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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ihtiyaç
sahiplerine destek amacıyla 7
aylık maaşını bağışlayarak
başlattığı Milli Dayanışma
Kampanyası’na Kastamonu
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da
destek verdiğini açıkladı. Kampanyaya iki
maaşını bağışladığını bildiren Vidinlioğlu, iş
adamlarına da çağrıda bulunarak, “Sayın
Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Millî
Dayanışma Kampanyasına ben de iki
maaşımla katılıyorum. Bütün Kastamonulu iş
adamlarımızı bu kampanyaya davet
ediyorum” dedi.

Milli Dayanışma
Kampanyasına
Vidinlioğlu’ndan
destek

Kastamonu İl Emniyet
Müdürlüğü'nde uzun süre
görev yapan, son olarak Ağlı
İlçe Emniyet Amirliğinde
görevli polis memuru
Burhan İnan, geçirdiği kalp
krizi sonucu hayatını
kaybetti. Aslen Samsun
Vezirköprülü olan ve özellikle yazdığı şiirlerle
yakından tanınan 46 yaşındaki İnan'ın ani
vefatı tüm sevenlerini derinden üzdü.

'Şair polis' 
hayatını kaybetti

Üretimini kot kumaşı üzerinde sürdüren
Danacılar Tekstil, 15 yıldır sektörde tasarım
ve modellemeleriyle yer alıyor. Tosyalı iş
adamı Kenan Danacı’nın sahibi olduğu firma,
Kastamonu’da entegre tesis kurarak üretim
kapasitesini artırmayı hedefliyor. n 5

Kot modasına
dokunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada 53
ülkeyi etkisi altına alan korona virüs salgını
nedeniyle Türkiye’de toplam can kaybının
356’ya yükseldiğini açıkladı. Koca,
izolasyonun, mücadelenin şahıs bazından
ülke bazına gerekli olan mücadele şartı
olduğunu dile getirerek evde kalınması
çağrısını tekrarladı. n 3

Mücadelenin gerekli
şartı izolasyon

Hastalıkla mücadelede güneşli
günlerin olduğu mayıs ayında yüksek
oranda başarıya ulaşılmaya
hedeflendiğini bildiren Cideli
hemşerimiz Bülent Şahin, “D
vitamini hücreleri savaşa karşı
hazırlayan çok önemli bir vitamindir.
Yeni tip korona virüs güneşle çok
alakalı, güneş ışınları dik gelmeye
başladığı zaman bu virüsler ortadan
kalkar. Şu an tedavide de başarılıyız.
Bana göre nisanın 15’inde hastalık
kırılmaya başlayacak mayıs başında
da bitecek.” diye konuştu.

Dünya koronavirüs
haritası ABD merkezli
Esri şirketinin interaktif
haritası üzerinden takip
edilirken, bu haritaya

canlı veri akışı ise İnebolulu yüksek
yazılım ve ürün mühendisi Deniz
Karagülle’nin de içinde bulunduğu
ekip tarafından sağlanıyor. n 6

Global kriz zamanla-
rında dahi yatırıma ara
vermediklerini açıklayan
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı, “İskenderun
2’nci OSB’deki 1 milyar dolarlık
yatırıma başlayacağız” dedi. n 5

COVİD-19
haritasına
İnebolulu imzası

1 milyar dolarlık
yeni yatırım

Yeni Tip Korana Virüsünün güçlü
bağışık sistemlerini etkileyemedi-ğine

dikkat çeken Bakteriyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor

Bülent Şahin, hastalıkta birinci risk
grubunda kronik hastalığı

bulunanların olduğuna işaret
ederek herkese test

yapılmasının
gerekmediğini belirtti.

Uzmanlar korona virüsün risk grubunun 60 yaş ve üstü kişiler
olduğunun altını çiziyor. Türkiye’nin en yaşlı ikinci nüfusuna sahip
Kastamonu’da 60’yaş ve üzeri yaşayan vatandaş sayısı toplam nüfusun yüzde
25’ini oluşturuyor. Verilere göre Kastamonu’da yaşayan 4 kişiden 1’i korona
virüsün risk grubunda yer alıyor. n 4

4 kişiden 1’i
risk altında

DOF’tan sağlık
çalışanlarına 
3D destek

DOF Robotics Yönetim
Kurulu Başkanı ve Kastamonu
Sanayici ve İş Adamları Derneği
Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Mertcan sosyal
medya hesabından
yaptığı açıklamada, 3D
yazıcılar ile Coronavirus
(Covid-19) vakalarında
özellikle sağlık personelinin en
çok ihtiyaç duyduğu asetatlı
koruyucu maskeleri üretmeye
başladıklarını duyurdu. n 5

n 2

Güneşli günler
göreceğiz

İzole ederek önlem almalıyız 
Ölümlerin korna virüsü

sebebiyle değil kronik
rahatsızlıklar sebebiyle
yaşandığına dikkat çeken
Doktor Bülent Şahin, “Bu
hastalık eğer kişinin ikinci bir
hastalığı ya da sürekli
kullandığı bir ilaç yoksa
öldürücü değil. Eğer başka bir
hastalığı olmadan korana
virüsünden ölümler olsaydı
büyük bir riskti.  Önemli
rahatsızlığı bulunanların
hastalıkla birlikte bağışıklığı
düşünce can kayıpları meydana

geliyor. Kronik rahatsızlığı
olanları tespit edip, onları izole
ederek önlem almamız lazım.
Bu kişilere test yaparak, korona
virüsü taşıyor gibi davranmalı.
Herkese test yapılmasının bir
anlamı yok.”  dedi.

Hastalıktan iyileşmenin
mümkün olduğunu vurgulayan
Uzman Doktor Bülent Şahin,
kaygı bozukluğuna yol
açmaması için tedbirlerin
abartılmaması gerektiğine
işaret ederek şunları söyledi:
“Yeni tip

korona virüsünde şu an
kullandığımız etkili ilaçlar var.
Hastalığı tedavide uzun vadede
aşı yerine büyük oranda ilaç
kullanılacağını ön görüyorum.
Şahsi kanaatim sokağa çıkma
yasağının uygulanmaması. Eğer
insanlar işini kaybederse, aile
huzuru kaçarsa psikolojisi
bozulur. Psikoloji bozukluğu da
kortizol salgılanmasına sebep
olur o zaman bağışıklık sistemi
çöker. Bu durum da hastalıkla
mücadele sürecini uzatır.”
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l Asma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

SİPARİŞ

İstemez beyim;
Hamburger, döner kebap
Dokunuyor bana.
Kes yarım ekmek, çek bir terkoskola.

EVVEL ZAMAN İÇİNDE

Kanaat, şükür çokmuş, evvel zaman içinde,
Garibin karnı tokmuş, evvel zaman içinde.
Milyarlar kazansak da bet bereket kalmadı,
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde.

Yüzyılladır var olan korona virüsünün
mutasyona uğraması sonucu yeni tip bir
salgına sebep olduğunu ifade eden Doktor
Bülent Şahin, domuz gribi ve kuş gribi gibi
bu hastalıkla da mücadelenin mümkün
olduğunu kaydederek, “Virüslerin hepsi
mutasyona (değişinime) uğruyor. Korana
virüsün de hayvanlardan insanlara geçişi
bir mutasyon. Mesela kuş gribi bu virüsten
daha tehlikelidir. Bulaşma hızı da daha
fazladır. Havadan direkt yayılır. Eğer
zamanında tedavi edilmezse bu tip virüslerden
ölümler daha hızlı ve fazla olur. Ancak şu an onların
tedavisi bulunduğu için panik yapılmıyor.  Virüslerin
yaşamak için canlı hücrelerin içine girmesi gerekiyor.
Canlı hücrelerin içinde eğer uyum sağlayamazlarsa
yaşayamazlar. Daha önce giren virüsler artık insan
hücreleriyle tanıştıkları için önemli bir hastalık
yapmıyorlar. Yeni tip virüsü insan vücudundaki
hücreler tanımadığı için aralarında bir savaş başlıyor.
Bu savaşta güçlü olan insanlar hücrenin içine
girmesini engelleyerek dışarı atıyorlar ve savaşı
kazanıyorlar. Daha önceki korona virüsler normal
soğuk algınlığı şeklinde en fazla ağız bölgesi, boğaz
bölgesini tutup ayakta geçirilen bir enfeksiyon
şeklinde olmaktaydı. Bu yeni bir virüs olduğu için
hücreler bertaraf etmeye çalışıyor. Virüs önce
boğazda oturuyor, gıcık yapıyor. Vücut bunu atmak
için uğraşıyor, öksürük ve ağrı yapıyor. Ancak virüs
illa vücuda girmek istiyor. Giremediği zaman balgam
salgılıyoruz. Girmeye başladıktan sonra ateş
yükseliyor, kan içinde birtakım hareketlenmeler
başlıyor. Hücreler virüse hücum ediyor. Önemli olan
üst solunum yollarından alt solunum yollarına doğru
inme olayı. Eğer akciğerlere doğru inerse bu savaşı
virüs kazanıyor. Şiddetli bir şekilde akciğerlerde
iltihap yani zatürre yapıyor. Şu an bu hastalık tehlikeli
olarak gündemde ama bundan 3 yıl sonra böyle bir
hastalığın esamesi bile okunmayacak.”   dedi.

Eş zamanlı pik yaptı

Virüsün dünya ile eş zamanlı Türkiye’de de
göründüğünü söyleyen Bülent Şahin, tamamıyla izole
bir hayatın çözüm olmayacağını belirterek “Bu tip
virüsler sınır tanımaz. Bütün dünyada aynı anda pik

yaptı. Şimdi uçaklarla, otobüslerle ulaşım
çok olduğu için çabuk yayılıyor. Ülkelerin
iyi bir strateji geliştirememesi, hazırlıkları
olmaması dolaysıyla panik havası ve can
kayıpları oldu. Biz Türkiye olarak virüsle
savaşa hazırlıksız yakalandık. Bu virüslerde
strateji ve ne kadar can kaybı olduğu,
kimlerde can kaybı olduğu çok önemli. Bir
de bulaşması ve yayılmasının nasıl
olduğunun takibi. Bunlar masaya yatırılıp
bir strateji yapılması önemli. Bu stratejiden

kastım marketleri kapatmak, sokağa çıkma yasağı
getirmek değil. Ülkeler kendilerine göre strateji
belirlemeli. Türkiye’den kendine has strateji
oluşturmasını beklerdim. Örnekler bu önlemleri aldı
ama başarılı olmadı. Bu yüzden başka bir strateji
oluşturmamız dünyaya örnek olmamız gerekiyordu.
Bir daha böyle bir virüs olduğu zaman çok daha
farklı stratejiler olacak. Şahsen sokağa çıkma yasağına
karşıyım. Bütün alışveriş merkezleri, dükkanlar
açılmalı. Herkesi karantinaya almanın bir anlamı yok.
Risk faktörü olmayan insanlar zaten bu hastalığı
yaşayacaklar ve fark etmeyecekler bile.” diye konuştu.
Sağlıklı bebek ve gençleri etkilemiyor

Virüsün bebekler ve gençler üzerindeki etkisi
üzerine değerlendirme yapan Bakteriyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Bülent Şahin
şu açıklamada bulundu: “Öte yandan gençlerin
yakalanma nedenleri konusunda da bilinçli olmalıyız.
Kronik hastalığı olmayabilir, ancak uyuşturucu
kullanması vücudunda HIV gibi bir virüsün taşıyıcısı
olması, doğuştan gelen mikrobu bulundurması
diyabete karşı oluşan komplikasyonlar gençlerde
ölümü sağlayabilir. “

Olumlu sonuç almak mümkün

Başhekimi olduğu Avrupa Şafak Hastanesinde
hastalığı tedavide olumlu sonuçlar aldıklarını
kaydeden Bülent Şahin şu ifadeleri kullandı: “Korona
virüsü için şu an etkili ve çok çeşitli ilaçlar var. Biz
bütün dünyayı takip ediyoruz. Tedavi gören 20
hastam bulunuyor. Tedaviye çok iyi yanıt verdiler
Uyguladığımız tedaviyle şikayetleri 48 saat içinde
geçiyor.”

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr
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Akkanat Holding

Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği (Kas-Der) Genel Merkez Gençlik
Kolları, korona virüs kapsamında 65 yaş üstü
sokağa çıkma yasağı bulunanlar ile yardıma
muhtaç hemşerileri için İstanbul genelinde
iyilik hareketi başlattı.

Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları
Başkanı Kubilay Teker’in başkanlığında ilçe
gençlik kollarının destekleriyle düzenlenen
proje kapsamında yüzlerce yardım kolisi ihti-
yaç sahibi aileye ücretsiz ulaştırıldı. Proje hak-
kında bilgi veren Kas-Der Genel Merkez
Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Teker, “'Elden
ele güzel günlere' projemiz kapsamında İs-
tanbul’da ihtiyaç sahibi Kastamonulu hemşe-
rimizi geçirdiğimiz zor günlerde unutmadık.
Elimizden geldikçe kapılarını çaldık. Günün
sonunda anladık ki, muhteşem bir işe imza at-
mışız. Türk İslam tarihinde bin yılı aşkındır,
var olan paylaşma ve dayanışma kültürüne
önemli derecede katkı sağlamış olmanın ver-
diği iç huzurla, böylesi anlamlı gönüllülük ha-
reketine ivme katan, genel başkanımız Remzi
Şen ve kıymetli yönetimine, şube başkanları-
mıza ve gençlik kollarımızda görevli olan tüm
ilçelerdeki gönüllü arkadaşlarımıza sonsuz
teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir ferdi ol-
maktan son derece mutluyum.” dedi.

2019 yılında Bartın Ulus Kay-
makamı iken, İçişleri Bakanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın
106. Dönem yabancı dil eğitimi
için düzenlediği kurs için İngiltere’ye giden
Taşköprülü hemşerimiz Şükrü Alperen Gök-
taş (32) yurda döndü. Bakanlığın geçtiğimiz
hafta İngiltere'ye gönderdiği özel uçakta bulu-
nan kafileyle yurda dönen Göktaş, Sakarya’da
karantinada tutuluyor. Göktaş’ın gözetim son-
rası önümüzdeki aylar içerisinde bakanlık olu-
ru ile yeniden göreve başlaması bekleniyor.

İyilik virüs
tanımadı

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

Güneşli günler göreceğiz
Avrupa Şafak Hastanesi

Başhekimi Bakteriyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Doktor Bülent Şahin, Kastamonu
Genç Girişimciler Derneği
(KASGEG) Başkanı Zafer

Küçükşabanoğlu’nun sosyal
medya üzerinden gerçekleştirdiği

programda Yeni Tip Korana
Virüsü tedbir ve tedavisi hakkında

bilgilendirmede bulundu.

Çin virüsü kontrol altına aldı
ama dünya panikte! Çin’in
Vuhan kentinde ortaya çıkan,

11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi olarak ilan
edilen Korona Virüs hakkında daha
çok yazacağız anlaşılan…

Yaklaşık 2 ay önce bu virüsün
sonuçlarının çok ağır olacağını
yazdığımda açıkçası ben bile bu
kadarını tahmin etmemiştim. O gün için Çin
ve Çin’in hizmet verdiği ekonomilerin
etkileneceğini ve bu durumu kolay kolay
atlatamayacağını yazmıştım. Ama bugün,
İtalya’nın durumunu gördükten sonra Çin’in
neden dünyanın ikinci büyük ekonomisi
olduğunu daha iyi anladık. 1.4 milyarlık
nüfusu ile dünya nüfusunun yüzde 18’ini,
yani neredeyse 5’te 1’ini barındırmasına
rağmen Çin, bugün virüsü kontrol altına
almayı başarmış durumda. Sağlık alanında
organize olma ve çözüm üretme refleksinin ne
kadar ileri olduğunu kanıtladı tüm dünyaya.
Çin halkının uygulamaya konulan kurallara
riayet etmesi de ayrı bir tebrik konusu…

Ancak bu sınavı başarı ile veremeyen
ülkeler de var. Bunların en başında İtalya
geliyor. İtalyanlar bulundukları bölgeden
kıpırdamamaları gereken zamanda, kuzeyden
güneye ve ülkenin çeşitli yerlerine neredeyse
göç ederek bu virüsün bütün ülkeye
sıçramasına aracılık ettiler. Bu nedenle
virüsün İtalya’da yayılma hızı da ölüm hızı da

diğer tüm ülkelerin üzerinde
seyretti ve seyretmeye de devam
ediyor.

Bugün itibarıyla (2 Nisan 2020)
Korona Virüs bilançosuna bakacak
olursak:

6 kıtada 53 ülkede Korona Virüs
tespit edildi. Yaklaşık 998 bin 47
kişinin virüs taşıdığı saptandı. 51
bin 335 kişi virüs sebebiyle hayatını

yitirdi. Başta ABD, İspanya ve Bulgaristan
olmak üzere birçok ülkede olağanüstü hal ilan
edildi. Ülke başkanları vatandaşlarını korumak
adına karantina bölgeleri oluşturduklarını
açıkladı. Ülkelerin sınır kapıları kapatıldı. Çok
sayıda ülkeden çok sayıda ülkeye Nisan
ortasına kadar uçuşlar iptal edildi. Giriş
çıkışlar yasaklandı. Virüs olan ülkelerin
birçoğu kendi sınırları içindeki seyahatleri ve
hatta sokağa çıkmayı bile izin kağıdına
bağladı. Okullara ara verildi. Örgün eğitim
yerini online eğitimlere bıraktı. Üretim
yavaşladı, hatta durma noktasına geldi.
Virüsün korku yarattığı ülkelerde marketler
yağmalandı ya da marketlerdeki tüm yiyecek
ürünleri tüketildi. Eczanelerde maske,
dezenfektan ve kolonya kalmadı. AVM’lere
giriş sınırlandı, sanatsal etkinlikler iptal edildi.
Turizm durdu, insanlar birbirine korkarak
bakar oldu ve en önemlisi de her hapşıran,
öksüren kendinden korkar oldu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi,
yani tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir

alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın
hastalık olarak ilan edilen Korona Virüs’ün
etkileri çok ağır oldu ve olmaya da devam
edecek gibi görünüyor. Bu noktadan hareketle
dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin’in
neredeyse her ülkeye üretim yaptığı, hizmet
verdiği ve Çinli turistlerin seyahat
harcamalarının büyüklüğü düşünüldüğünde,
küresel ekonomide ciddi bir daralma olacağı
da aşikar. Çinli turistlerin 2018 yılında turizme
yönelik harcamaları 270 milyar dolardı. Bu
sene bu harcamanın büyük bir kısmı
gerçekleşmeyecek. Bütüne bakıldığında ise
(Londra Merkezli Danışmanlık Şirketi Capital
Economics verilerine göre) bu virüsün dünya
ekonomisine ilk 3 ayda vereceği zarar 280
milyar dolar olacak. Bu tutarın büyüklüğünü
anlatabilmek için Avrupa Birliği’nin yıllık
bütçesinden ya da Nijerya bütçesinin 8
katından büyük olduğunu belirtmek yeterli
olacaktır sanırım. Küresel ekonomide oluşacak
bu büyük etki ve daralma sonrası cevap
bekleyen birçok soru ile karşı karşıyayız;

-Küresel ekonomi bu çapta bir daralmayı
nasıl kaldıracak?

-Korona Virüs durdurulabilecek mi?
-Daha ne kadar can kaybı olacak?
-Savaş ekonomisinin yerini sağlık

ekonomisi mi alacak? Yoksa bu bazılarının
dile getirdiği biyolojik savaş mı?

-Yaratıcı yıkım başladı mı?
-Dünya yeniden mi şekillenecek?

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

Dünya panikte

Bütün hastanelerde panik var. Algı olayı insan-
ları, en çok da sağlık personellerini rahatsız

etti. Bilgisi çok olan insanların bu hastalıktan
korkmaması lazım. Ben bu hastalığın nasıl bulaş-
tığını bildiğim için sürekli maske takmıyorum. El-
lerimi de dedikleri gibi ova ova yıkamıyorum. An-
latılan yıkama şekli bakterilere karşı önemlidir.
Doktorlar ameliyata girmeden önce yapar bunu.
Virüslerle alakası yoktur. Virüsü öldürmek için
kolonya yeterlidir. Sabun değdiğinde virüs zaten
direkt etkisiz hale geliyor.

Yeni Tip Korana virüste organ nakli olan, kemo-
terapi gören insanlar dikkat etmeli. Kronik

bronşit, sigara içenler, koah hastalığı olan kişiler
risk faktöründeler. Bu kişilerin tespitleri çok ko-
lay. Baştan beri bu risk grubundaki insanların
tespiti ve izolesinin gerekli olduğunu savunuyo-
rum. Toplumun yüzde 90’ıyla uğraşmak bence
enerji kaybı. Bu şekilde ne test ne de ilaç yetişti-
rebiliriz. Bağışıklığınızı bozacak bir ilaç kullanmı-
yorsanız, kronik bir hastalığınız yoksa korkmanıza
gerek yok.

Virüsü öldürmek için
kolonya yeterlidir

Kronik hastalığınız
yoksa korkmayın

Yurda döndü
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Cumhuriyet Mahallesi
Safahat Caddesi No: 4-6/1
Sultangazi - İstanbul
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GÜNCEL

Onu ilk Kastamonu’ya geldiği
dönemde tanımıştım... 

Vezirköprülüydü ancak Kastamonu
insanın saflığı, dürüstlüğü  şehrin  tarihi onu
derinden etkilemişti...

Emniyet
teşkilatındaki
görevinin dışında
Kastamonu ile ilgili
sürekli şiirler yazardı.

Bir gün tak
kapımı çalarak
“Çayımı söyle ağa”
dedi...

Çay kahve derken
“Yahu İzzet ağa yap
bana bir ağalıkda şu
kitabı çıkaralım”
talebinde bulundu.

Elindeki dosyayı
masanın üzerine koydu ve Kastamonu ile
ilgili yüzlerce şiirini bana gösterdi...
Şiirlerinin hepsini beğenmedim ama
gerçekten güzel olanları da vardı... Hepsi el
yazısıyla yazılmış ve hepsinde  doğa aşkı,
Kastamonu aşkı vardı...

Sonra uzun bir süre o dönem birlikte
mesai yaptığımız grafiker arkadaşım Sinem
Taşçı’dan yardım istedim... 

Şiirlerin tamamını ben elden geçirdim ve
dijital ortama aktardıktan sonra  Sinem
kardeşimizde onun ilk kitabının kapak dahil
tüm tasarımını yaparak katkı verdi...

(Aşk-ı Şehir) isimli ilk şiir kitabını işte
böyle birlikte çıkardık...

O, iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı...
İyi bir Türk Milliyetçisi, üst seviyede

vatansever bir Türk evladıydı...
Ailesine ve Fenerbahçe’sine  düşkündü...  
Kastamonu’ya da inanlmaz seviyede

düşkündü  hemde yüzlerce şiir yazacak ve
kitaplar çıkaracak kadar... 

Dün yine özel bir iş için babaocağına
gittiğimde telefonum çaldı. Arayan
İstanbuldaki hemşehrim gazeteci arkadaşım
Hüseyin Karadeniz’di… 

“Ya üstat Burhan İnan’mı vefat etti”
deyiverdi.

Önce inanmadım, daha doğrusu inanmak
istemedim.

Hemen Burhan İnan’ın telefonu aradım ,
aradım ve yine aradım…

Maalesef telefon cevap vermiyordu!
AnladımkiBurhan İnan vefat etmişti.
Sonra bir iki yeri aradım ve maalesef

Sayın Karadeniz’in acı haberi doğruydu.
Kalp krizinden görevi başında vefat

ettiğini öğrenince inanın şok oldum...
Uzun süre  üzerimdeki şoku

atlatamadım...
Yıllarca  Kastamonu Bölge Trafik Şube de

görev yapan, ve  bir süredir de Ağlı Emniyet
Amiri olarak çalışan Burhan İnan
kardeşimizi çok erken bir yaşta maalesef
kaybettik...

Türk Polis Teşkilatı iyi bir  personelini,
Kastamonulularda bu şehre aşık olan bir
adamı kaybetti... Hemde adam gibi adamı... 

Mekanın cennet olsun kardeşim...
Seni unutmayacağız...

* * *
GÜNÜN SÖZÜ

“İyi bir yaşam, insanın ne kadar
yaşadığıyla değil, yaşadığı süreyi nasıl
kullandığıyla ölçülür” (Montaigne)

Bir yıldız daha
kaydı...

İzzet Sarı

izzetsari37@gmail.com

İlk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan
kentinde tespit edilen, ülkemizde ise
11 Mart 2020 tarihinde görülen ve
tüm dünyayı etkisi altına alan korona
virüs nedeniyle 20 Mart tarihinde
baskıdan çıkması gereken 316.
sayımız 14 günlük rötarla, 3 Nisan’da
çıkarılmıştır. 

Bu süreçte tüm sosyal medya
iletişim ağlarımızdan evde kal
çağrısını anımsatırken; gazete
okurlarımızın bilgisine sunduğumuz
onlarca haberi, daha önce
duyulmamış ve bilinmeyen kendine
özgü tarzımızla hazırladığımız özel
içerikleri paylaştık.

Mücbir sebep olarak alınan bu
bahsi geçen gecikme üzerine
hoşgörünüze sığınıyor, anlayışınız
için teşekkür ediyoruz.

ÖZÜR

1 Nisan’da gerçekleşen, Bilim Kurulu Toplantısı
ardından Türkiye'de vakaların hangi illerde olduğunu
duyuran Bakan Fahrettin Koca, il bazında vaka
sayısında ilk sırada İstanbul’un yer aldığını belirtti.
Koca’nın virüsün görüldüğü illerin dağılımına ilişkin
gösterdiği tabloda ise Kastamonu’da 13 kişide korona
virüs pozitif vakasının görüldüğü gözlendi.
Kastamonu civar illerle kıyaslandığında bölgesinde
vakalarının en az görüldüğü dördüncü il oldu.

Türkiye’de en çok vakanın göründüğü onuncu il
112 kişi ile Zonguldak olurken, Kastamonu ve
Çankırı’da 13’er, Bolu'da 6, Bartın’da 8,
Karabük’te 10, Çorum’da 29, Sinop’ta ise 31
kişide korana virüs pozitif vakasına rastlandığı
gözlendi. Bölgedeki toplam vaka sayısı 1 Nisan
itibarıyla 222 kişi olarak kayıtlara geçti.

7 köy karantinada 

Kastamonu’da 7 ilçede koronavirüs
nedeniyle karantina uygulandı. Azdavay Sıra
Köyü Pazaryeri Mahallesi, Çatalzeytin Kaşlıca
Köyü Merkez Mahallesi, Devrekâni Hasırlı
Köyü Merkez Mahallesi, Devrekani Ahlatçık
Karacataş Mahallesi, Pınarbaşı Kalaycı Köyü
Derecik Mahallesi, Taşköprü Kabalar Köyü
Diller Mahallesi, Tosya Yağcılar Köyü Göl
Mahallesine korana virüs tedbirleri
kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Vefat sayısı 356’ya yükseldi
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada

2 Nisan itibarıyla toplam test sayısının
125 bin 556, toplam vaka sayısının 18

bin 135, yoğun bakım hasta sayısının bin
101, entübe hasta sayısının 783, iyileşen

hasta sayısının 415, hayatını kaybeden
hasta sayısının ise 356 olduğu kaydedildi.
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Çin’in Wuhan Eyaletinden çıkıp
tüm dünyayı esiri yapan korona
felaketini fırsata

çevirmek ister misiniz?
Öncelikle şunu

beynimize silinmez kaleme
yazalım, taşa yazar gibi
kazıyalım ve işin
ciddiyetinin idrakine
varalım; evinizde kalınız,
mümkün mertebe insanlarla
irtibat halinde
bulunmayınız… Bu hem
kendiniz için hem de toplum
için önemli ve elzem…

14 kuralı tüm bireylerin
ezberlemesi ve uygulaması
sadece bir yurttaşlık vazifesi
değil, vatana hizmettir!

Sevgili dostlar;
Bu kritik süreçte bir taraftan

hükümetimizin aldığı tedbirlere destek
verirken diğer taraftan da korona
illetini fırsata çevirmek bizim
elimizde…

Misal;
Camilerde cemaatle namaz kılmak

yasaklandı. Bu, madalyonun öbür
tarafını görebilenler için büyük bir
nimet! En son ne zaman evimizde
eşimizle, çocuklarımızla birlikte cemaat
olarak namaz kıldık? En son ne zaman
evimizin salonunu seccadeler süsledi?
Gelin camiyi evimize taşıyalım, gelin
cemaat olmanın hazzını yuvamızda
yaşayalım. Tüm yeryüzü Allah’ın
mescidi değil mi? O halde bizi cemaat
olmaktan alıkoyan bir engel var mı?
Babanın imam, oğulların müezzin,
annenin, kız kardeşin, eşin bu cemaatin
ziyneti olduğu bir vakit namazının
huzurunu, zenginliğini, lezzetini
tadabilmenin fırsatını değerlendirelim.

Misal;
Hayatın keşmekeşi ve koşturmacası

içinde birçok aile, bir arada sofraya
oturamıyor çoğu zaman. Özellikle
sabah kahvaltısı ve öğle yemekleri
adeta yangından mal kaçırırcasına apar
topar geçiştirilen ve aile birlikteliğinin
tadının alınamadığı zamanlar oluyor…
Beş on dakikalık kahvaltı ritüelinin
yerini sofradaki bir kuru ekmek, birkaç
zeytinin eşlik ettiği upuzun ve her aile
bireyinin diğerinin yüzünü gördüğü bir

ziyafet sofrasına dönüştürmemizin
önünde engel var mı şimdi? Birçok

ailenin unuttuğu birlikte
öğle yemeğine oturmak
eylemini şaha kaldırmanın
fırsatı değil mi bu zamanlar?
Koca bir günün
yorgunluğuyla, bezginliğiyle
oturulan ve suratların
günün yükünü taşıdığı
akşam yemeklerini
muhabbetin dibine vurulan
keyif sofralarına
dönüştürmek için bundan
iyi fırsat olur mu?

Misal;
Bugüne kadar belki de

yılda bir kitap okumadık…
Ki ailecek okuma saatleri yapmak, hak
getire! Anne, baba, çocuk, büyükanne,
büyükbaba kim varsa, elimize kitapları
alıp sessizliğin deryasında bir saat
boyunca kitapların satırları arasında
yüzmek için daha ne bekliyoruz?
Ailece kitap okuma saati tertip edelim.
Kitapların sayfaları arasına bırakalım
zihnimizi, hayallerimizi, kendimizi…
Sonrasında da bir saatimizde kitap
kritiği yapalım. Yazarının şeceresini
dökelim ortaya, eserlerinin ipliğini
pazara çıkaralım, okuduğumuz
kitaptaki tüm ayrıntıları sere serpe
atalım sohbetin ortasına. Göreceksiniz
bir saat bile yetmeyecek ve zamanın
nasıl geçtiğini anlayamayacağız! 

Misal;
Bin parçalı, iki bin parçalı, beş bin

parçalı pazıllar (puzzle) alalım, serelim
salonun ortasına. Ailecek kafayı
yiyelim! İki parçayı birleştirmek için
yüzlerce kombinasyonun üzerine
hücum edelim topluca. Eşimizle,
çocuklarımızla ortak bir eylemin
havuzuna atalım kendimizi. 

Misal;
Misal değil, fırsat… Aile olmanın

hazzını yaşayalım! 
Biliyorum, birçoğumuz uzun

zamandır aile olarak bir arada bu kadar
uzun zaman geçirmedik! 

Sokaklara çıkıp hem kendimizin
hem çevremizin hem de ülkemizin
tadını kaçırmak yerine evimizde
kalalım ve ailemizle birlikte olmanın
tadını çıkaralım. 

Korona’yı fırsata çevirmek

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

TÜİK Adrese Dayalı nüfus kayıt sistemine göre
Kastamonu’da yaşayan 379 bin 405 kişinin 93 bin 129’u
60’yaş ve üzerinde bulunuyor. Şehirde yaşayan 60 yaş ve üzeri
vatandaş sayısı toplam nüfusun yüzde 25’ini oluşturuyor.

Kastamonu ilçelerinde nüfusa oranla 60 yaş ve üzeri
yaşayan kişi sayısının Pınarbaşı ve Çatalzeytin’de diğer ilçelere
oranla daha çok olduğu gözleniyor.

Pınarbaşı’nda toplam nüfusun yüzde 45’i, Çatalzeytin’de
yüzde 40’ı 60 yaş ve üzerinde bulunuyor. 

Kastamonu’nun en kalabalık ilçesi merkezde ise 22 bin
493 kişi sayısı ile 60 yaş ve üzeri yaşayan kişi sayısı toplam
nüfusun yüzde 14’ünü kapsıyor.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü
Devrekanili hemşerimiz Turan
Akpınar'ın koordinasyonunda
yürütülen, "Sen de Gönül Ver"
projesi kapsamında oluşturulan
"Gönüllü Öğretmenler Destek
Grubu" korona virüs önlemleri
kapsamında 65 yaş ve üstü, kronik
rahatsızlığı bulunan sokağa çıkmaları
sınırlandırılan vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılıyor.

Projede 500'ün üzerinde
öğretmenin görev aldığını bildiren
Turan Akpınar, yaptığı açıklamada,
“Öğretmenlerimizden gelen talep ve
öneriler doğrultusunda Gönüllü
Öğretmenler Destek Grubunu
oluşturduk. 112, 155, 156 ve 153
destek hatlarını arayıp yardım
talebinde bulunanların ihtiyaçlarını
temin ederek, evlerine teslim
ediyoruz" dedi.

Ankara gönül verdi

Kastamonu Toplam 
60 + 

60 +                   

5841 2634 45,09%
7055 2824 40,02%
4523 1693 37,43%

Azdavay 7324 2697 36,82%
Cide 22196 7989 35,99%
Bozkurt 9468 3286 34,70%

4060 1392 34,28%
18670 6283 33,65%
3094 1039 33,58%

Daday 8319 2693 32,37%
Abana 4113 1317 32,02%
Seydiler 4014 1183 29,47%
Devrekani 12658 3670 28,99%
Tosya 39916 11335 28,39%

37815 10727 28,36%
5381 1526 28,35%
5651 1579 27,94%
5774 1502 26,01%

20980 5267 25,10%
Merkez 152553 22493 14,74%

Uzmanlar korona virüsün risk grubunun
60 yaş ve üstü kişiler olduğunun altını
çiziyor.  Türkiye’nin en yaşlı ikinci
nüfusuna sahip Kastamonu’da 60’yaş
ve üzeri yaşayan vatandaş sayısı
toplam nüfusun yüzde 25’ini
oluşturuyor. Verilere göre Kastamonu’da
yaşayan 4 kişiden 1’i korona virüsün
risk grubunda yer alıyor.

4 kişiden 1’i 
risk altında
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t

7,264
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TCMB’nin

hissedarları

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

2016 sonu itibarıyla Merkez Bankası
sermayesinin yüzde 55,12’sini temsil
eden (A) sınıfı hisse senetleri

Hazine’nin elindedir. Yasa gereği
Hazine’nin elinde bulunacak hisse
senetlerinin oranı toplam sermayenin
yüzde 51’inden aşağıya düşmez.

Sermayenin yüzde 25,76'sını temsil
eden (B) sınıfı hisse senetlerinin 25,74'ü
Türkiye'de faaliyette bulunan milli
bankaların elindedir. Bunlar arasında
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti
Bankası da var. Bu hisselerin binde 2’si
yabancı bir bankanın Türkiye’deki
şubesine aittir.

Sermayenin on binde 3'ünü temsil
eden (C) sınıfı hisse senetleri milli
bankalar dışında kalan diğer bankalarla
imtiyazlı şirketlere ayrılmış olmakla
birlikte bu hisseler Hazine'ye geçmiş
bulunmaktadır.

Sermayenin yüzde 19,12'sini temsil
eden (D) sınıfı hisse senetleri ise 6,369
gerçek kişi ve 92 tüzel kişiye aittir.

Merkez Bankası'ndaki rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz ve altın rezerv bulundurur. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
31.08.2019 itibarıyla bulundurduğu
rezervlerin toplam tutarı 100 milyar
dolardır. Bu rezervlerin 74,4 milyar
dolarlık bölümü döviz rezervi, 25,6 milyar
dolarlık bölümü de altın rezervidir.

Merkez Bankası altın ve döviz

rezervlerini nasıl muhafaza etmektedir?

2018 yılına kadar altın rezervlerinin
yaklaşık yarısı ülkemiz sınırları içinde
muhafaza edilirken, kalan miktarı
yurtdışında diğer ülke merkez
bankalarında muhafaza edilmekteydi.
2018 yılında altın rezervinin tamamı
Türkiye’ye getirilmiştir.

Merkez Bankasının faizinin etkileri 

Merkez Bankası’nın faiz oranının
yaptığı değişikliğin enflasyon üzerindeki
etkisi kendisini dört kanaldan
göstermektedir.

1- Merkez Bankası'nın faiz oranlarında
yaptığı bir değişiklik, diğer banka ve
finans kurumlarının uyguladıkları faizler
üzerinde etkili olur. 

2- Piyasa faiz oranlan aynı zamanda
bankalardan alınan kredi miktarının ve
hisse senedi, döviz gibi varlıkların
fiyatlarının değişmesine yol açar. 

3- Faiz oranlarına ilişkin kararlar
yurtiçi faiz oranlan seviyesi ve uluslararası
faiz oranları arasındaki göreli, ilişkiyi ve
ülkeye gelen yabancı sermayeyi etkiler. 

4- Faiz oranlarına ilişkin kararlar aynı
zamanda beklentileri, beklentiler de
ileriye dönük kararları etkiler.

Ancak, ekonominin faiz oranlarında
yapılan değişikliğe uyum sağlaması zaman
alır. Öte yandan geçmiş enflasyon oranına
bakarak karar alma alışkanlıklarından
kolay vazgeçemeyen bir ekonomide
politika değişikliklerinin etkileri daha
zayıf kalır.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı ve
Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mertcan
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
3D yazıcılar ile Coronavirus (Covid-19)
vakalarında özellikle sağlık personelinin en çok
ihtiyaç duyduğu asetatlı koruyucu maskeleri
üretmeye başladıklarını duyurdu.

Mertcan, karantina
bölgesinde görev yapan
sağlık çalışanlarının
hastalığı kapmaması için
üretilen maskelerin sağlık
çalışanlarına ücretsiz
teslim edileceğini bildirdi. 

İlk prototipleri alınan
maskeler için üretim

kapasitelerinin günde 30 adet olduğunu
belirten Mustafa Mertcan, sayının gün geçtikçe
artacağını ifade ederek pandemi konusunda
herkesi destek olmaya davet etti.

Üretimini kot kumaşı üzerinde sürdüren
Danacılar Tekstil, 15 yıldır sektörde tasarım ve
modellemeleriyle yer alıyor. Tosyalı iş adamı
Kenan Danacı’nın sahibi olduğu firma,
Kastamonu’da entegre tesis kurarak üretim
kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Çalışmalarını ihracat odaklı sürdürürken
bazı markaların da imalatını üstlendiklerini
kaydeden
Danacılar
Tekstil
firmasının
yöneticisi
Kenan Danacı
faaliyetleri
hakkında
şunları söyledi:
“Sultangazi’de
700 metrekare
alanda kurulu
tesisimizde 20
kişiyi istihdam
ediyoruz.
İşletmemizde
tasarım ve
modelleme
üzerine faaliyet
gösteriyoruz.
Dikim, kesim,
yıkama gibi işlemleri fason olarak veriyoruz. Bu
kapsamda çalıştığımız 10’u aşkın iş ortağımız
bulunuyor. Son aşamada kontrol ve paketleme
işlemleri firmamızda yapıldıktan sonra
müşterilerimize teslim ediyoruz. Belirli
markalara imalatın yanı sıra Almanya,
Danimarka, Hollanda, İngiltere ve İsveç’e
ihracat da gerçekleştiriyoruz.”

Hedeflerinin sektörde daha ileri gitmek

olduğunu kaydeden Tosyalı iş adamı Kenan
Danacı, “Başka bir sektöre yatırım yapmak gibi
bir düşüncemiz yok. Kendi sektörümüzde ileri
gitmek istiyoruz. Günde 5 bine yakın üretimiz
bulunuyor. Gelecekte Kastamonu’ya entegre bir
tesis kurarak hem üretimimizi hem de istihdam
sayımızı artırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Danacı, tekstil sektörüne devlet teşviklerinin

artması gerektiğini dile getirerek, “Tekstil
sektöründeki personel bazı işletmelerin
ekonomik istikrarsızlığı nedeniyle hizmet
sektöründe çalışmaya yönelmek zorunda kaldı.
Tekstil ile ilgili algının değişmesi için devletin
gerek sigortada gerek işletme giderlerinde
destek sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda teşvik
programları hazırlanmalı. Bizler sektörden
uzun vade umutluyuz” dedi.

Global kriz zamanlarında
dahi yatırıma ara
vermediklerini açıklayan
Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı, “İskenderun 2’nci

Organize Sanayi
Bölgesi’nde (OSB) yeni çelik

yatırımı için kolları sıvadık. 1
milyar dolarlık bu yatırıma

bu sene başlayacağız.”
dedi

Dünya
ekonomisini

etkileyen
korona

virüsün çok farklı alanlara etkileri olacağını
belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı, "Bunun arkasından
farklı ekonomik düzenler oluşacak. İnsanlık
bu virüsle yaşamayı öğrenecek" diye konuştu.

Öte yandan bu ve benzeri global kriz
zamanlarında dahi yatırımlarına her zaman
devam ettiklerini açıklayan Fuat Tosyalı
şunları söyledi: “Türkiye'nin ilk özel yassı
çelik yatırımını gerçekleştirdiğimiz dönemde,
Amerika kaynaklı çok büyük bir kriz
başlamıştı. Buna rağmen 1 milyar dolarlı
bütçe ile ilk özel yassı çelik üretimini
başardık. Şimdi de İskenderun 2'nci Organize
Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni çelik yatırımı
için kolları sıvadık. Başlangıçta hurdadan
üretim yapacak olan tesis, orada da orta
vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1
milyar dolarlık bu yatırıma 2020'de

başlayacağız." 
Glokalizasyon dönemi

"Globalizasyon akımının sona ereceğini
gördük. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna
ürün göndermenin bir sonu olacaktı. Farklı
yerlerde refleksler olacaktı. Glokalizasyon
olacağı açıktı. Bunu saptadıktan sonra
yalnızca Türkiye'den üretmeyi değil, başka
yerlerde de üretmeye odaklandık" diyen
Tosyalı, Osmaniye, Karadağ ve Cezayir'in
ardından Batı Afrika'nın giriş kapısı olan
Senegal ve Angola'ya yatırım yapacaklarını
açıkladı. 

Öte yandan Senegal'de "Tosyalı Ekonomi
Bölgesi" olarak adlandırılan bir projeye de
başlayan firma Cezayir ve Senegal'in
ardından Afrika'daki yeni yatırım noktasını
Angola olarak belirledi.

Kot modasını modelliyor

DOF’tan 3D destek

Şenpazarlı marka vekili Murat
Saygın ile Avukat Taner Savaş’ın
birlikte hazırladığı Marka Tecil Süreci
isimli kitap çıktı. Türk Patent ve Marka
Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay
Kararları ışığında bilgilerin derlendiği
kitap, Yeniden İnceleme ve
Değerlendirme Kurulu karar ve
uygulamalarını ele alıyor.

Marka tescil süreci ile ilgili tescil
başvurusu yapmak isteyenleri ve tescil
sürecinden sonraki yargılama
evresinde görev almak isteyenleri
aydınlatmayı hedefleyen kitap Türk
Patent ve Marka Kurumu nezdindeki
işlemlerle ilgili süreçler hakkında da
bilgi veriyor.

İlk baskısını yapan kitabın satışı
internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

DOF Robotics Covid19 vakalarında ihtiyaç duyulan asetatlı koruyucu maskeleri üretmeye başladı.
Firma maskeleri sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak temin etmesini sağlayacak.

Tosyalı, 1 milyar dolarlık
yeni yatırımına başlıyor

Marka olmanın 
kitabı yazıldı

Fuat Tosyalı

1979 yılında Tosya’da doğan Kenan Danacı, 90’lı yıllarda geldiği İstan-
bul’da tekstil sektörüne çıraklık olarak adım attı.  2005 yılında Sultangazi’de
kurduğu Danacılar Tekstil ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kenan Danacı
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HABER

3.bölüm

Orhun, güneşin yükselerek odanın
içini doldurması ile birlikte uyandı.
Karnı çok acıkmıştı. Ama yanında

gelirken getirdiği bisküvileri de akşam
yemişti. Yatmış olduğu sedirin üzerinden
doğrularak kalktı.
Sedirin üzerine
sermiş olduğu yün
yatak ve yorganı
toplayıp yüklük
denilen dolabın
içine yerleştirdi. Köy
evlerini yapanlar her
odanın içine yatak
ve yorganın
konulabileceği
dolaplar
yapmışlardı. Aynı
zamanda her odanın
içinde duvar içine
gömülmüş bir
hamam vardı. Bu
hamam tabiiki şehirlerdeki gibi bir hamam
değildi. Bir dolap şeklindeydi hamamlar.
Hamamların içinde bir metal tas ve sabun
vardı. Odada kalan, ocak üzerinde bir
kazanda suyunu ısıtıp bu hamamın içine
koyuyordu ve orada yıkanabiliyordu. Ne
hamam ne de yüklük evin içinde olduğunu
belli edecek şekilde yapılmamıştı. Evin
içinde belli belirsiz duruyorlardı.

Orhun, evden çıkarak köyün içine doğru
yürüdü. Köyün ortasında bulunan ancak şu
an yalnızlığa terkedilmiş çeşmenin başında
durdu. Çeşme, yalnızlığını anlatırcasına
dağlardan getirdiği suyu sızdırarak
akıtıyordu. Akan su bir boru vasıtasıyla
hayvanların su içtiği yalağa bağlanıyordu.
Anadolu’da heba edilecek bir damla su
olamazdı. Anadolu insanı kullandığı her
şeyi en yararlı şekilde kullanmaya çalışır ve
toprağına sahip çıkardı. Bu çeşme de buna
kanıttı. Artık eve su bakır bakraçlarda
taşınmıyordu. Evde su kullanılması için
çeşmedeki suya ihtiyaç yoktu. Ama
hayvanlarının su ihtiyacı vardı ve bu
şekilde karşılıyorlardı. Bir kurbağanın
vıraklaması ile irkildi. Çeşmenin
arkasındaki Hakan Çavuşun evine doğru
yürüdü. Hakan Çavuşun oğlu Kağan köyde
yaşıyordu. O, üniversiteyi bitirdikten sonra
onun gibi cesaretli olup İstanbul’a
gidememişti. Hem ziraat mühendisiydi. Ne
iş bulacaktı İstanbul’da. Yanlış meslek
seçmişti. Bunun bedeli olarak mı yoksa
köyü çok sevdiğinden mi bilinmez köyde
yaşıyordu. Ama çocukları çoktan köyü
bırakıp büyükşehirlere kendini atmıştı bile.
Ama o burada hayvancılık yapıyordu.
İnsanlar tercihlerinin sonuçlarına uzun
yıllar sonra katlanmak zorunda
kalabilirlerdi. Ve bu durum bazen geri
dönülemez bir durum olabilirdi. Acaba
hangisi bu tercihinin sonucuna
katlanıyordu.

Köy evinin kapısını açarken karşısında
Kağan’ı gördü. Yüzünü büyük bir mutluluk
taşıyan ifade kaplamıştı. Bir mühendisin
taşıyacağı bir elbiseye sahip değildi.
Mühendislerin nasıl giyindiği konusunda
da bilgiye sahip değildi. Elinde yumurta
olduğunu düşündüğü bir sepet vardı.
Yumurta sepetini evin girişinin sol tarafında
bulunan bir dolabın içine koydu. Başını
kaldırdığında Orhun’la göz göze geldi.
Gülümsedi, “hoş geldin Orhun” dedi. Uzun
yıllar görüşmeyen iki arkadaş yıllar sonra
karşılaştıklarında bıraktıkları yerden aynı
arkadaşlığı sürdürebilirler miydi? Kalan mı,
giden mi buna karar verirdi.

***
Yumurta sepeti artık dolmuştu. Bugün

bunları çarşıya indirip satmalıyım, diye
düşündü Kağan. Evin ahşap
merdivenlerinden aşağıya inerken köyde
yaşamanın mutluluğunu yaşıyordu. Ne
kadar doğru bir karar vermişim, diye
düşündü. Ya büyükşehre gidip yoksunluk
çekseydi. Ziraat mühendisi olup köyü için
ve çocukları için ne denli iyi bir iş yapmıştı.
Oysa büyükşehirlere gidenler hep mutlu
muydu? Hele ki burada tarlaları, evleri ve
meslekleri olanlar neden büyükşehirlere
giderlerdi ki? Bu topraklar hangi dünyevi
ihtiyacı karşılamıyordu? Bence her giden
memnun değildir gittiğinden diye içinden
geçirdi. Sepeti evin girişindeki dolaba
yerleştirdi. Kafasını kaldırdığında karşısında
Orhun’u gördü. “Hoş geldin Orhun”dedi. 

Yıllar sonra geri dönmüştü Orhun.
Mutsuz olduğu her halinden belliydi. Ama
burası onun doğduğu yerdi. İnsan doğduğu
yeri vücudunda taşır. Çünkü onun bedeni
buraların suyundan ve toprağından
oluşmuştu. Bu nedenle insanın huyu da
doğduğu yerden etkilenir. İnsanın çamuru
nereden karılmışsa mizacı da oranın
iklimine, doğasına ve toprağına benzer.
İnsan bu nedenle doğduğu yere geldiğinde
yeniden mutlu olur. 

Orhun ve Kağan yılların kendilerinden
aldıklarını ve kendilerine sunduklarını
konuşmak için çokça vakitleri olduğunu
biliyordu. Kimisi bu topraklara bedenlerini
bir sanduka da getirir kimi de bir otobüsün
koltuğunda… Ama illa bu topraklar bunu
kabul ederdi. Bitti

Pencere (9)

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Her gün 1,6 milyar kez ziyaret edilen interaktif
harita platformundan, hangi ülkede kaç kişinin
virüse yakalandığı, bu yüzden öldüğü ya da kaç
kişinin kurtulduğu gibi bilgiler anlık olarak
paylaşılıyor. Bu haritaya canlı veri akışını ise
İnebolulu yüksek yazılım ve ürün mühendisi Deniz
Karagülle’nin içinde olduğu bir ekip sağlıyor.

İnebolulu hemşerimiz Pegasus Hava Yolları pilotu
İlyas Karagülle’nin kızı olan Deniz Karagülle (35),
ABD merkezli haritalama ve konumsal analiz
yazılımı geliştiren bu alanda dünyanın en büyük
şirketleri arasında yer alan Esri isimli firmada
çalışıyor. Karagülle, ekip arkadaşı ABD’li Paul Dodd
ile söz konusu sisteme dünyada kaç vakanın
görüldüğünü, kaç ölümün yaşandığını, ülke ülke
detaylandırarak veri akışını sağlıyor. Her ülke virüs
hakkında yaşanan gelişmeleri günlük olarak
paylaşıyor.

Verilerin Çin için 15 dakikada bir yenilendiğini
bildirirken, Çin dışında kalan bölgeler için ise günde
iki kez otomatik güncelleme yapıldığını kaydeden
Karagülle, uygulamanın farklı sektör ve şirketler
tarafından kullanıldığını da söyledi.

10 yıldır Ar-Ge’de 
Bulunduğu takımda çevre verileri metodu ve

canlı veri metodu üretmek için Ar-Ge alanında 10
yıldır çalıştığını ifade eden Karagülle, uygulama
hakkında ise şu bilgiyi paylaştı: “Jhons Hopkins
Üniversitesi’nin konfigüre edilen canlıya yakın veri
haritasının altyapısı Kaliforniya merkezli Esri

şirketinin ‘e ArcGIS Living Atlas of the World’
takımı tarafından sağlanıyor. Ben de canlı veri
metodunu oluşturan Living Atlas takımında
çalışıyorum. Bu uygulama istenilen verilerin girilerek
bir veri haritası oluşmasını sağlıyor. Bu sadece korona
için değil birçok farklı sektör ve şirket tarafından
kullanılıyor. Esri Platformuna sahip olan herkes
‘Dashboard for ArcGIS’ uygulamasını kullanabiliyor.
Johns Hopkins Üniversitesi de Google dokümanlarda
toplanan verileri manuel olarak haritaya girerek bir
virüs haritası çıkarıyordu. Bu veri kaydını günde iki
kere manuel olarak güncelliyorlardı. Harita ilk olarak
22 Ocak’ta halkın da kullanımına açıldı. Sonrasında

uygulamanın kullanımı arttıkça, John Hopkins
Üniversitesi’ne destek vermek için resmi
kaynaklardan alınan verileri otomatik ve gerçek
zamanlı olarak akışını sağlamak için ‘e ArcGIS
Living Atlas of the World’ takımı olarak devreye
girdik. Biz Johns Hopkins Üniversitesi’ne destek
vererek, otomatik olarak resmi kaynaklardan alınan
verileri harita üzerine aktarılması için teknik altyapıyı
sağladık. Çini kapsayan veriler her 15 dakikada bir
güncelleniyor. Çin dışında kalan bölgeler için ise
günde iki kez otomatik güncelleme yapılıyor. Ben,
datanın verileri alıp, harita üzerinde canlıya yakın bir
şekilde alınmasını sağlayan ekipteyim.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim
Kurulunun da önerisiyle yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a
kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin
devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi.

İlk teneffüste çekme helva molası
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip

Vidinlioğlu, 81 ilde 81 okula çekme helva
gönderme sözü verdi.

Vidinlioğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk'un sosyal medyadaki "Çocuklar, evde
sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.
Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk
günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40
dakika yapacağız." Gönderisinin ardından,
Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe,
kente özgü çekme helvayla katkı vereceklerini
bildirdi.

Herkesten, alınan tedbirlere uymalarını
isteyen Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi
olarak 40 dakikalık teneffüste coğrafi işaretli
ürünümüz olan çekme helvayı kampanyaya
destek mahiyetinde 81 ilde 81 okulumuza

göndermeyi planladık. Millî Eğitim
Bakanlığımız hangi okulları uygun görürse
Kastamonu Belediyesi olarak bu kampanyanın
içinde varız. Moralimizi yüksek tutarak bu süre
geçinceye kadar alınan her türlü tedbire
uymalıyız. Bu mücadeleden en iyi şekilde birlik
ve bütünlük içinde çıkacağımızdan eminiz."
ifadelerini kullandı.

Kastamonulu hemşerimiz Prof. Dr. Feramuz
Özdemir’in (63) başkanlığında Akdeniz
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün
hazırladığı, “Türk Çayından Oolong Çayı Üretimi
ve Ürün Özellikleri Üzerine Sürgün Dönemi ve
Oksidasyon Derecesinin Önemi” projesi,
TÜBİTAK tarafından kabul edildi. 

Projeyi ÇAYKUR’dan da araştırmacıların yer
aldığı 5 kişilik ekip, Rize’de iki yıl süren çalışma
sonunda oolong çayın üreterek hayata geçirdi.
Türkiye'de ilk kez üretilen çay renk ve aromasıyla
dikkati çekiyor. Akdeniz Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü, iki yıl boyunca süren
çalışmalarının sonunda Türkiye'de, yeşil ve siyah
çayın ardından oolong çayı üretildiğini duyurdu.

Dünyada yaygın olarak üretilen ve tüketilen
çayın yüzde 80’inin siyah çay, yüzde 18’inin yeşil,
yüzde 2’ye yakın bölümünün ise oolong çayı
olduğunu anlatan Prof. Dr. Feramuz Özdemir,
“Siyah, yeşil ve oolong çayı da aynı bitkiden
üretilir. Sadece işlem farklılıkları vardır. Türkiye’de
önce siyah çay tanındı. 2004’ten bu yana da yeşil

çay üretiliyor. Oolong çayı son yıllarda batı
dünyasında tanınmaya, tercih edilmeye ve
sağlıkla ilgili kullanılmaya başlandı. Farklı bir
aromaya sahip olduğundan pazarda hızla yer
almaya başladı.” dedi.

ÇAYKUR`dan araştırmacıların yer aldığı 5
kişilik ekip ile Rize`de iki yıl süren çalışma
sonunda Türkiye'de ilk kez oolong çayı üretimi

gerçekleştirdiğini kaydeden Özdemir, renk ve
aromasıyla dikkat çeken çayın kilosunun 80 ila
100 lir arasında değiştiğini kaydetti.

Ürettikleri çayı deneyenlerin, tat ve aromasını
beğendiklerini ifade eden Özdemir, ÇAYKUR ve
200`e yakın çay firmasından Türkiye`de oolong
çayı üreteceklere bilimsel ve teknolojik destek
sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

TÜBİTAK kabul etti
Türkiye’de ilk kez üretildi

Dünya koronavirüsü, Johns
Hopkins Üniversitesi’nin en güncel
veri paylaşımının sağlandığı
platformdan takip ediyor.

COVİD-19 haritasına
İnebolulu imzası

Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama ve Bölümünü
bitirdikten sonra Pensilvanya Üniversitesi’nde Kentsel Mekansal

Analitik ve Coğrafi Bilgi Sistemi üzerine yüksek lisansınıı tamamlayan
Deniz Karagülle Esri’de çalışırken Jack-Laura Dangermond bursu ile
University of Redlands’te ikinci mastırını tamamladı.

Evde eğitime 
30 Nisan’a kadar devam

Kastamonu sahil ilçelerinin en
büyüğü olan Cide’de şehirlerarası yolcu
taşıyan 5 otobüs firması, korona virüsü
önlemleri kapsamında seferlerin
durulması kararı uygulamaya geçmeden
önce faaliyetlerini durdurdu. Konuyla
ilgili açıklama yapan Cide Kaymakamı
Ali Açıkgöz “Vatandaşlarımızdan bu
yönde büyük bir talep vardı. Çünkü
Cide’nin, İstanbul ile çok farklı bir bağı
var. Bunun sonucu olarak ilçemize
İstanbul’dan ciddi sayıda yolcu günlük
giriş yapıyordu. Yaklaşık on gündür giriş
yapan tüm otobüslerde ateş ölçümü gibi
tedbirler almıştık. Otobüs firmalarımız,
tüm Türkiye’ye örnek olacak bir davranış
sergiledi. Aldıkları karar için tümünü
tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’de seferleri
durduran ilk ilçe
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini
açıkladı. Yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak.

GMG Kastamonuspor Başkanı Enes
Ege Aygün, koronavirüs (Covid-19) ön-
lemleri kapsamında Türkiye’de spor
müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili
açıklamalarda bulundu. Enes Ege Ay-
gün, “GMG Kastamonuspor olarak kararı son dere-
ce olumlu buluyoruz. Tüm dünyayı maalesef etkisi
altına alan bir salgın var. Bizlerde futbol kulüpleri
olarak bu durumdan etkileniyoruz. Devletimizin in-
san sağlığını ön planda tutarak, zamanında aldığı

tedbirler sayesinde ülke olarak inşallah bu salgını
en az vaka ile atlatacağımıza inanıyoruz. Tüm ligler-
de alınan seyircisiz oynama ve son olarak alınan er-
teleme kararlarını GMG Kastamonuspor Kulübü
olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bundan sonraki
süreçte kulüp olarak devletimizin alacağı kararlara
göre yolumuza devam edeceğiz. Bu vesile ile ülke-
mizin ve tüm dünyanın bu virüsten bir an önce kur-
tulmasını ve herkesin normal hayatına hızlı bir şe-
kilde dönmesini temenni ediyorum” dedi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde
mücadele eden Kastamonu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ha-
kan Günal, koronavirüs salgınına karşı
alınan tedbirler kapsamında, spor mü-

sabakalarının ertelenmesi kararının geç alınan
doğru bir karar olduğunu söyledi. 

Günal “Gecikmiş de olsa alınan bu karar, za-
rarın neresinden dönülse kardır dediğimiz bir ka-

rar oldu. Keşke daha önce bu karar alınsaydı.
“diye konuştu.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu
da koranavirüse karşı alınan önlemler
kapsamında spor müsabakalarının er-
telenmesi kararını doğru bulduklarını

ve desteklediklerini dile getirdi.

Erteleme kararına tam destek

Zararın neresinden dönülürse kârdır

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı final ilk
maçında Kastamonu Belediyesi GSK, Muratpaşa
Belediyesi SK’nü 41-29 mağlup etti.Atatürk Spor
Salonu’nda oynanan ve Trtspor 2’den canlı olarak
yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısında 10. dakika 5-4
konuk Muratpaşa Belediyesi SK üstünlüğüyle
geçildi.Muratpaşa Belediyesi SK, 20. dakikaya kadar
skor üstünlüğünü korurken, Kastamonu Belediyesi
GSK rakibini yakaladı ve devreyi 16-15 önde kapattı.
İkinci yarıda etkili oynayan ev sahibi Kastamonu
Belediyesi GSK maçtan 41-29 galip ayrılarak avantaj
sağladı. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri
kapsamında seyircisiz oynandı. Rövanş karşılaşmasının tarihi henüz açıklanmadı.

Kastamonu 1. Amatör Küme’de son 2 sezonun
şampiyonu Taşköprüspor, geride bıraktığımız
haada en yakın takipçisi Yolspor’u kendi
sahasında 6-2 mağlup ederek bitime 3 haa kala
5 puanlık avantajın sahibi oldu.

Şu ana kadar oynadığı 15 karşılaşmanın
14’ünü kazanan Taşköprüspor’un bu başarışı
istatistiklere de yansıdı. Attığı 88 golle ligin en
çok gol atan takımı olan Taşköprüspor, kalesinde
gördüğü 14 gol ile ise ligin en az gol yiyen takımı
konumunda. Şampiyonluğa ulaştığı son 2
sezonda Bölgesel Amatör Lig (BAL) şansını Play-
Out maçında İl Özel İdaresi KHS’ye kaptıran
Taşköprü temsilcisi bu sezon BAL’a yükselmekte

kararlı. Bu başarısının tesadüf olmadığını ifade
eden Kulüp Başkanı Aydın Ekici, “Sezonun
bitimine 3 haa kala kendi sahamızda en büyük
rakibimiz Kastamonu Yolspor’u mağlup ederek
şampiyonluk yolunda çok büyük mesafe kat ettik.
Allah nasip ederse son 2 sezonda olduğu gibi bu
sezonda Taşköprüspor olarak 1.Amatör Küme’de
sezonu şampiyon olarak noktalayacağız.
Kastamonu’nun en büyük ilçelerinden bir tanesi
olan Taşköprü’nün bu başarısı tesadüf değildir.
Şampiyon olmamız durumunda BAL’da ki
temsilcimiz Özel İdare ile oynayacağımız Play-
Out maçını da kazanarak ilçemizi BAL’da temsil
etmek istiyoruz.” dedi.

Ankara’da 1997 yılından itibaren faaliyet
gösteren Kastamonu Vakfının genel kurulunda
mevcut başkan Ekrem Ay ile devam kararı
alındı.

Ankara Kastamonu Vakfı 12. Olağan Genel
Kurulu Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi
Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda
delegelerin güven oyunu alarak göreve gelen
mevcut başkan Ekrem Ay, “Yeni dönemde daha
önce olduğu gibi hedefi Kastamonu ve

Kastamonuluya hizmet etmek olan diğer sivil
toplum örgütleri ile ortak amaçları
gerçekleştirmek üzere, akla ve mantığa uygun
kabul edilebilir kriterler doğrultusunda uzlaşma
kültürünü hayata geçirip birlikte çalışmayı
sürdüreceğiz.”  dedi. Ay’ın iki yıl görevde
kalacak yönetim listesi şu isimlerden oluştu:
“Mehmet Ali Özkan, Rıdvan Genç, Satılmış Tınık,
Alper Savaş, Zafer Kutucu, Zümrüt İşbilir, Selma
Kılıçarslan, Ahmet Kılavuz, Osman Ay, Sıtkı
Akın, Av. Gülşen Uz, Kadir Yazgan, Sıtkı Ermiş.”

Vakıf, Ay ile devam ediyor

Belediyespor kupada 
fırtına gibi

Bal hedefi

Liglerde süresiz bay

Altınova’yı Kastamonulular
uçuruyor

Yalova Süper Amatör kümede mücadele
eden Altınova Belediyespor’un Kulüp
Başkanlığını Cideli hemşerimiz Sedat Ok,
teknik direktörlüğünü ise Taşköprülü
hemşerimiz Abdurrahman Güneş yapıyor.

Altınova Belediyespor, Süper Amatör
Küme'de şu ana kadar oynadığı 19 maçta, 16
galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak
60 puanla lider durumda bulunuyor.

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın
rakibine 5 puanla önde giren Altınova ligde 69

golle en çok gol atan takım unvanını elinde
bulundururken, kalesinde gördüğü 10 golle
de en az gol yiyen takımı unvanı taşıyor.

İlgili kurumların tamamıyla gerçekleştirilen
toplantılarda, alınacak önlemlerin sürekli
güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamalar ortaya
koymaya azami özen gösterildiğini aktaran Bakan
Kasapoğlu, bütün tarafların katılımıyla fikirlerin
masaya yatırıldığını, analiz edildiğini ve
yönlendirmeler ışığında tedbir kararlarının
alındığını ifade etti. 

Sporda geçen haa birçok tedbirin hayata
geçirildiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, şöyle
devam etti: “Liglerin seyircisiz oynatılma kararını

ülkemizde sadece bir vaka varken aldık. Avrupa'da
bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz.
Tedbiren uygulanan bu karar, koronavirüs
pandemisinin geçtiğimiz haaki yayılım durumu
neticesinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla sürekli
istişareler içerisinde alınmıştı. Koronavirüs
Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan
görüşmeler neticesinde hentbol, voleybol,
basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına
yönelik tedbirler kapsamında ertelenmesine karar
verildi "

Sedat Ok Abdurrahman Güneş

istamonu3nisan20_07_Layout 1  4/4/20  2:55 AM  Page 1



Yıl: 8 3 Nisan 2020

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
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www.mercanotoyedekparca.com
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