katlerine sunulmuştur.17

Kitap bağışlayanlardan birisi de Doktor 
Necmettin Bey’dir. O, Hasan Çelebi’nin güzel 
bir el yazması olan müzehhep şuarâ tezkiresini 
Millî Kütüphaneye vermekle kalmamış, birçok 
kitap daha bağışlayacağını bildirmiştir. Nüshası 
nadir bulunan bu tezkire ile kütüphane, servet 
değerinde bir esere sahip olmuştur. Necmettin 
Bey’e, bu himmetlerinden dolayı hassaten te-
şekkür edilirken atalarımızın böyle değerli eser-
ler bıraktıkları bir kez daha hatırlatılmıştır.18

Konya’nın ilmî ve sosyal hareketlerine ilgi 
gösteren aynı zamanda nahiye müdürü göre-
vinde bulunan Vefa Bey de, yirmi cilt kitabını 
bu kütüphaneye bağışlamakta hiçbir tereddüt 
yaşamamıştır. Aynı şekilde kendisine basın yo-
luyla teşekkür edilmiştir.19

Konya Milletvekili Şakir Beyefendi, o ta-
rihe kadar yayımlanan Hammer’in Osmanlı 
Tarihi’nin sekiz cildini Millî Kütüphaneye ba-
ğışlamış, ayrıca söz konusu kitabın daha sonra 
çıkacak ciltlerini de bağışlayacağına dair söz 
vermiştir. Yine Beyrut Sanayi Mektebi Müdü-
rü Osman Ferit Beyefendi tarafından da 29 cilt 
değerli eserin Millî Kütüphaneye hediye edildi-
ği bildirilmiştir.20

Tren istasyonunda görkemli bir törenle 
karşılanan zamanın Maliye Nazırı Cavid Bey, 
doğruca hükümet binasına gitmiş, oradan, 
belediye tarafından Bağdat Oteli’nde şere-
fine verilen yemeğe katılmıştır. İç borçlan-
manın önemini ve yararını anlatmak üzere 
Konya’da bulunan Cavid Bey, bu arada, Millî 
Kütüphaneye, kendi eserlerinden birer nüs-
ha bağışlamıştır. Konya’nın kültür hayatına 
hizmet eden millî kütüphaneye yapılan bu 
bağış karşısında, basın,  kendisine “memle-
ket namına”  minnettarlığına arz etmiştir.21  
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ve öğretim faaliyetleri, verilen söylevler, Konya 
gençliğini harekete geçirmiş, bunlar İttihat ve 
Terakki Kulübü’nün desteğiyle giderek artmış-
tır. İşte böylesine bir ortamda Konya’da bir de 
millî kitaplığın kurulmasına karar verilmiştir.

Türk Sözü’nde de bu konuyu destekle-
yen makaleler yayımlanmıştır.  “Millî Kütüp-
hane” başlıklı başmakalede, kütüphanenin 
kuruluşundan bahsedilmiş, bunun millî ih-
tiyaçlarımızın en önemlilerinden biri olduğu 
vurgulanmıştır. Konyalı gençlerin kahvehane 
köşelerinden uzaklaşıp buraya gitmeleri gerek-
tiği ifade edilmiştir. Ayrıca okumak, çalışmak, 
bilgilenmek isteyen gençlerin bütçelerinin yet-
mediği yerde buradaki kitaplardan yararlanabi-
lecekleri bildirilmiştir.1 “Milli Kütüphane Te’sîs 
Edildi” başlıklı haberde de şehirde bulunan 
bilim adamlarının önemli bir kısmının bu kü-
tüphane heyetinde yer aldığı, kütüphaneyi kısa 
zamanda her bakımdan geliştirecekleri, her yö-
nüyle tatminkâr bir seviyeye getirecekleri ifade 
edilmiştir.2“Millî Kitaphanesinin Te’sîsi Müna-
sebetiyle” adlı yazıda ise, yazının önemi, kita-
ba verilen değer, okumanın yararı belirtilmiş, 
yurtdışından bazı ülkelerdeki okuma oranları 
üzerine istatistikî bilgiler verilmiştir3

Konya Millî Kütüphanesi’nin bir de nizam-
namesi (yönetmeliği) vardır. Bu yönetmelik elli 
iki maddeden ibarettir. Yönetmelik, kütüpha-
nenin yönetimine, işlevine, görevlilerin yetki-
lerine ilişkin maddeler içermektedir. İdarenin 
işleyişi, kütüphane gelirleri, denetim mekaniz-
maları, okuyucuların uyacakları kurallar gibi 
hususlara yöneliktir. Yine bu nizamnameye 
göre her yıl 3 Temmuz 1333 (1917) kütüpha-
nenin kuruluş yıldönümü olarak kutlanacaktır.  
49. Maddede o gün neler yapacağı da belirtil-
miştir4.

Öte yandan Millî Kütüphane İdare He-
yeti Müdürü Şakir Bey’in istifası üzerine Faik 
Bey (Soyman ?) çoğunluğun oyunu alarak bu 
göreve getirilmiştir. Yıllardan beri “tedkik ve 
tetebbu’atla uğraşmış” olan Faik Bey’in, Millî 
Kütüphane’nin kuruluşunda büyük katkıları 
bulunduğu ve büyük himmetleri görüleceği 
ifade edilmiştir.5

Millî Kütüphane’nin resmi açılışına ilişkin 
bilgiler de şöyle özetlenebilir: 

“Geçen Cuma (1 Mart Cuma günü) günü 
Millî Kütüphane’nin resmi açılışı parlak bir 
törenle gerçekleştirilmiştir. Zevali saatle saat 
ikide Sanayi Mektebi mızıkası, İttihat ve Terak-
ki Kulübünün önünde çeşitli marşlar çalmış, 

başta Vali Muammer Bey olmak üzere bütün 
memurlar kulüpte toplanmışlardır. Daha son-
ra zamanın genç Belediye Başkanı Mehmet 
Muhlis Bey tarafından bir açılış nutku söylen-
miş, umumi meclis üyelerinden Hoca Lokman 
Efendi tarafından da bir dua tilâvet edilmiştir. 
Konuklara şekerler dağıtıldıktan sonra törene 
son verilmiştir.6

Millî Kütüphaneye Yapılan Bağışlar
Konya’da kurulan bu kültür kurumuna iki 

türlü yardım yapıldığı görülmektedir. İlki para 
yardımları, diğeri de kitap bağışlarıdır. Dolayı-
sıyla önce para yardımlarından bahsedilecek, 
sonra da kitap bağışlarına geçilecektir.

1)Para Yardımları
Milli Kütüphaneye büyük miktarda yardımı 

Belediye yapmıştır.  Bin bir ihtiyaç içinde kıvra-
nan Belediye, 100 lira vermek suretiyle büyük 
bir katkıda bulunmuştur. Onun bu fedakârlığı 
takdirle karşılanmış, genç ve aydın bir Belediye 
Başkanı olan Mehmet Muhlis’e ve bütün heye-
te teşekkürler edilmiştir. 7

Elbette bu yardımlar Belediye ile sınırlı 
kalmamış, şehrin itibarlı tüccarlarından Kazım 
Hüsnü Beyefendi yirmi beş, Reji Müdürü Şakir 
Bey yedi, Hukuk Mektebi Müdürü Refik Bey bir 
lira nakdi hediyelerde bulundukları tespit edil-
miş, kütüphane müdürlüğü gazete vasıtasıyla 
kendilerine teşekkürlerini sunmuştur. 8

Çeşitli hayır kurumlarına yardımlarıyla ta-
nınan şehrin meşhur tüccarlarından Narinzade 
Yusuf Efendi de Milli Kütüphane’ye on beş lira 
vermek suretiyle bu irfan kurumunun kurulu-
şuna katkıda bulunmuştur.9

Ayrıca On Temmuz Bayramı münasebe-
tiyle Türk Sözü, özel bir nüsha çıkararak okur-
larına hizmet etmiştir. Bu özel nüshadan Ilgın 
ve Ereğli ilçelerine yollananlar, bu ilçelerin ay-
dın fikirli evlâtları tarafından büyük bir sevinçle 
satın alınmış, toplanan para da Millî Kütüp-
haneye yardım olarak gönderilmiştir.10  Aynı 
nüshanın Karaman’a gönderilenleri de tama-
mıyla satılmış ve bunların tutarı Millî Kütüpha-
ne ’ye yollanmıştır. Söz konusu ilçelerin aydın 
gençlerine bu hamiyetperverliklerinden dolayı 
teşekkür edildiği haberi basında yer almıştır.11

2) Kitap Bağışları
Konya’da yeni kurulan Millî Kütüphaneye 

birçok kitap bağışı da yapılmıştır.  Kitap ba-
ğışıyapanların başında, Sanayi Mektebi eski 
müdürü Osman Ferit Beyefendi gelmektedir.  
Onun, Millî Kütüphaneye kıymetli dört kitap 
hediye ettiği haber konusu olmuştur. 
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ACZİMİN
        GİRYESİ

KİTAPLARA KOŞ
Gerçek dost ararsan nehirler misali coş,
Ve  mâbede  koşar  gibi  kitaplara  koş.

                                   (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

Türk Sözü’nden yapılan bir açıklamadan 
öğrenildiğine göre bu kitap bağışlarına Refik 
Bey de Türk Sözü gazetesi başyazarı (Süley-
man Necati Bey) vasıtasıyla Millî Kütüphane’ye 
47 ciltlik kitap göndermek suretiyle katılmıştır 
22

Sonuç
1917-1918 Babalık gazetesi incelendiği 

zaman “Türk Sözü” adını aldığı görülmüştür. 
Bunda zamanın ileri görüşlü valisi Muammer 
Bey’in etkisi büyüktür.  Vali Muammer Bey’in, 
gençlerin elinden tuttuğu, onları millî konulara 
doğru yönelttiği,  millî konuların, Türk kültürü-
nün öne çıkmasına vesile olduğu, bu konudaki 
çalışmaları yürekten desteklediği Babalık gaze-
tesindeki çeşitli haberlerden anlaşılmaktadır.

Gençleri millî birlik fikri ve Türklük dü-
şüncesi etrafında toplamış olması,  bu yön-
deki çalışmaları, şehirde o zamana kadar pek 
görülmemiş bir kültürel ortamın doğmasına 
yol açmıştır. Türklük düşüncesinin öne çıka-
rılması, zamanın hükümetlerinin de desteğini 
kazanması, o günkü ülke durumunun bunu 
beslemesi gözden kaçmamıştır. Vali Muam-
mer Bey’in önderliğinde Konya’da yaşanan 
ilerleme ve kültürel kazanımlar her türlü tak-
dirin üstündedir.

Bu arada Türk Sözü, Ocak dergisi gibi ya-
yın organlarında yazılan makaleler, fıkralar, 
derlemeler, incelemeler Konya kültürünün 
gelişmesine, yeniden ele alınıp genç kuşaklara 
tanıtılmasına, ulusal kültüre eklemlenmesine 
katkıda bulunmuştur. Konya Valisi Muammer 
Bey’in kısa dönemde şehirde bir millî kütüpha-
ne kurulmasına ön ayak olması, buraya gerek 
para, gerekse kitap bağışlarıyla destek olunma-
sı, gelecek kuşaklara hizmet sunulması, başka 
şehirlerde örneklerine pek rastlanılmayan bir 

durumdur ve Konyalıların kültüre verdiği öne-
min bir göstergesi şeklinde değerlendirilmeli-
dir. 
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HER KÖYE BIR KÜTÜPHANE

FATMA 
TUTAK

Kalem oynatmanın, fikir üretmenin 
zor olduğu günler... Acı haberler, 
geleceğe dair belirsizlik, sarp ve yal-

çın kayaların tepesinde asılı kalmış gibi uçu-
şup duran hayaller, hayallerimiz...

Bir daha güler mi yüzler, bir daha şen-
lenir mi gönüller; ne yana dönseniz acı, 
ıstırap, çile bir daha gönenir mi yürekler?  
Savaş zamanı yayınlarına baktığınızda görü-
nenden pek farklı değil manzara. O dönem 
yazar ve şairlerinin haleti ruhiyesine işleyen 
ve eserlerine nüfuz eden gam, kasavet ve 
hüznün bir benzeri günümüz yazınında da 
arzı endam etmekte. 

Bu bencil, bu hodbin, bu kendi cebin-
den ve midesinden başka şey düşünmeyen 
duyarsız güruhun önüne nasıl, neyle geçile-
bilir? Yapılacak bir şeyler olmalı. Teslim ol-
madan önce eldeki çarelerin hepsine başvu-
rulduğundan emin olmalıyız.  Mademki can 
tendedir o halde izlenecek bir yol; bitmeye 
mahkûm bir gece, atacak bir şafak, doğacak 
bir gün muhakkak vardır!

Çıkış yolu arayışı içindeyken zihnimdeki 
kara bulutların arasında beliren bir düşünce 
ansızın göz kırpıyor. Henüz fidanken topra-
ğa düşen ulu canların her biri yerine bir ka-
yın, bir çınar dikilse diyorum. Onların bağ-
rında biten onlarca, yüzlerce, binlerce çocuk 
dallarına kurulan salıncaklarda büyüse, ser-
pilse; gölgesinde çilekeş, yüreği yangın yeri 
analar dinlense, serinlese yanan bağırları 

bir nebze... Çocuklar başını yere hiç eğme-
se, daima göğe baksa gür kirpikli ela gözle-
ri… Sonra içlerinden biri Zümrüd-ü Anka’yı 
görse gök kubbede haykırsa, toplasa başına 
diğerlerini gösterse, anlatsa aksakallardan 
dinlediği  “Küllerinden doğan” Zümrüd-ü 
Anka efsanesini...

Her efsane, destan şimdilerde ‘ fan-
tasia’; her hayal, hulya, düş, rüya ayakları 
yere basan bir gerçekliğin üzerinde vücut 
bulur şekillenir. Saf berrak dimağlardan çı-
kan riyasız düşler, üzerinden uzunca bir za-
man geçse bile -siz ister buna kelebek etkisi 
deyin, ister kendini gerçekleştiren kehanet 
ya da havanın, suyun, toprağın hafızası-  
toprağın bağrına düşen tohum misali kendi 
zamanında değilse bile bambaşka zaman 
ve mekânlarda hayat bulur yeşerir...

Yeşeren hayallerden bahsetmişken 
son yıllarda tanık olduğum en umut verici 
havadislerden birini sizlerle paylaşmak is-
terim. Bu bir hayalin tüm imkânsızlıklara 
rağmen gerçekleşme yolunda inatla atılan 
adımlarının ayak sesleri... Bu bir proje hem 
de ayakları yere basan ve destekçileri gün-
den güne çoğalan kutlu bir proje… 
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ZEKİYE
BOZGÖZ

ŞEHRİN AYNASI: KONYA YAZMA 
ESERLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bir şehrin aynasıdır kütüphaneler, bulun-
durduğu eserlerle, çalışan personeliyle, 
verdiği hizmetle. Birçok medeniyete 

beşiklik eden Konya’nın yıllardır büyüyen ve 
gelişen bir kütüphanesi olarak Konya Yazma 
Eserler Bölge Müdürlüğü sadece bir kütüpha-
ne değil nadir yazma ve basma eserlerin araş-
tırmacıları için bir derya. İçerisinde kıymetli 
hazineler saklayan, bu hazine deryasına her 
daldığınızda farklı bir sevinç ile ecdadımızın 
emanetine hayranlık duyulan konumdadır. 

Bir yazma eserde mücellit, müzehhip, ebru 
sanatçısı. hattat gibi sanatçıların emeği bulun-
maktadır. Cildi, kâğıdı, yazısı, süslemesi ayrı 
ayrı bir sanattır. Bir mücevher gibi ince ince iş-
lenen yazma eserlerin layık olduğu şekilde ko-
runması ve teknik işlemlerinin yapılarak kültür 
ve sanat dünyasının hizmetine sunulabilmesi 
için bir bölge kütüphanesi kurulması gerekliliği 
hâsıl olmuştur.

Tarihimize ışık tutan, manevi değerlerimi-
zin birinci el kaynakları olan yazma ve nadir 
basma eserlerden oluşan koleksiyonuyla yerli 
ve yabancı araştırmacılara hizmet vermektedir 
Bölge Müdürlüğü. Burdur İl Halk Kütüpha-
nesini sel basması sonucu çok değerli yazma 
eserlerin zarar görmesi üzerine, ülkemizin çe-
şitli kütüphanelerinde bulunan değerli yazma 
koleksiyonlarını bir araya toplam ihtiyacı doğ-
muştur. Bu eserlerin bakım ve onarımlarının 
yapılmasını sağlamak, eserleri uygun ortam-
larda muhafaza ederek araştırmacıların hiz-
metine sunmak amacıyla 20 Temmuz 1984 
tarihinde Konya Yazma Eserler Kütüphanesi 
ismiyle kurulmuştur.

Kütüphane, yıllar içerisinde devir, bağış ve 
satın alma yoluyla kişi, kütüphane ve kurum-
lardan pek çok yazma ve nadir basma eser 
koleksiyona kazandırılarak zenginleştirilmiştir. 
Kütüphanede, astronomiden tıpa, dini ilim-
lerden felsefeye, edebiyattan psikolojiye kadar 
birçok konuda eser bulunmaktadır. Osmanlı 
Türkçesi, Arapça ve Farsça dillerinde pek çok 
eser yer almaktadır. Ayrıca uluslararası pro-
tokollerle dijital olarak kütüphane bünyesine 
katılan koleksiyonlarda mevcuttur. Bu koleksi-
yonların en önemlileri Rodos ve Dubai kolek-
siyonudur. 

Şu an bünyesinde bulunan 19.652 yaz-
ma eser, 87.677 nadir matbu eser, 105.448 

dijitalleştirilmiş eserle okuyucularına hizmet 
sunmaktadır. 

Araştırmacılara hem kurum içerisinde 
hem internet üzerinden hizmet verilmektedir. 
Mevzuata göre lisans, yüksek lisans, doktora 
öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılar 
eser görsellerinden ücretsiz olarak faydalan-
maktadır. Kurum içerisinde faaliyette olan 
Yazma Eser Portalı sayesinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı tüm yazma eser kütüphane-
lerinde bulunan birçok eserin katalog bilgileri-
ne ulaşılabilmekte ve görüntülenebilmektedir. 

Konyalı müellif, müstensih ve Konya’da 
yazılan eserler kapsamında yapılan Konya Pro-
jesi ile çeşitli yazma eser kütüphanelerinden 
dijital olarak getirilen eserlerle Konya kültür ve 
medeniyetine katkı sağlayan değerli şahsiyet-
lerin eserleri bir araya toplanarak araştırmacı-
ların istifadesine sunulmuştur.

Ayrıca Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı’nın Fatih kitaplığı, bilim ve felsefe 
serisi, dini ilimler serisi, edebiyat ve sanat seri-
si, tarih ve toplum serisi, tıpkıbasım serisi baş-
lıkları altında basarak yayımlamış olduğu yüz 
elli klasik eserin satışı Bölge Müdürlüğü’nde 
yapılmaktadır.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 
Müdürlüğü,  28.12.2010 tarihinde kabul edi-
len 6093 sayılı “Türkiye Yazma Eserler Kuru-
mu Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında 
Kanun” ile Konya Yazma Eserler Bölge Mü-
dürlüğü olmuştur.

Bölge Müdürlüğüne bağlı olan kütüphane-
ler ise şunlardır:
• Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi
• Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüp-
hanesi
• Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüpha-
nesi
• Manisa Yazma Eser Kütüphanesi

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü bu 
konuda araştırma yapmak isteyen araştırma-
cıları için zengin ve değerli arşiviyle gelişerek 
ve kendini yenileyerek hizmetlerine devam 
edecektir.
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Adı: Her köye bir kütüphane...
Bu güzel hayalin sahibi Metin Uğur! O, 

tam bir kitap dostu. Okumayı ve okutmayı 
kendine şiar edinmiş bir idealist. Her köye 
bir kütüphane kurma hayali kendi köyü olan 
Tokat Zile’ye bağlı Karacaören’de kurdukları 
kütüphaneden sonra başlamış. Zor şartlar, 
imkânsızlıklar ve köy halkının başlarda kar-
şı çıkmasına rağmen kurulan kütüphanenin 
yavaş yavaş kitaplarla dolması ve çocukların 
gözlerindeki sevinç çekilen sıkıntıları unut-
turmuş.

Metin Uğur öyle variyetli, ensesi kalın ne 
bileyim işte öyle ‘tuzu kuru’ mirasyedilerden 
filan değil. Çoğumuz gibi kendi yağında kav-
rulan sade bir vatandaş. Onun esas zenginli-
ği ülke çocuklarına ve kitaplara olan sevgisi...  

Kendine, kitaplara ve canım ülkemin 
umudu çocuklara olan inancı onu bu yolda 
yılmadan yürümeye itmiş. Bu inanç ve ka-
rarlılık sayesindedir ki gönül dostları ve des-
tekçileri her geçen gün artmış. Bağışlanan 
kitaplarla açılan kütüphanelere gelen çocuk-
ların yüzlerindeki minnettarlığı gördükçe ka-
rarında ne kadar isabetli olduğunu görmüş. 

Bu bana Kırım ve Türkistan toprakların-
da ana dilini, Türkçesini asimile olmaktan 
kurtarmak için mücadele veren İsmail Gas-
pıralı’yı ve kendi kültürünü gelecek nesille-
re aktarmak için mücadele veren dev yazar 
Cengiz Aytmatov’u anımsatıyor. Dedim ya 
halis niyetle yola çıkılınca mefkûrenizi yerde 
bırakmayacak yeni canlar hayat buluyor va-
tan topraklarında... 

Hayallerinin peşinden gitmeye cesa-
ret eden hemen herkes gibi etrafında tuhaf 
karşılandığı da, itirazlara maruz kaldığı da 
olmuş Metin Uğur’un. “Kitap karın doyur-

maz”, “Para kazanmadığın iş için neden boşa 
çabalıyorsun”, “Burası kütüphane olacağına 
kahvehane olsa daha çok iş görür” ve daha 
neler neler...

Lafonten masallarından birinde yer alan 
ve değirmenci, oğlu ve eşekleri arasında 
geçen o meşhur hikâyeyi bilirsiniz. Baba ile 
oğlu nasıl davranırlarsa davransınlar insan-
ların eleştirisinden bir türlü kurtulamazlar. 
Masalın sonunda kendilerince doğru olanı 
yapmaya ve etrafın sözlerine kulak tıkamaya 
karar verirler. Zira nasıl hareket edilirse edil-
sin ‘elalem’ torba olmayan ağzıyla konuşma-
yı sürdürecektir.

Şimdilerde aylardır yoğun çaba sarfede-
rek hayata geçirmeyi planladığı aynı isimle 
İstanbul’da bir dernek kurmuş olmanın se-
vincini yaşıyor Metin Uğur. Böylelikle proje-
sine yasal bir kimlik kazandırmanın yanında 
açılacak yeni kütüphaneler için gerekli har-
camayı toplanan fondan karşılamayı amaçlı-
yor. Ne diyelim yolları açık olsun.

Son olarak sorularımıza verdiği yanıtlar 
arasından manidar olduğunu düşündüğüm 
şu bir kaç cümleyi hiç değişiklik yapmadan 
siz muhterem okurlarla paylaşmak istiyo-
rum. “ Bu, cehaleti düşman edinmiş her in-
sanın projesidir. Benim senin diye birşey yok. 
Bizler ülkemizi seviyorsak el ele vereceğiz ve 
kitap okuyan nesiller yetiştireceğiz. Çünkü 
cehalet ancak okuyan nesillerle yenilebilir...

#HerKöyeBirKütüphane
#MetinUĞUR
Instagram: herkoyebirkutuphane
Twitter: herkoyekutphane
Mail: herkoyebirkutuphane@gmail.com
WhatsApp: (537) 055-7225
(OKU/OKUT)
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ANUŞ 
GÖKCE

KİTAP OKUMAK, HAYATI OKUMAK

Her yıl mart ayının son haftası “Kü-
tüphane Haftası” olarak kutlanır. 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Beledi-

ye çeşitli etkinliklerde bulunurlar, öğrenciler 
öğretmenlerin eşliğinde kütüphaneleri ziya-
ret ederler, araştırmacılar konferanslar verir-
ler. Bu yıl Korona virüsü sebebiyle STK’ların 
tüm toplantı ve etkinlikleri iptal edildi. Ben 
de “Şehrin Hafızası” olan dergimizde, devle-
tin hafızasının saklandığı Kütüphane Haftası 
münasebetiyle geçmişin deneyimlerinden 
istifade edilen kitap okumaları üzerine birkaç 
söz yazayım dedim.

Kitap okumak yediden yetmişe hepi-
mizin en temel ihtiyacıdır. Aynı ekmek, aş 
gibi… Yemek yemezsek, su içmezsek nasıl 
hayatımızı idame ettiremezsek, kitap oku-
mazsak, geçmişin ve hali hazırın tecrübele-
rinden yararlanmaksak millet olarak var ola-
mayız, geleceğimizi inşa edemeyiz.

Türk Milleti var olabilmek için birçok 
badireler atlatmış, savaşmış, etiyle, kanıyla, 
canıyla birçok bedeller ödeyerek toprağını 
vatan yapmıştır. Halen de bedel ödemeye 
devam ediyoruz. Bunun için geçmişin tecrü-
belerinden bize miras kalan eserlerden fay-
dalanmalıyız. Bunlardan ilki Türk tarihinin 
ilk edebi yazıtı olarak tarihe geçen “Orhun 
Yazıtları”dır. Bu kitabelerde Türk Milletinin 
güçlü bir devlet iken nasıl Çin egemenliği al-
tına girdiğini, sonra İlteriş Kağan tarafından 
nasıl bağımsızlıklarını kazandıkları anlatıl-
makta, Çin’in ipeğine, kumaşına tatlı sözleri-
ne aldanmamaları gerektiğini, Türk beyleri-
nin bilge kağanlarına itaat etmeleri gerektiği 
vurgulanmaktadır.

Tarihten ders çıkartılması için okunması 
gereken ikinci eser, Mustafa Kemal’in hazır-
ladığı “Nutuk”, “Söylev ve Demeçleri” ile 
“Gençliğe Hitabesi”dir. O, Türk Milleti yok 
olmak üzere iken ona yeniden hayat veren, 
dünyanın en güçlü ordularına karşı “Ya İs-
tiklal Ya Ölüm” diyerek Türk Milletini kur-
taran, vatan coğrafyası üzerinde özgürce 
yaşamasını temin eden büyük bir komutan, 
teşkilatçı ve geçmişten ders çıkarmasını bi-
len basiret sahibi bir devlet adamıdır. Musta-
fa Kemal, çağımızın “Bilge Kağanı” gibi Milli 
Mücadele boyunca yaptığı faaliyetleri, savaş-

ları, barışları, halkın fedakârlığını, anlaşma-
ları, destanlaşan Türk Kurtuluş Savaşı’nın 
tüm safhalarını ve Yeni Türk Devletinin ku-
ruluşunu, TBMM’nin faaliyetlerini, yabancı 
ve yerli unsurlarla nasıl mücadele edildiğini 
belgeleriyle Nutuk’ ta anlatmıştır. 

 Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından 
sonra Asya’da dağınık bir halde bulunan 
Türk boylarını yeniden bir bayrak altında 
toplayan ve bir cihan devleti haline getiren 
Göktürk Devleti’dir.  Göktürk Devleti’nin 
kurucusu ve en güçlü hükümdarı Bumin Ka-
ğan ve İstemi Han’dan sonra taht kavgaları, 
Çin devlet adamlarının ve Kağan’ın Çinli eş-
lerinin casusluk faaliyetleri, entrikaları, hile 
ve desiseleri, güçlü kağana karşı zayıf karde-
şe yardımı… Çin ve diğer kavimler tarafın-
dan askeri destek yapılması, en güçlü olan 
kağanın bile dayanamayıp Çin egemenliğine 
girmesi gibi hadiseler Orhun Kitabelerinde 
çok açık bir şekilde anlatılmaktadır. Külti-
ğin Kitabesinde, Bilge Kağan Türk Milletine 
hatırlatma yaparak devletli iken nasıl devlet-
siz olunduğuna dair şöyle seslenmektedir: 
““Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldıkta 
ikisi arasında kişioğlu yaratılmıştır. Kişioğlu 
üzerine de ecdadım Bumin Kağan, İstemi 
Han buyurmuş. Dört taraf düşman imiş! As-
ker sevk ederek dört cihetteki kavimleri zapt 
etmiş. Başı olanları eğdirmiş, dizi olanları diz 
çöktürmüş. İleride kadırgan ormanları be-
ride Demirkapı’ya kadar kondurmuş. Daha 
sonra gelenler bilgisiz olduğu için, küçük 
birader büyük biraderle kavga ettikleri için 
devlet haline koyduğu ilini kaybetti. …”(1) 
Kitabede Bilge Kağan Türk milletine nasi-
hatler vermektedir. Türk Milletinin Çin’in 
tatlı sözlerine, yumuşak ipekli kumaşlarına 
kanarak Ötüken’den ayrılıp Çine yaklaşma-
ları neticesinde orada kimliklerini kaybede-
rek Çinlileştiğini, özgürlüklerini kaybettikle-
rini, Türk Milletinin yok olduğunu büyük bir
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üzüntü ile dile getirmektedir: “Ey Türk Oğuz 
Beyleri, dinleyin! Yukarıdan gök batmadık-
ça, aşağıdan yağız yer çökmedikçe senin 
ilini, töreni kim bozabilir? … Hakimi, galibi 
Türk kavmi idin. O gün seni görkün sebe-
biyle bilge kağanın gelmiş, gitmiş. İyi ül-
kene kendi kötülüğünü getirdin. Müsellah 
adamlar nereden gelip seni götürdü? Sün-
gülüler nereden gelip sizi sürerek götürdü?

Ey mukaddes Ötüken ormanı kavmi! 
Kendiniz ileri gittiniz. Geri varanlarınız var-
dı. Vardığınız yer iyi olmadığından kanın su 
gibi aktı. Kemiklerin dağ gibi yığıldı. Beyza-
de oğulların kul, bakire kızların cariye oldu. 
Emmim Kağan uçmağa vardı. Yuğ töreni 
için Kırgız hanını naspettim. Türk milleti 
yok olmasın diye Tanrı kendimizi kağan kıl-
dı. Dahilen aç, haricen çıplak, kuvveti zayıf 
milletin üzerine kağan oldum. Küçük karde-
şim Kültiğin ile sözleştik. Babamızın, amca-
mızın kazanmış oldukları milletin adını, şöh-
retini mahv olmasın diye, Türk millet için 
gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük 
kardeşi Kültiğin, iki şad ile beraber ölecek, 
mahvolacak kadar çalıştım. Her tarafa da-
ğılmış milleti, ölmüş, bitkin halde yaşayan 
millet, çıplak halde yaşayan millet yine geldi. 
Milleti ıslah edeyim diye geride Oğuz Mille-
tine, Tatabı milletlerine, beride Çine karşı 
12 defa asker sevk ettik. Muharebe ettik. 
Tanrı yardım ettiği için, talihim olduğu için 
ölecek olan milleti yeniden ıslah ettim. Çıp-
lak milleti esvaplı, fakir milleti zengin ettim. 
Az kavmi çok ettim. Dört taraftaki milletle-

ri dost ettim.  Düşman kağanları hep bana 
muti oldu...”(2) Necip Asım, a.g.e, s. 112 v.d)

Bilge Kağan, kendi adına dikilen kitabe-
de de Türk milletinin mahv olmaması için 
gece uyumadan gündüz oturmadan çalıştı-
ğını, Türk boylarını itaat altına aldığını, isyan 
edenleri bastırdığını, Türk boyları ile akraba-
lık kurarak onları koruduğunu söyler. Çin ile 
anlaşarak milletin ticaret yaparak zenginleşti-
ğini, tarımla uğraşan budunlara tohum temin 
ettiğini, açları tok, çıplakları zengin kıldığını 
beyan eder. Yine Türk Milletine, beylerine 
çağrı yaparak bilge olan kağanlarına itaat et-
melerini, birlik olmalarını tavsiye etmektedir.

Tonyukuk kitabesinde ise, Tonyukuk,  
esir olan Türk Milletinin İlteriş ve Kapağan 
Kağanların liderliğinde bağımsızlığına kavuş-
tuğunu, kendisinin bu iki kağana şad oldu-
ğunu, danışmanı ve orduları başkumandanı 
olduğunu, Çin’e ve Türk boylarına itaat altına 
almak için yapılan savaşları anlatmaktadır.

Mustafa Kemal, sanki yüzyıllar önce Bilge 
Kağan’ın çağrısını duymuş gibi o da Mondros 
Mütarekesinden sonra Anadolu’ya geçerek 
Milli Mücadeleyi başlatmıştır. Yaptığı toplan-
tılarla, konuşmalarıyla, yayınladığı beyanna-
meleriyle halkı aydınlatmış, milleti yekvücut 
halinde Milli Mücadeleye hazırlamıştır. Öldü 
sayılan bir milleti yeniden ayağa kaldırmıştır. 
1920’de TBMM’sini açarak savaşa ve aldığı 
kararlara milleti ortak etmiş, bağımsız Türki-
ye Devleti’nin temellerini atmış, 1923’te Lo-
zan görüşmesinden sonrada “Türk’ün esir ya-
şayamayacağını” tüm dünyaya ilan etmiştir. 
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MUSTAFA 
GÜDEN

KONYALI GÖRDÜN MÜ GOLÜ? 

Selçuklu Devletinin cihana nam salan çift 
başlı kartalı ile iki kutup renk siyahla be-
yaz payitahtın kulübü Konyaspor’un bir 

zamanlar sembolüydü. 1981 birleşmesiyle 
ortak değerler harmanlanırken renkler adı-
na Konyaspor’dan ‘beyaz’ İdmanyurdu’ndan 
da ‘yeşil’ tercih edilince ortaya bugünümüzün 
süsü forma rengi çıkmıştı. 1981 evveli Kon-
yasporlularının ekseriyetinde de bundan müte-
vellit muazzam bir Beşiktaşlılık tutkusu vardır. 
Günümüzde adı ‘Süper Lig’ olan Türkiye 1. 
Liginde Konyaspor’un da yer almaya başladığı 
1988-89 sezonundan itibaren kent sevgisi de 
üç büyüklere duyulan aşka ortak olmaya baş-
ladı. “Şehrin Hafızası” için arşivin tozlu kutu-
larında gezinirken sayfadaki fotoğraflar elimize 
çıkıvermez mi? Gelin İnönü Stadının çimlerine 
gömülüp giden 1991-92 sezonuna dâhil bir Be-
şiktaş-Konyaspor maçını yâd edelim.

Şimdi yerinde Kule Site yükselen yerdeki 
Konya Otogarından bir cuma akşamı Recep Çı-
nar’la birlikte yola koyulduk. Ertesi sabahın ilk 
ışıklarıyla meşhur Topkapı Garajına varıp son 
payitaht İstanbul’u ‘kaybolmamaya özen göste-
rerek’ gücümüz yettiğince gezdik. Yanılmıyor-
sam ilk defa statta akşam maçı izleyecektik, bu 
sebeple gündüz vaktimiz serbestti.

Uzatmayalım; son durak Hayvanat Bahçesi 
gezisi ve seyyar balıkçıdaki ‘ayranlı’ ziyafetten 
sonra ardından İnönü Stadına vardık ve ‘ka-
ranlık, sularla kaplı’ koridordan ‘şalap-şulap’ 
geçip futbolseverlerin hülyalarını süsleyen yeşil 
zemine ulaştık. Burada bir diğer meslektaşımız 

Mehmet Yenikaynak’la da buluşup tribün at-
mosferine bakarak, “Beşiktaş kalesinin arkasın-
da çalışmak tehlikeli olur. İyisi mi biz Konyaspor 
kalesinin arkasında çalışalım” diyerek tercihimi-
zi yaptık. Bakmayın öyle;  deplasmanlarda kale 
arkalarında çalışmak her zaman kolay değildir.

Beşiktaş’ın Jaroslaw Bako, Recep Çetin, 
Ulvi Güveneroğlu, Gökhan Keskin, Kadir Akbu-
lut, Metin Tekin, Rıza Çalımbay, Turan Uzun, 
Zeki Önatlı, Şifo lakaplı Mehmet Özdilek ve Fey-
yaz Uçar’lı kadrosuna karşılık Konyaspor Enver 
Lugusic, Hayati Palancı, Sedat Balkanlı, Blerim 
Mula, Türkay Başaran, Salih Eken, İbrahim 
Nalbant, Suat Kaya, Muharrem Sahiti, Levent 
Devrim ve Gökhan Baladin’le çıkıyor sahaya. 
Konyaspor’un başında beyefendi Ömer Zengin, 
Beşiktaş’ın başında buz gibi İngiliz Gordon Mil-
ne var.

3-5 dakikalık taç çizgisi çekiminden son-
ra istemeyerek Konyaspor kalesinin arkasına 
yürüdük. Dedim ya, maksat taraftar tahrik 
olmasın! İlk yarıda Beşiktaş üç beş atak yapsa 
da gol bulamadı ve bize fotoğraf imkânı ver-
miş oldu. Akşam serinliğinde başlayan maçın 
ikinci yarısı ışıklar altında oynanacaktı. Devasa 
projektörler yanmış saha ışıl ışıl olmuştu. Ara-
mızda gece çekiminin tekniğini konuşurken 
kale arkasına fötr şapkalı, paltolu, baston şem-
siyeli bir adam geldi ve uzak noktadaki banka 
arkadaşıyla birlikte oturdu. Elinde makine filan 
da yoktu, ilginç! Neyse maç başladı fakat Be-
şiktaş’ın orta sahayı geçebildiği yok, fotoğraf 
için zorlanıyoruz. Yenikaynak korner bayrağına 
doğru gidip pozisyon aldı. Çınar’da baktı ben-
de muhabbet yok, 18 çizgisini bırakıp yanına 
gitti. Derken Beşiktaş’ın bizim kaleye geleceği 
tuttu. Makinayı kaldırıp pozisyonu kadraja yer-
leştirdim ki top Zeki’ye gelince içimdeki kor-
kunun yerini ferahlık aldı ve ‘ofsayt’ diye söy-
lenerek çekmekten vazgeçtim. Fakat Zeki yine 
de vurmuş, Lugusiç elini kaldırmış, ofsayt diye 
haykırıyordu. Duyan kim; hakem Etem Atasoy 
düdüğünü öttürüp santrayı göstermişti bile.  Recep, Konyasporlu İbrahim ve Gökhan’ın bakışları altında uçuşa geçerken.
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29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ede-
rek Türkiye Devletinin yönetim şeklini be-
lirlemiş, Türk Milletine kendini yönetecek 
kişileri seçme hakkı vererek layık olduğu 
modern bir konuma yükseltmiştir.

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Sam-
sun’a çıktığında memleketin durumunu 
“Nutuk” da şöyle izah ediyor:  “Osmanlı 
Devleti’nin dahili bulunduğu gurup Harb-i 
Umumi’de mağlup olmuş, Osmanlı Ordu-
su her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir 
mütareke imzalanmış. Büyük harbin uzun 
seneleri zarfında millet yorgun, fakir bir 
halde. Millet ve memleketi Harb-i Umumi-
ye sevk edenler, kendi hayatları endişesine 
düşerek memleketten firar etmişler. Salta-
nat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin 
mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin 
edebileceğini tahayyül ettiği deni tedbirler 
araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın riyase-
tindeki kabine aciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız 
padişahın iradesine tabi ve onunla beraber 
şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir 
vaziyete razı.

Ordu’nun elinden esliha ve cephane-
si alınmış ve alınmakta… İtilaf Devletleri 
mütareke ahkâmına lüzum görmüyorlar. 
Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve asker-
leri İstanbul’da. Adana Vilayeti Fransızlar, 
Urfa, Maraş, Ayıntap İngilizler tarafından 
işgal edilmiş; Antalya ve Konya’da İtalyan 
kıtat-ı askeriyesi; Merzifon ve Samsun’da 
İngiliz askerleri bulunuyordu… 15 Mayıs 

1919’da da Yunan askerleri İzmir’e ihraç 
ediliyor…”(3)

Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetini 
gençlere emanet etmiştir. Gençliğe hita-
besinde Türk milletinin başına gelecek her 
türlü kötü vaziyetler sıralanmakta, bundan 
daha elim ve korkunç olanın, “Memleke-
tin içinde iktidara sahip olanların gaflet ve 
dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. 
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatle-
rini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet fakr u zaruret içinde ha-
rap ve bitap düşmüş olabilir.” diyerek Türk 
gençliğin en birinci vazifesinin “Türk istik-
lal ve cumhuriyetini kurtarmak” olduğunu 
belirmiş, muhtaç olduğu kudretin “damar-
larındaki asil kanda mevcut”  (4) bulundu-
ğunu beyan etmiştir.

Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusuna “Soyadı Kanunu” çıkınca “Ata-
türk soyadını vermiştir.

Ne dersiniz? Birbirlerinden son derce ko-
puk vatandaşlarımızın, göz göze gelmekten 
ve selam dahi vermeyen siyasilerimizin bir-
lik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç olduğu-
muz bir zamanda Bilge Kağan ve Atatürk’ün 
sesine kulak vermeleri zamanı gelmedi mi?

Dipnotlar:
1) Orhun kitabeleri, “Kültiğin Abidesi, Sağ Cihet, 

s.101,(Haz: Necip Asım, 1924/ANK. TBMM Kütüpha-
nesi, PDF)

2) Necip Asım, a.g.e, s. 112 v.d
3) Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, s.1, yay haz: 

TTK ve Araştırma Kurumu, 1997/ANK)
4) Nutuk, s.596 v.d)
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Olacak şey değil, ‘’ha attık, atıyoruz” derken 
golü kalemizde görmüştük. Hem de ofsayt-
tan. Biraz sonra Recep Çınar geldi, “Kardeş bu 
nasıl gol, ofsayt yok muydu?” diyerek. “Hem 
de bir metre ofsayttı ama verdi işte” dedim. 
Söylenerek, yerine döndü. Az sonra, kale ar-
kasındaki fötr şapkalı gizemli adam “Konyalı” 
diye haykırdı. Konya kalesinin de arkasınday-
dık ama her halimizden belli oluyordu demek 
Konyalılığımız.

-Buyurun, diyerek döndüm. Az önce Re-
cep’in sorduğu soruyu başka bir versiyonla sordu:

-Golü gördün mü?
Konyalılığımız ifşa olmuştu nasılsa. Hak-

sızlığa susmanın sırası mıydı?
-Gördüm ama bir metre ofsayt vardı, di-

yecek oldum.
Fakat meçhul adam benden daha keskin 

çıktı:
-Ne bir metresi Konyalı! Senin açın dar da 

ondan öyle gördün. İki metre ofsayt var, iki, 
diye gürledi.

-Sen gördün, ben gördüm ama hakem 
görmedi, gölü verdi işte.

Belli ki doğrucu Davut’la karşı karşıyaydım:
-Vermeyip de ne yapsın? Az sonra Konya 

gol atarsa ne olacak? Siz Anadolu’da yakanızı 
boşuna yırtmayın. Bugün burada, yarın Kadı-
köy’de bunları hep yaşayacaksınız.

Olur şey değil,  İnönü Stadının çimleri 
üzerinde yiğit bir ses doğruları haykırıyordu. 
O gün Beşiktaş o gole sığınmak zorunda kaldı. 
Bir daha doğru düzgün atak yapmadan, sa-
vunmada kalarak maçı 1-0 tamamladı.

Maceralı bir yolculukla Topkapı’ya varıp 

biletleri aldıktan sonra gazetelerin akşam bas-
kılarını da toplayıp yerimize oturduk. Bütün 
spor sayfaları Beşiktaş’ın zaferini tam sayfa ve-
riyordu. O zamanlar her gazete kendi haberini 
yazdığından tekdüze haberler olmazdı. Bunun 
için her gazetede haberin 67.dakikasına bak-
tım. Biri dışında hepsi “Zeki vurdu, golü attı” 
diyordu. Yalnızca Fotospor “Zeki ofsayt pozis-
yonunda vurup golü attı” demişti ama başlıkta 
da spotta da öne çıkarmamıştı.

Haber incelemesini bitirmiş görsel değer-
lendirme yapıyorduk. Recep Çınar Milliyetin 
bir fotoğrafına hayran olmuştu. Gazeteyi uza-
tıp, “Adamın çektiği fotoğrafa bak. Motorlu 
makina olunca nasıl da yakalamış” dedi. Bak-
tım, evet çok güzel bir enstantaneydi. Namı 
diğer Takoz Recep insan boyu sıçrayıp topa 
ayak vurmak üzereyken bizim İbrahim ve 
Gökhan’da kadrajdaydı. Birkaç saniye düşü-
nüp tasdik ettim:

-Evet! Güzel resim ama bu pozisyon bende 
de var.

İmalı imalı güldü Çınar, ‘Düz makinayla 
sende mi çektin yani’ diyerek de hayretini ifa-
de etti.

İki gün sonra Recep Çınar telefondaydı. O 
gün sayfayı süsleyen göbekteki resmi görmüştü:

-Kardeş senin fotoğraf Milliyet’ten daha 
güzel, diyordu.

İşte Konyaspor bir maçında Beşiktaş’a 
böyle yenilmişti.

Fötr şapkalı adamı mı merak ediyorsunuz? 
İnönü stadının hem de çimleri üzerinde oldu-
ğuna göre, Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı 
olmadığı muhakkak.

Konyasporlu Sedat (merhum) ve Gökhan, Feyyaz’ın atağını durdurma çabasında.
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

AK Parti Konya Milletvekili  

Tahir AKYÜREK’in

kayınvalidesi ve İttifak Holding 
Konyaspor eski başkanı 

Ahmet ŞAN’ın
 

annesi

Gülsüm ŞAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
AK Parti Konya Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek’in 

kayınvalidesi ve İttifak Holding Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan’ın annesi Gülsüm Şan vefat etti. 

Gülsüm Şan 
dualarla defnedildi

AK Parti Konya Milletvekili, Ba-
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkanı Tahir Akyü-
rek’in kayınvalidesi ve İttifak Hol-
ding Konyaspor eski başkanı Ahmet 
Şan’ın annesi Gülsüm Şan geçirdiği 
kalp krizi sonucunda 89 yaşında ve-
fat etti. Merhume Gülsüm Şan’ın ce-
nazesi dün öğle namazına müteakip 
Derebucak’ta kılınan cenaze nama-
zının ardından dualarla Derebucak 
Mezarlığına defnedildi. Akyürek ve 
Şan ailelerini acı günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak merhume 
Gülsüm Şan’a Yüce Allahtan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Bakkallar Odası’ndan üyelerine koruyucu maske
Koronavirüs önlemleri kapsa-

mında Konya Bakkallar Bayiler ve 
Kuruyemişçiler Odası Başkanlığı 
üye ve müşterilerine yönelik ön-
lemlerine devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde bakkal 
esnafını ekmek satışı ve hijyen 
konusunda uyaran oda, şimdi de 
üyelerine koruyucu maske dağı-
tıyor. 

Konu ile ilgili açıklama ya-
pan Konya Bakkallar Bayiler ve 
Kuruyemişçiler Odası Başkanı 
Feridun Göner, “Koronavirüsü 
salgınından üyelerimizi ve vatan-
daşlarımızı korumak için alışve-
riş esnasında bakkal, market ve 
diğer üyelerimiz müşterileri ile 
alışverişlerin daha sağlıklı bir or-
tamda yapmaları için yerli ve mil-
li plastik (Yüz Koruma Maskesi) 
olan aparatı her üyeye 1 er adet 

ücretsiz dağıtıyoruz. 
Meslektaşlarımızın sağlığın 

bizim için değerli, lütfen bu mas-

keyi kullansınlar. 
Kendilerini ve müşterini ko-

rusunlar. Lütfen kurallara uyalım. 

Sağlık her şeyden önemli” ifade-
lerini kullandı.
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İlkokul öğrencisi Ayşe, yazdığı
şiirle ‘Evinde kal Türkiyem’ dedi

Başkan Tutal, sosyal medyadan 
yapılan çağrıya kayıtsız kalmadı

Beyşehir ilçesinde yaşayan il-
kokul öğrencisi Ayşe İltar, yazıp 
videosunu çektiği şiirle Türkiye’ye 
“evde kal” çağrısında bulundu. 
Beyşehir’e bağlı Şehit Şefik Ayay-
dın İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ayşe 
İltar, Kovid-19’a karşı yürütülen 
mücadele kapsamında devlet 
büyükleri tarafından vatandaş-
lara yapılan “evde kal” çağrısına 
destek vermek amacıyla “Evinde 
kal Türkiyem” başlıklı bir şiiri ka-

leme aldı. Küçük İltar, videosunu 
da çektiği şiirinde, “Sağlığın için 
evde kal, kimseyi öpme, kimse-
ye sarılma, virüs kaparsın sonra, 
evinde kal Türkiyem, çıkma dı-
şarıya. Maske tak, virüs kapma, 
evinde kal Türkiyem. Otobüs 
yasak binmeyin, toplum arasına 
gitmeyin, mahallede gezmeyin, 
evinde kal Türkiyem.” mısralarıy-
la Türkiye’ye yaptığı çağrı, büyük 
beğeni topladı. n AA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, tweetter hesa-
bından kendisine seslenen genci 
evinde ziyaret etti.  Sosyal mesafeyi 
koruyarak gerçekleştirilen ziyarette 
Başkan Tutal, virüs salgını nede-
niyle evinden dışarı çıkmayan genç 
kıza kitap, kahve ve çikolata hediye 
etti. Virüs salgını nedeniyle “Evde 
Kal Türkiye” mesajına uyan 23 ya-
şındaki Hanife Böyrekkaya, sosyal 
medya hesabı Twetter üzerinden 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal’a seslendi. Genç kızın 
“Buradan Seydişehir Belediye Baş-
kanına seslenmek istiyorum. Bence 
bizi mutlu edebilmek için evde ka-
lan gençlere kahve, kitap, çikolata 
gönderebilirsiniz” şeklindeki mesa-
jına Başkan Tutal kayıtsız kalmadı. 
Genç kızı kapı önünde ziyaret eden 
Başkan Tutal, kendisine mesajda 

belirttiği gibi kahve, kitap ve çikola-
ta hediye etti. 

Başkan Tutal, “Sen bana twit 
atmışsın. Biz size evde kalın dedik. 
Teşekkür  ediyoruz evde kalmanız-
dan dolayı. Gençlerimizin evden 
çıkmaması çok güzel. Kendinizi izo-
le ederek evde kalarak yaşlılar için 
önlem alıyorsunuz.  Bu salgın has-
talıkta biliyorsun izolasyon ve sosyal 
mesafe çok önemli.  Risk gurubun-
da olan yaşlılarımıza örnek olu-
yorsunuz ve onları da eğer taşıyıcı 
iseniz koruyorsunuz. Gençler bizim 
hazinemiz. Gençler bizim gururu-
muz. Hanife dışarı çıkmıyor kitabı 
okuyorsun. Okuduktan sonra kita-
bın özetini istiyorum “dedi.Hanife 
Böyrekkaya ise ziyaretin kendisini 
çok mutlu ettiğini belirtti ve Başkan 
Tutal’a hediyeler için teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Tapınak Şövalyeleri’ni anlatan Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “Dünya vatan-
daşlığına doğru bir gidişat var ve onun provası yapılıyor. Koronavirüs de bahanesi oluyor” dedi

‘Dünya vatandaşlığı 
provası yapılıyor’

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, bu haf-
taki Salı Mesajı’nda, Tapınak Şö-
valyeleri’ni anlattı. Konuya İsrailo-
ğulları’nın tarihinden başlayan Dr. 
Mustafa Güçlü, İsrailoğulları’nın 430 
yıl süren Mısır maceralarından son-
ra M.Ö. 1243 Hz. Musa döneminde 
Mısır’dan çıkarak Kenan diyârı ola-
rak bilinen Filistin’e geldiklerini ve 
M.Ö. 1004’lerde Hz. Davut zaman-
da ilk defa “Birleşik Krallık” adıyla 
bir devlet kurduklarını ve Filistin’de, 
Hz. Davut tarafından Zebur’a göre 
bir tapınak yapılmaya başlanılıp bu 
tapınağın Hz. Süleyman tarafından 
tamamlandığını söyledi. Tapınak 
kelimesinin Süleyman Tapınağı’n-
dan geldiğini ifade eden Dr. Güçlü, 
konuyu haçlı seferlerine getirdi.

HAÇLI SEFERLERİ VE YAHUDİ 
ŞÖVALYELER

Anadolu Selçuklu Devleti dö-
neminde II. Kılıçarslan’ın sultan 
olduğu 1096’da Papa II.Urban tara-
fından I. Haçlı Seferi düzenlendiğini 
ifade eden Güçlü, 650 bin çapul-
cunun Anadolu’yu yağmalamaya 
geldiğini fakat Sultan Kılıçarslan 
tarafından 500 bininin Anadolu’ya 
gömüldüğünü, 150 bin kişinin de 
Kudüs’e yöneldiğini dile getirdi. 
1099’da Kudüs’ü ele geçiren Haçlı-
ların, 70 bin Yahudi’yi katlettiklerini 
belirten Güçlü, bu haçlıların içeri-
sinde papaz ve keşişlerden oluşan 9 
şövalye, -FETÖ’nün kendilerini hiz-
mete adamış adamları gibi- kendile-
rini hıristiyan halka yardıma adayan 
keşiş görüntüsünü vererek halkın 
gönlüne girdiklerini ifade etti. Güç-
lü, “Hıristiyan görünümlü bu Ya-
hudi keşişler kendilerine Süleyman 

Tapınağı Şövalyeleri adını vererek 
bir tarikat kurdular. 

Tarikata üye olanlar bütün mal 
varlıklarını bağışlama mecburiyeti-
ne tabi tutulduklarından dolayı güç-
lenen şövalyeler, dünyada ilk banka-
cılık ve para transfer işini yaptılar” 
dedi.

KÜRESEL SERMAYE 
HÜKÜMETLERİ ETKİLİYOR

Kudüs’ün 1187’de Hıttin Sava-
şı’nda Haçlı Ordusunu yenen Sela-

haddin Eyyubi tarafından fethedile-
rek kurtarıldığını kaydeden Güçlü, 
bu tarihten sonra Tapınakçı Şöval-
yelerin, satın aldıkları ve üs olarak 
kullandıkları Kıbrıs’ı merkez haline 
getirdiklerini söyledi. Güçlü, tapınak 
şövalyeleri hakkında şu ifadelere yer 
verdi: “Bunların hem askeri kimlikle-
ri, hem dini hem de zengin oldukları 
için itibarları da oluyor. Fransa Kralı 
IV. Philippe, 1300’lü yıllarda tarikat 
ortadan kaldırılıp tüm mal varlığına 
el koyuyor ve Tapınakçılar öldürü-
lüyor. Fakat 18 kadırgadan oluşan 
hazine (para) Avrupa’da bugün dahi 
bilinmeyen bir ülkeye kaçırılıyor. Bu 
sermayeyi elde eden Yahudi aileler, 
18.yüzyıldan itibaren çok uluslu şir-
ketler kuruyorlar. Borsalarda spekü-
lasyon ve manipülasyon oyunlarıyla, 
tefecilik yaparak ve faizle paradan 
para kazanılarak banka ve borsa ara-
cılığıyla dünyadaki para arzına sahip 
oluyorlar. Yahudi aileler bu şirketler 
ve kendi adamlarıyla hükümetleri 
etkiliyorlar. Savaşları bunlar çıkartı-
yorlar. Altın karşılığı para basıyorlar. 
Hiçbir hükümet bunlar aleyhine ka-

nun çıkaramıyorlar.”
DÜNYA VATANDAŞLIĞI
 PROVASI YAPILIYOR

Koronavirüs dolayısıyla dünyada 
yeni bir düzen, toplum oluşturulmak 
ve yeni bir gençlik meydana getiril-
mek istendiğine dikkat çeken Güçlü, 
şunları söyledi. “Koronavirüs etki-
siyle dünya vatandaşlığına doğru gi-
diliyor. Kâğıt para yerine dijital para 
kullanılacak. 

Yenidünya vatandaşları o şir-
ketlerin kartlarından başka alışveriş 
kartı kullanamayacak. Uçaklarda, 
trenlerde, otellerde, AVM’lerde ve 
mağazalarda bu şirketlerin kartları 
geçerli olacak. Dünya vatandaşlığına 
doğru bir gidişat var ve onun provası 
yapılıyor. Koronavirüs de güzel ba-
hanesi oluyor. Devletler, biran evvel 
ulusal çıkarlarını düşünerek bu aile-
lerin (Roshid- Rockefeller)hegemon-
yasından kurtulmalılar. Amerika’sı, 
İngiltere’si, Fransa’sı, Rusya’sı, Al-
manya’sı, Türkiye’si birbirleriyle di-
dişmeyi bir kenara bırakıp ‘hepimiz 
bu ailelerden nasıl kurtuluruz’u dü-
şünmeleri lâzım.” n HABER MERKEZİ

Dünyada hızla yayılan Koronavi-
rüsünün Türkiye’yide etkisi altına al-
ması nedeniyle Seydişehir Belediyesi 
önlemlerini artırıyor. Halkın her gün 
tükettiği temel besin maddesi olan 
ekmek satışı konusunda Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe 
Gıda Tarım Müdürlüğü yetkilileri, 
Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkan-
lığına  bağlı fırıncılar, market sahipleri 
ile birlikte  Sağlık Bakanlığı’nca alınan 
koronavirüs salgını tedbirleri kapsa-
mında bazı önlemler almak üzere bir 
araya geldi.

Seydişehir Belediyesi Meclis Sa-
lonunda düzenlenen toplantıya Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal 
Küçük, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Aypar, İlçe  Gıda 
Tarım müdürlüğü yetkilileri ve ilçe-
de ekmek üretim ve satışını yapan 
esnaflar katıldı. Başkan Tutal, Kora-
navirüsü ile mücadele kapsamında 
ekmeklerin vatandaşlar tarafından 
seçilerek alınmasının yerine, steril 
ortamlarda vatandaşlara kese kağıdı 
içerisinde  servis edilmesi gerektiğini 
söyledi.

Özellikle marketlerde ve bak-
kallarda dolapta satılan ekmeklerin, 

vatandaşlar tarafından elle seçilerek 
alındığını kaydeden Başkan Mehmet 
Tutal; temel besin maddesi olan ek-
meği üretiyorsunuz. Canla başla ça-
lışan tüm arkadaşlarıma nezdiniz de 
teşekkür etmek isterim. Tüm dün-
yayı tehdit eden Koronavirüs salgını 
durdurmak veya önlemek için hepi-
mizin üzerimize düşen görevleri en 
iyi şekilde icra etmesi gerekiyor. Bu-
rada hiç şüphesiz ki sizlere de büyük 
görevler düşüyor. Ekmeğin sağlıklı 
ve hijyenik ortamda üretilmesi, ve 
sunulması noktasında hijyen kural-
larına azami derecede önem ver-
menizi rica ediyorum” dedi. Virüsün 
yayılmasını önlemek adına bakkal ve 

marketlerdede bir takım uygulama-
ların hayata geçirilmesi gerektiğini 
altını çizen Başkan Tutal,  “Dolap-
larda bulunan ekmeklere vatandaş-
ların elleriyle dokunarak ve tek tek 
seçmemesi gerekiyor. İstisnai bir dö-
nemden geçiyoruz. Birlikte hareket  
ederek gerekli önlem ve tedbirleri 
almak için buradayız. halkın sağlığı 
bizler ve sizlerin elinde. Market ve 
bakkallarda kasalarda ve dolaplarda 
ekmek satışının uygun olmadığının 
şikayeti alıyoruz. Buralarda satışı ya-
pılan ekmeklerin uygun şekilde satı-
şının yapılması ve kurallara uyulması 
gerekiyor. Kendi içimizde bir çözüm 
bulacağız. Hepimiz maddi ve mane-

vi sıkıntı çekiyoruz. Birkaç ay sıkıntı 
yaşayacağız ama hijyen anlamında 
bunu uygulayacağız” diye konuştu.

“Hep birlikte taşın altına elimizi 
koymamız gerekiyor” diyen Başkan 
Tutal, “Farklı bir kültür yapımız var. 
Bunu bir şekilde çözmeliyiz halkın 
sağlığı önemli ekmeklerimizi poşet-
lerde satılmasını, insanların ekmek-
leri oynamamasını istiyoruz. Fırından 
çıkarken kese kağıdına girmesi ve 
mutfağa kadar kese kağıdında gitme-
si önemli. Bu nedenle biraz üreticiler 
, biraz da siz market sahibi kardeşle-
rimiz taşın altına elinizi koyarak kese 
kağıdı uygulamasını başlatmalıyız. 
Fakat maliyeti yarı yarıya karşılar-
sanız bu daha kolay olur” ifadelerini 
kullandı. Başkan Tutal ve toplantıya 
katılan ilçede ekmek üretim ve satı-
şını yapan esnaflar bu konuda gerekli 
dayanışmanın yapılacağını belirterek 
ekmeklerin kese kağıdında satılması 
noktasında ortak karar aldılar. 

Ayrıca Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, koronavirüs nedeniyle  aldık-
ları kararla doğrultusunda esnaf çay 
ocaklarının tek kullanımlık bardak  
kullanması zorunluluğunu getirildi-
ğini bu konuda ise gerekli önlemlerin 
alındığını kaydetti. n HABER MERKEZİ

Ekmek, kese kağıdında satılacak
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Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Eğitime ara verilen bu 
dönemde öğrencileriyle uzaktan 
eğitime EBA, Zoom, Skype, YouTu-
be, Whatsapp programları aracılı-
ğıyla aktif bir şekilde devam ediyor. 
Okul idaresi ve öğretmenler belirti-
len bu programlarda öğrencilerine 
ders müfredatı, denemeler, test  

soruları ve ödevlendirmeler yap-
manın  yanısıra okul rehber öğret-
meni ve sınıf rehber öğretmenle-
riyle birlikte psikolojik danışmanlık 
hizmeti de veriyor. 

Okul öğrencilerinin uygulayıp 
verimli buldukları güzel ve verimli 
programlar, okul idaresi ve rehber 
öğretmenin onayına sunulduktan 

sonra tüm öğrencilerin  dahil oldu-
ğu whatsapp grubu ve  diğer sos-
yal medya gruplarında öğrencilerin 
hizmetine sunuluyor. Öte yandan 
Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi okul idaresi, bütün 
sınıf öğrencilerinin velileriyle ayrı 
ayrı WhatsApp gurupları oluşturu-
larak bu süreçte evlatlarına daha 

fazla destek olmaları gerektiği be-
lirtilerek faydalı linkler , belge ve 
bilgiler velilerin hizmetine sunulup  
#EvdeKAL #HayatEveSığar #Biz-
BizeYeteriz hashtag ile video hazır-
layarak okul öğrencileri ve velilerin 
okulla ve öğretmenleriyle   olan gö-
nül bağlarını canlı ve diri tutmaya 
çalışıyor. n HABER MERKEZİ

Şükrü Doruk uzaktan eğitime devam ediyor 

‘Kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite önemli’
KTO Karatay Üniversite-

si Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
Beslenme ve Diyetetik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünü-
san, şu anda korona virüse özgü 
bir tedavi olmadığını belirterek, 
her virüs tedavisinde olduğu gibi 
bağışıklık sistemini güçlü tutmak, 
yani yeterli kaliteli uyku, dengeli 
beslenme ile fiziksel aktivitenin 
önemli olduğunu, ellerin su ve 
sabun kullanarak yıkanması ge-
rektiğini söyledi.

Beslenme ve Diyetetik Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan 
Ünüsan, korona virüsün bulaşma 
yollarını anlatarak, “Korona virüs 
gibi solunum yolları hastalıkları, 
damlacık saçılması ile yayılır. Yani 
hasta bir insan öksürdüğünde ya da 
hapşırdığında etrafında bulunan ki-
şiler, korona virüse maruz kalır. Bir 
başka bulaşma yolu ise damlacık ile 
kirlenen bir objeyi kullanma sonu-

cunda oluşur” dedi.
Ülke genelinde tedbirlerin er-

ken alındığının altını çizen Ünü-
san, “Ülke olarak tedbirlerin erken 
alınmasında; gerekli önlemleri 
vaktinde alarak, etkili uygulayan ve 

bilim kurulu oluşturup danışman-
lık konusunu öne çıkaran Sağlık 
Bakanlığının payı çok büyük. Biz 
de KTO Karatay Üniversitesi ola-
rak, virüsün dağılmasını önlemek 
için hijyen ve sanitasyona yönelik 

en üst düzey önlemler aldık ve bu 
konuda sürekliliği sağlıyoruz” şek-
linde konuştu.

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ 
TUTMAK ÖNEMLİ’

Hasta kişilerle yakın temas ha-
linde olan aile bireyleri ve sağlık 
görevlilerinin korona virüs risk gru-
bunda yer aldığını belirten Ünüsan, 
“Şu anda korona virüse özgü bir 
tedavi yok. Her virüs tedavisin-
de olduğu gibi bağışıklık sistemini 
güçlü tutmak yani yeterli kaliteli 
uyku, dengeli beslenme ile fiziksel 
aktivite önemli. Korona virüsün 
yayılmasını azaltmada veya enfek-
siyondan korunmada ellerin su ve 
sabun kullanılarak yıkanması gere-
kiyor. Çünkü zarflı virüsler sabun 
ile yıkanmaya, alkol ile dezenfekte 
edilmeye dayanıklı değillerdir” ifa-
delerini kullandı.

Beslenme konusuna da dikkat 
çeken Ünüsan, “Çiğ olarak tüketi-

lecek besinlerin akan suda çok iyi 
yıkanması gerekmektedir. Mevsi-
minde ve doğal, sebze ve meyveyi 
günde 2-5 porsiyon kadar tüket-
mek oldukça önemli. Yapılarında 
bol miktarda antioksidan olarak A 
ve C vitaminleri içermelerinden 
dolayı bağışıklık sistemimizi des-
tekleyecektir. Çeşitli sebzelerle 
hazırladığımız salatalarımıza zey-
tinyağının eklenmesi hem yağda 
eriyen vitaminlerin emilimini artı-
racak hem de yapılarında bulunan 
antioksidan bileşiklerle bağışıklık 
sistemine olumlu katkı sağlayacak-
tır. Salatalara sirke eklenmesini ve 
kırmızı pancar tüketimini de özel-
likle öneriyoruz. Zerdeçal, üzüm 
çekirdeği ile de salatalarımızın içe-
riğini zenginleştirerek bağışıklık 
sistemimizi güçlendirebiliriz. Kuru 
baklagiller posadan zengindir, de-
mir ve çinko içeriğiyle de bağışıklık 
sistemimizi destekleyecektir” diye-

rek meyve, sebze ve salata tüketi-
minin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, “Ye-
tişkinler için günde en az 2 litre su 
içmek önemli. Hayvansal ürünler-
den özellikle deniz ürünleri Ome-
ga 3, iyot ve selenyum yönünden 
zengin olduğu için bağışıklık siste-
mimizi destekleyecektir. Yumurta 
sağlığımız için önemli bir protein 
kaynağı olduğundan günlük bes-
lenmemizde tüketmemiz gerek-
mektedir ve tüketilmeden önce çok 
iyi pişirilmelidir. Yoğurt gibi probi-
yotik ürünlerin yanı sıra soğan ve 
sarımsağı diyetimizde bulundur-
malıyız. Mümkün olduğunca şe-
kerli besinleri diyetimizden çıkart-
malıyız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünüsan, bağışıklık 
sistemini olumsuz etkileyen stresli 
ortamlardan, sigara ve alkol kulla-
nımından da uzak durulması ge-
rektiğini kaydetti. n HABER MERKEZİ

Midibüs ile kamyon çarpıştı, 
sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Uyuşturucu operasyonunda
3 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray’da minibüs ile kamyo-
nun çarpışması sonucu meydana 
gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 
kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksaray 
- Konya Karayolunun 50. kilomet-
resi Eşmekaya Beldesi Kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre Eşmekaya beldesinden Ak-
saray - Konya Karayoluna çıkmak 
isteyen Hüseyin A. idaresindeki 68 
EY 483 plakalı kamyon ile Aksaray 
istikametinden Konya istikametine 
seyreden Baki B. yönetimindeki 03 
AAS 889 plakalı midibüs çarpıştı. 
Kazada midibüs şoförü Baki B. ile 
midibüste bulunan muavini Ali 
Kemal Z. yaralanırken sürücü araç 
içinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine polis, jandarma, ambu-
lans, itfaiye ve İl Acil Afet Durum 
(AFAD) ekibi sevk edildi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen polis ve jan-

darma ekipleri bir başka kazanın 
yaşanmaması için yolda güvenlik 
önlemleri alırken, sağlık ekipleri 
yaralılara ilk müdahaleyi olay ye-
rinde yaptı. Midibüste sıkışan Baki 
B. Aksaray Belediyesi İtfaiye Mü-
dürlüğü ekipleri ve AFAD ekipleri 
tarafından yapılan kurtarma çalış-
ması sonucu sıkıştığı yerden kur-
tarılırken, yaralılar ambulanslarla 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisi-
ne kaldırıldı. Burada tedavi altına 
alınan 2 yaralının da durumunun 
ağır olduğu belirtildi. Kazayı yara 
almadan atlatan kamyon şoförü 
Hüseyin A. jandarma ekipleri tara-
fından gözaltına alındı. Midibüsün, 
Valilik izni ile Afyonkarahisar’dan 
Bingöl’e 11 kişilik grup götürüp 
geri döndüğü öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Konya’da uyuşturucu ticareti 
yapanlara yönelik operasyonda 3 
şüpheli yakalandı. İl Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Şubesi ekipleri, uyuşturucu 
madde ticareti yapan ve nakleden 
kişilere yönelik yürüttüğü çalışma 
kapsamında, kente yüklü miktarda 

uyuşturucu hap getirileceği ihba-
rını aldı. Harekete geçen ekiplerin 
şehre girdiği sırada durdurdu-
ğu bir aracın içerisinde yaptıkları 
aramada, 5 bin 607 sentetik ecza 
maddesi maddesi ele geçirildi. 
Araçtaki 3 kişi gözaltına alınarak, 
emniyete götürüldü. n AA

Şehit aileleri, 65 yaş üstü vatandaşlar ve gazileri arayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ihtiyaçlarını sordu. 
Kılca, “Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin, gazilerimizin ve 65 yaş üstü hemşerilerimizin emrindeyiz” dedi

Telefonla arayıp
ihtiyaçlarını sordu

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Konyalı şehit aileleri, ga-
ziler, 65 yaş ve üstü vatandaşları 
telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının 
olup olmadığını sordu. Başkan Kılca, 
“Ben de sizin bir evladınızım. Neye 
ihtiyacınız olursa 24 saat beni araya-
bilirsiniz. Bu zor günlerimizde tüm 
imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz” 
dedi. 

Öncelikli olarak şehit aileleri, 
gaziler ile 65 yaş ve üstü vatandaş-
larla konuşan Başkan Hasan Kılca, 
vatandaşın bir ihtiyaçlarının olup 
olmadığını sordu. Konyalı şehit aile-
lerini de tek tek arayan ve ailelerin 
hal hatırlarını soran Hasan Kılca, 
zor süreçten geçilen bu dönemlerde 
mümkün olduğunca  vatandaşların 
sağlıkları için dışarıya çıkmamalarını 
tavsiyesinde de bulundu.

Kılca, “Siz büyüklerimiz, milleti-
mizin ve bizlerin her şeyisiniz. Her-
hangi bir ihtiyacınız olursa belediye-
mizi ve beni 24 saat arayabilirsiniz. 
Beni ailenizin bir evladı olarak gör-
menizi arzu ediyorum. Bu zor günle-
rimizde tüm imkanlarımızla sizlerin 
ve tüm Karatay’ımızın emrindeyiz” 
dedi.

Başkan Hasan Kılca’nın bu sürp-

riz telefonuyla mutlu oldukları söy-
leyen şehit aileleri, gaziler ve yaş-
lılar da, “Devletimizin yanındayız, 
kurallara uyuyoruz. Allah sizlerden 
razı olsun, sizleri başımızdan eksik 
etmesin.” ifadelerini kullandı.

KARATAY VEFA DESTEK GRUBU 
GÜZEL İSLER YAPIYOR 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, belediye hizmet binasında 

büyük bir özveriyle hareket Karatay 
Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalış-
malarını da inceledi. 

Karatay Vefa Sosyal Destek 
Grubu’nun Koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele önlemleri kap-
samında  Karatay Kaymakamlığı 
koordinesinde; Karatay Belediyesi, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe 
Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdür-

lüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, Kızılay, AFAD, Karatay Kent 
Konseyi, muhtarlar ve sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte oluşturuldu-
ğunu hatırlatarak grubun çalışmala-
rına hızlı ve yoğun bir şekilde devam 
ettiğini söyledi. Karatay Vefa Sosyal 
Destek Grubu’nun çalışmaların-
da görevli personelden bilgi alan 
Başkan Hasan Kılca, “Karatay Vefa 
Destek Grubumuz, haftada orta-
lama 3 bin kişiyle görüşüyor. Tüm 
kurumlarımız ve belediyemizle bir-
likte vatandaşlarımızın salgından 
etkilenmemesi adına yürütülen bu 
çalışmalarda imkânlarımızı seferber 
ettik. Salgınla devletimizin büyük 
mücadelesine katkı sunmaya gayret 
etmeye devam edeceğiz” dedi. Ha-
san Kılca ayrıca, bu süreçte fedakar-
ca gayret eden Karatay Kaymakam-
lığı başta olmak üzere tüm Karatay 
Mülkü İdare Amirlerine, sağlık çalı-
şanlarına emniyet birimlerine, Jan-
darmaya, sivil toplum kuruluşlarına, 
AFAD’a, Kızılay’a, basın kuruluşları 
ile çalışanlarına, muhtarlara, bele-
diye personeline ve katkı sağlayan 
herkese teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz 1922 
Konyaspor, ligler ertelenmeden 
önceki son karşılaşmada saha-
sında ağırladığı Sancaktepe FK’yı 
2-1 yenerek puanını 33’e çıkarmış 
ve ligde kalma adına dev bir adım 
atmıştı. Sezona Abdurrahman 
Baysangur, yönetiminde başlayan 
1922 Konyaspor sonrasında Bay-
sangur’la yollarını ayırmasının 
ardından takımın başına Hakan 
Yavuz’u getirmişti. 

Hakan Yavuz yönetiminde de 
istenileni veremeyen Yavru Kartal 
devre arasında takımın başına de-
neyimli teknik adam Salih Eken’i 
getirdi. İkinci yarı itibariyle ligde 
kalma adına yarış veren Yeşil-Be-
yazlılar bu süreçte şimdiye kadar 
çıktığı 11 karşılaşmada hanesine 
19 puan yazdırarak ligde kalma 
adına savaş verdiği ligde 13. sıra-
ya kadar da yükseldi.

 Gündeme dair açıklamalarda 
bulunan 1922 Konyaspor Genel 
Menajeri Mesut Erçetin ise şun-
ları söyledi: Takımımız ikinci yarı 
itibariyle kendilerini gösterdiler ve 
ait oldukları yere yukarı sıralara 
kendilerini taşıdılar. Takım halin-
de bunu gerçekleştirdiler. Teknik 
ekibinde bu süreçte önemli katkısı 
var ligler oynandığı takdirde kalan 
6 maçtan da en az 15 puan hedef-
liyoruz.”

MAYIS SONU GİBİ BAŞLAR
Liglerin durumu hakkında açık-

lamalarda bulanan Mesut Erçetin, 
“Talihsiz bir olay yaşıyoruz. Tah-
minimce Mayıs sonu gibi liglerin 
başlayacağını düşünüyorum. 1922 
Konyaspor’umuzun iyi bir çıkışı 
vardı. Ancak virüs engeli ile karşı 
karşıya kaldık. Uzun bir ara verildi 
futbola 1 haftalık süreç bile futbol-
cuların kendilerini toparlama süre-
cinde çok önemli. O yüzden ligler 
başladığında da kalan 6 haftalık 
periyodu en iyi şekilde tamamla-
yıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

BİREYSEL ANTRENMANLARINI 
SÜRDÜRÜYORLAR

Karantina döneminde fut-
bolcuların antrenmanlarını nasıl 
uyguladığını da anlatan tecrübeli 
futbol adamı, “Teknik heyetimizin 
belirlediği programlar dahilinde 
futbolcularımız bireysel çalışmala-
rına devam ediyor. Kendi bireysel 
antrenmanlarını yapan oyuncula-
rımız da var. Profesyonel oyuncu 
her zaman kendisini hazırlamak 
zorunda. Lige verilen bu ara bir 
tatil değil. Çalışmalarını gerçek-
leştirmezlerse ligler başladığında 
sıkıntıları onlar çeker.” diye ko-

nuştu.
14 YIL KONYASPOR’DA ÇALIŞTIM

Kendi futbolculuk ve antre-
nörlük kariyerinden de bahseden 
1922 Konyaspor Genel Menajeri 
Mesut Erçetin, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Futbolculuk kariyerim 
çok parlak geçmedi. Ne üst düzey 
takımlarda oynadım. Ne de oyna-
dığım takımlarda üst düzey per-
formans sergiledim. 2004-2005 
sezonunda ise Ömer hocanın vesi-
lesiyle Konyaspor’un alt yapısında 
antrenörlük görevine başladım. 

14 sene Konyaspor’un alt-
yapısında bütün kategorilerde 
antrenörlük görevi yaptım. 2005-
2006 yılında Konyaspor’da altyapı 
menajerliğine getirildim. 2007- 
2008 yılında ise Salih Eken’in 
yardımcısı olarak teknik kadroda 
yer aldım. 2009-2010 yılında ise 
Konyaspor’da kulüp menajerliği-
ne getirildim. 2009-2010 yılında 
şampiyon olan takımda kulüp me-
najerliği görevine devam ederken, 
sonraki sezon altyapı koordinatör-
lüğüne getirildim. 2013 yılı itiba-
riyle de 6 yıl 1922 Konyaspor’da 
kulüp menajerliği görevini yaptım. 
Sonrasında takımdan ayrıldım. 
Bireysel olarak menajerliğimi sür-
dürdüm. Kasım ayında ise tekrar-
dan 1922 Konyaspor’daki görevi-

me başladım.” 
İYİ BİR ORTAM KURDUK

1922 Konyaspor’un genel per-
formansı hakkında da konuşan 

Mesut Erçetin şunları söyledi: “İlk 
yarı itibariyle takımı uzaktan izli-
yordum. 

Sezonun ilk yarısında takımın 

başında ve yönetimde farklı isim-
ler vardı. Onlar elinden geleni 
yaptı. Ancak futbolda bazen böyle 
olaylar yaşanabiliyor kötüye gi-
debiliyorsunuz. Kan uyuşmazlığı 
oldu. Ligde 14. hafta itibariyle gö-
revime başladım. 

Gelir gelmez takımdan ayrı-
lan Hakan Yavuz’un yerine Teknik 
Direktör arayışına girdik. Salih 
Eken’le anlaştık. Ardından iyi bir 
devre arası kampı geçirdik. Devre 
arası kampına başlamadan önce 
4 tane ligimizde mücadele eden 
oyuncu ile anlaştık. Devre ara-
sı kampı sonunda ise U19’dan 4 
oyuncuyu takıma dahil ettik. İyi bir 
ortam oluşturduk. Sonrasında ise 
başarı geldi.”

HEDEFİMİZ 6 MAÇ 15 PUAN
1922 Konyaspor’un ikinci yarı 

kötü sonuçtan, iyi sonuca nasıl 
geldiği konusunda da açıklama-
larda bulunan Erçetin, “Teknik 
heyetin çalışmasıyla, yönetimin 
duruma müdahale etmesiyle ve 
Konyaspor’un destekleriyle ikinci 
yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Her-
kesin desteğini alarak ikinci yarıya 
iyi başladık. 

Geçen başkan Zahir Renkli-
bay’ın açıklamasında tecrübe ba-
şarıyı getirdi. Cümlesi bu durumu 
anlatan en iyi sözlerden biri. Tec-

rübe konusuna değinirsek Salih 
hoca bu ligin en tecrübeli isimle-
rinden biri keza ben menajerlik 
konusunda çok iyi bilgi birikimim 
var. Ligde 6 maç kaldı. Ligler oy-
nandığı takdirde kalan maçlarda 
en az 15 puan almayı hedefliyo-
ruz.” dedi.

ALTYAPI MERKEZİ 
OLMAK İSTİYORUZ

1922 Konyaspor’un gelecek 
yıllardaki hedeflerinden de bah-
seden Mesut Erçetin, “Bu seneki 
hedefimiz şartlarında bunu getir-
mesinin ardından hedefimizi ligde 
kalmak olarak belirledik. 

Şöyle bir gerçek var liglerin 
şu an ki pozisyonuna göre daha 
her şey kesin olmasa da biz yüz-
de 80 ligde kalmayı garantiledik. 
Gelecek yıldan itibaren de tam 
bir altyapı merkezi olarak faaliyet 
göstermek istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.”
SIKINTILARI KABUL ETMİYORUM

‘İlk yarıda oyuncuların teknik 
ekiple ya da yönetimle anlaşama-
dığı sorusuna’ ise Mesut Erçetin 
şöyle yanıt verdi: “Daha önceki 
sezonda futbolcularımızın yönetim 
ve teknik ekiple yaşadığı sıkıntıları 
kabul etmiyorum. 

Oyucularda ikinci yarı itiba-
riyle kendilerini toplayarak lige 
kendilerini verdiler. Mecburlar. İş-
leri bu. Bütün oyuncularımızın bize 
katkısı oldu.”

KONYASPOR’A 3 ADAY
Takımda Konyaspor’a yakın 

olan 3 ismi de açıklayan deneyimli 
futbol adamı, “Seydi Kayasoy, Ce-
lal Hanalp ve Can Demir Aktav bu 
üç isimde Konyaspor’a yakın isim-
ler. Can Demir bu fırsatı bir kere 
kullandı. İkinci sefer de o şans 
ayağına gelir mi gelmez mi hep 
birlikte göreceğiz. Ancak Seydi ve 
Celal bu performanslarını sürdür-
dükleri takdirde Konyaspor’a en 
yakın isimler olarak görülüyor. Ön-
celiğimiz Konyaspor.” ifadelerini 
kullandı.
HEDEFLERİNDEN ŞAŞMASINLAR

Genç sporcular için de tavsi-
yelerde bulunan Mesut Erçetin, 
“Konyaspor’un altyapısında çok 
yetenekli oyuncular var. Kon-
yaspor’un yakın gelecekte kadro-
suna altyapıdan 5 tane net isim 
katacağını iddia edebilirim. 

Alttan gelen iyi oyuncular var. 
İnşallah bu sayı artar. Hocaları 
onlara gelirli tavsiyeleri vermiştir. 
Ancak benim onlara söyleyeceğim 
kişiliklerini bozmamaları ve he-
deflerinden şaşmadan mücadele 
etmeleri.” gerektiğini vurguladı.
 n İLHAN ATLI

Mesut Erçetin: Yüzde 80
ligde kalmayı garantiledik
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta temsilcimiz 1922 Konyaspor’un Genel Menajeri Mesut Erçetin Konya Yenigün Gazete-
si’ne konuştu. Erçetin, “İlk yarıda takımı uzaktan izledim. Takım İkinci yarıyla beraber Salih Eken, yönetiminde 

çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Şu ana kadarki tablo hakkında yorumum ise yüzde 80 ligde kaldık.” dedi

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y. SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.H. TRABZON 28 17 4 7 51 34 17 55
4.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 52
5.İNEGÖLSPOR 28 13 6 9 41 30 11 45
6.A. AFYONSPOR 28 13 4 11 47 30 17 43
7.TARSUS İY 28 14 1 13 45 39 6 43
8.PENDİKSPOR 28 11 7 10 40 39 1 40
9.SARIYER 28 11 7 10 34 33 1 40
10.Z. KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 35 37 -2 36
11.ÇORUM FK 28 11 3 14 36 42 -6 36
12.HACETTEPE 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 28 8 9 11 25 41 -16 33
15.BAŞKENT AKADEMİ 28 9 4 15 37 41 -4 31
16.AMED SF 28 7 7 14 28 46 -18 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 28 7 4 17 31 57 -26 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU
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Konyaspor Kulübü, yönetim kurulu üye-
leri, teknik heyet, futbolcu ve çalışanların 
yanı sıra Konyaspor AŞ’nin de katkılarıyla 
“Milli Dayanışma Kampanyası”na 701 bin 
922 liralık destekte bulundu. Yeşil-beyazlı 
kulüpten yapılan açıklamada, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış 
olduğu “Milli Dayanışma Kampanyası”na 
destek verildiği kaydedildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer veril-
di: “Yevmiye ile geçimini sürdüren ke-
simler başta olmak üzere, koronavirüs 
salgını kapsamında alınan tedbirlerden 
dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaş-
lara ilave destek sağlamak üzere Cum-
hurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde başlatılan, ‘Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 
Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek 
veriyoruz. Bu kapsamda başkanımız Hilmi 
Kulluk ile yönetim kurulu üyelerimiz, teknik 
heyetimiz, futbolcularımız ve çalışanları-
mız olarak A’dan Z’ye Konyaspor ailesinin 
bütün birimleri 501 bin 922 lira, Konyaspor 
Kulübü olarak ise 100 bin lira ve Konyaspor 
AŞ’nin de 100 bin lira katkısıyla gerçekle-
şen kampanyada 701 bin 922 lira toplan-
mış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır.”

“Gün; aziz milletimizin yaralarına mer-
hem olma, zor zamanlarında onlara omuz 
verme günüdür.” denilen açıklamada, “Bu 
zor günleri birlik ve dayanışma içinde bir-
birimize güç vererek aşacağımıza yürekten 
inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulunul-
du.

BAŞKAN KULLUK’TAN 150 BİN LİRA
Konyaspor A. Ş. ve Konyaspor Derneği 

100’er bin lira bağışta bulunurken Başkan 
Hilmi Kulluk da kulüp üzerinden 150 bin lira 

bağışta bulundu. Bu 3 kalemdeki rakam 
350 bin lirayı bulurken yönetim, teknik he-
yet, futbolcular ve kulüp çalışanları da aynı 
miktarda para topladı. Rakam bu şekilde 
700 bin lirayı buldu. 

PARAMI BU ÜLKEDEN KAZANIYORUM
Konyaspor toplamda 700 bin lira ile 

Milli Dayanışma Kampanyasına destek 
olurken futbolcular da kendi arasında para 
topladı. Pek çok futbolcu kampanyaya 
önemli miktarlarda destek verdi. En şaşır-
tıcı destek ise Anadolu Kartalı’nın Boşnak 
futbolcusu Marin Anicic’ten geldi. Kam-
panyayı duyar duymaz katılmak isteyen 

tecrübeli oyuncu, “Ben paramı bu ülkeden 
kazanıyorum. Böyle bir durumda da elim-
den gelen desteği vermeliyim diyerek” en 
fazla bağış yapan oyunculardan biri oldu. 
Bağış miktarı ile öne çıkan bir başka isim 
ise kaleci Ertuğrul Taşkıran. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 700 bin
liralık büyük destek

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli 
Dayanışma Kampanyası’na katıldı. Yeşil Beyazlılar’da yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanla-

rı 701 bin 922 lira bağışta bulundu. Başkan Hilmi Kulluk kulüp adına 150 bin lira bağışlayarak öne çıktı 

UEFA bütün 
organizasyonları askıya aldı

TFF’den kampanyaya 
önemli destek

 UEFA, koronavirüs salgını sebebiyle UEFA Şampi-
yonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm 
organizasyonların ikinci bir açıklamaya kadar askıya 
alındığını açıkladı.

UEFA, 55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans 
yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ya-
pılan toplantı sonrasında koronavirüs salgını sebebiyle 
bir takım kararlar alındığı belirtildi. UEFA’dan yapılan 
açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi 
ve hazırlık maçlarının ikinci bir karara kadar ertelendi-
ği duyuruldu. Ertelemenin yanı sıra 2020-2021 sezonu 
için belirlenen finansal fair-play yükümlülüklerinin de 
askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca 2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası play-off müsabakaları başta olmak üzere 
genç milli takımlarda oynayacak tüm karşılaşmaların da 
ertelendiği açıklandı. n İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli 
Dayanışma Kampanyası’na destekte bulunma kararı aldı. 
TFF’den yapılan açıklamada, kurulların başkan ve üyeleri-
nin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 
düzenlenen kampanyaya bir aylık tüm hak edişleriyle katkı-
da bulunmayı kararlaştırdığı bildirildi.

TFF ise Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 923 
bin lirayla destekte bulunmuştu. n AA

RPS

Konyaspor’dan Şan’a taziye mesajı Konyaspor otizmlileri unutmadı
Konyaspor’da bir dönem baş-

kanlık yapan Ahmet Şan’ın annesi 
Gülsüm Şan, önceki gün geçirdiği 
kalp krizi nedeniyle vefat etti. 

İttifak Holding Konyaspor’da 
uzun yıllar başkanlık yapan Ahmet 
Şan’ın annesi vefat etti. Yeşil-Be-
yazlıların en başarılı dönemlerinde 
başkanlık koltuğunda oturan Ahmet 
Şan’ın annesi Gülsüm Şan kalp krizi 
sonucu hayata gözlerini yumdu. Şan, 
Konyaspor’un tarihi sezonlarında 
başkanlık görevini üstlenmişti. Kon-
yaspor ise konuyla ilgili resmi sosyal 
medya hesabından bir taziye mesajı 
yayımladı. Mesajda ise şu ifadelere 
yer verildi: “Kulübümüzde önceki 
dönemlerde başkanlık yapan Ahmet 
Şan’ın kıymetli annesinin vefat et-

tiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi 

ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor, 2 
Nisan Otizm Farkındalık Günü 
nedeniyle resmi sosyal medya 
hesabından bir mesaj yayımla-
dı.

İttifak Holding Konyaspor, 
farkındalık yaratmak amacıy-
la 2 Nisan Otizm Farkındalık 
Günü’ne çağrıda bulunmak 
için resmi sosyal medya he-
sabından bir video yayımladı. 
Otizmli insanları unutmayan 
Yeşil-Beyazlılar, paylaştığı 
videoda #otizmemaviışıkyak 
etiketiyle “Farklılıklarının, 
dünyamıza çok şey kattığının 
farkındayız.” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporculardan ‘Evde Kal’ çağrısı
Konyalı sporcular “Evde 

kal” sloganı ile farkındalık oluş-
turmak için evlerinde bisikletli 
video çekti. Torku Şekerspor Ku-
lübü Bisiklet Takımı Antrenörü 
İsmail Uğurlu: “İnşallah bu zorlu 
süreç geride kalacak, biz ülke 
olarak tekrar birbirimize kenet-
lenerek eski günlerimize döne-
ceğiz. Eski günlerimize dönmek 
istiyorsak şimdi evde kalacağız”

Torku Şekerspor Kulübü 
Bisiklet Takımı antrenör ve 
sporcuları, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle 
başlatılan “Evde kal” çağrısına, 
bisikletlerine evde binerek des-
tek verdi. Antrenör İsmail Uğur-
lu, yayımladığı videoda, Türkiye 
olarak zor zamanlardan geçildi-
ğini belirtti.  Bu zorlu süreçler-

den yine birlikte çıkılabileceği-
nin altını çizen Uğurlu, şunları 
kaydetti: “Biz de devletimizin ve 
bakanlığımızın çağrılarıyla zo-
runlu olmadığımız sürece evden 
çıkmıyoruz. Evde hareketsiz 
kalmayarak, ‘evde kal spordan 
kalma’ diyoruz. İnşallah bu zorlu 
süreç geride kalacak, biz ülke 
olarak tekrar birbirimize kenet-
lenerek, eski günlerimize döne-
ceğiz. Eski günlerimize dönmek 
istiyorsak şimdi evde kalacağız. 
Çünkü biz birbirimize yeteriz. Biz 
birlikte Türkiye’yiz.”

Yayımlanan görüntülerde 
sporcular, bisiklet üzerinde 
“Evde kal spordan kalma.” ifa-
deleriyle vatandaşlara çağrıda 
bulundu.
n SPOR SERVİSİ




