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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

2021’e hazır
Mengi Yay, Kanada

merkezli BTA Dizayn
firması tarafından

tasarlanan “L’Aquila II”
isimli yelkenlinin gövde

inşaatının sonuna
yaklaştı.  n 2

Temelleri 1977
yılında İnebolulu As-
landağ ailesi tara-
fından atılan Aslan-
dağ Ahşap Anonim
Şirketinin bünye-
sinde kapı ve sis-
temlerini üreten markası Artella,
Amerika Patent ve Marka Tescil Ofisi
(USPTO) tarafından tescil edildi. Tes-
cille birlikte Aslandağ, Amerika Bir-
leşik Devletleri ülke genelinde koru-
nan markalar arasında yer aldı.

Artella’ya 
ABD vizesi

İçişleri Bakanlığı 108. Dönem Kaymakam
adaylığını mülakatına katılan 5 Kastamonu
isimden 4’ü kazandı. Kaymakam olmaya hak
kazananlar arasında Seda Ünlü, Emre
Çömen, Serkan Böyük ve İsmail Battal
bulundu. n 2

4 yeni kaymakam

Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü
başlayacak. Müslümanlar ilk sahurunu 23
Nisan gecesini 24 Nisan’a bağlayan gün
yapacak. İslam aleminde bin aydan daha
hayırlı olan Kadir Gecesi 19 Mayıs'ta ihya
edilecek. n 3

İlk niyet 24 Nisan’da

Emre Çömen İsmail Battal

Seda Ünlü Serkan Böyük

Yardım seferberliği
Kastamonulul
ar Dayanışma
Derneği (Kas-
Der) ramazan
ayında ihtiyaç
sahibi ailelere

ulaştırmak
üzere yardım

seferberliği
başlattı. Bu
kapsamda
İstanbul’un

39 ilçesinde
ihtiyaç sahibi
Kastamonulu
ailelere bir ay
yetecek kadar

ramazan
paketleri

hazırlanmaya
başlandı.

Yaşanan pandemi
sürecinde tarımsal

üretimin önem
kazandığına dikkat

çeken Reis Gıda
Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Reis,
gıda arzında

sürdürülebilirliğin ve
fiyat istikrarının

üretimin
desteklenmesiyle

mümkün olabileceğini
söyledi.

Kampanyanın ramazan ayında sona ereceğini
bildiren Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, ihtiyaç
sahiplerinin listelerinin Kas-Der şubelerinin yanı
sıra il, ilçe köy dernekleri ve federasyonların
katkılarıyla hazırlandığını kaydetti.

Remzi Şen, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte
yardım yelpazemizi genişlettik.  Kampanya, ilk
etapta İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi
Kastamonulu hemşerilerimizi kapsayacak, akabinde
toplanan yardımların sayısal çoğunluğunun artışına
göre Kastamonu merkez ve ilçeleri ile de devam
edecek. Hayırseverlerimizin de bu kapsamda ayni ve
nakdi yardımlarını bekliyoruz.” dedi.

İyilik hareketinin 
kapsamı genişletildi

Kas-Der Genel Başkan
Yardımcısı Kubilay Salihvatandaş
ise korona virüs salgını sebebiyle
ilk etapta gençlik kollarının
başlattığı 65 yaş üstü sokağa
çıkma yasağı bulunanlar ile
ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmayı
hedefleyen iyilik hareketi
projesinin kapsamının
genişletildiğine işaret etti. n 4

Hasat dönemine kadar ürün arzında bir
sıkıntı görülmediğindi bildiren Mehmet Reis,
tarla çalışanlarının ve çiçileri koruyacak
önemlerin alınarak üretime teşvik edilmesi
gerektiğini vurguladı.
Toplumun her kesimini ilgilendiriyor

Sağlık sektörü gibi gıda sektörünün de bu
süreçte sorunlarının çözüme kavuşmasının
beklendiğini kaydeden Mehmet Reis, “Toplam
iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı ve
toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir
sektör olan tarım, insanlığın beslenmesinde,
kırsal kalkınmada, sanayi sektörüne hammadde
sağlamada ve ihracatta önemli rol oynuyor.
İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde
sağlık sektörü gibi gıda sektörü de çok fazla
önem teşkil ediyor. Bu yüzden gıda sektöründe
de oluşabilecek sorunları imece usulü ile
çözüme ulaştırmamız gerekiyor.” dedi. n 5

Sofranın geleceği tarlaya bağlı

Korona mücadalesine
motivasyon desteği

n 7 n 6 n 5

Korona hastalarının 
yüzde 6’sı iyileşti

Çetinkaya: Kısa 
vadeli çözüm işlemde

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen
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lAsma 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

DURUM

Ne işim.
Ne eşim.
Ne aşım.
Bıraktığın yerden gel al beni leylek baba!

BİR AĞIZ İKİ KULAK

“Sus ki âlim sansınlar” demiş atalarımız,
Âlim hep dinlemede, cahil konuşur car car.
Az konuşalım diye bir ağız vermiş Allah,
Çok dinlemek içinse iki kulağımız var.

Kastamonu’da en çok mülki idare amirinin
bulunduğu ilçe Devrekani oldu.

Yeni atamalarla birlikte Türkiye genelinde
görev yapan 25   mülki idare amiri bulunuyor.
Kastamonulu mülki idare amirlerinin nüfusuna
kayıtlı olduğu ilçelere bakıldığında Devrekani ilk
sırada yer alıyor.  Kaymakam Adnan Tezcan,
Yusuf Durani Dinç, Fatih Cıdıroğlu, kaymakam
adayı Serkan Böyük’ün yanı sıra mülkiye
müfettişi Hamdi Üncü Devrekani nüfusuna
kayıtlı bulunuyor.

Devrekani’yi,Taşköprü takip ederken üçüncü
sırada Araç ve İnebolu, dördüncü sırada ise
Merkez ve Şenpazar yer alıyor.

Abana, Tosya, İhsangazi, Cide, Daday ve
Hanönü ilçe nüfusuna kayıtlı birer mülki idare
amiri görev yapıyor.

Mülkiyede Devrekani önde

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Mengi Yay, Kanada merkezli BTA Di-
zayn firması tarafından tasarlanan
“L’Aquila II” isimli yelkenlinin gövde inşaa-
tının sonuna yaklaştı.

Firma korona virüs salgını sebebiyle al-
dığı güvenlik tedbirleri kapsamında üretim
kapasitesini azaltsa da bitirmeyi taahhüt
ettiği 2021 yılında yelkenliyi teslim etmeyi
hedefliyor.

Misafirler için 5 kabin, mürettebat için
ise 3 kabin şeklinde planlanan 43 metre
uzunluğuna ve 9 metre genişliğine sahip
yelkenli, maksimum 14.6 knot hıza ve 13.5
knot seyir hızına sahip olacak.

2021’e hazır

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

4 yeni kaymakam
AADDII SSOOYYAADDII

Kaymakam Abana

Kaymakam

Kaymakam

Yalova Cide

Ayhan Terzi Kaymakam Rize  - Pazar Daday 

Adnan Tezcan Kaymakam Devrekani

Kaymakam Devrekani

Kaymakam Devrekani

Devrekani

Devrekani 

Kaymakam

Kaymakam

Engin Tok Kaymakam Ordu - Korgan

Kaymakam

Merkez 

Kaymakam Merkez 

Sakarya 

Ahmet Karakaya Kaymakam Bursa - Kestel

Kaymakam

Zeynep Acar Kaymakam Ankara - Kalecik

Tosya 

Emre Çömen İsmail Battal Seda Ünlü Serkan Böyük

İçişleri Bakanlığı 108. Dönem Kaymakam adaylığını
mülakatına katılan 5 Kastamonu isimden 4’ü kazandı.

İçişleri Bakanlığı 108. Dönem
Kaymakam adayı sözlü mülakatına 399 kişi
katıldı. Mülakatı kazanan 100 kişi arasında
4 Kastamonulu aday yer aldı. Kaymakam
olmaya hak kazananlar arasında Seda
Ünlü, Emre Çömen, Serkan Böyük ve
İsmail Battal bulundu. Kaymakam olmaya

hak kazanan yeni adaylarla birlikte
Kastamonulu mülki idare amiri sayısı 25’e
yükseldi. Halihazırda aktif görevde
bulunan 21 Kastamonulu mülki idare
amirinin 4’ü mülkiye başmüfettişi, 2’si vali
yardımcısı, 15’i ise kaymakam olarak
çalışmalarını sürdürüyor.
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RAMAZAN

Bugünkü yazıma meşhur
bir Türk atasözü ile
başlamak istiyorum…

“Kurt kışı geçirir ama yediği
ayazı asla unutmaz…”

Dünyanın korku içinde
yaşadığı koronavirüs
(Covid-19) gerçeği
bugünlerde bu ünlü
Türk atasözünü tüm
insanlığa hatırlatıyor
sanki.

İnsanlık, daha
önceki yıllarda ve
asırlarda çok defa
salgın hastalık yaşadı
ve mücadele etti. 

Ne var ki hiçbir
zaman Çin’in Vuhan
şehrinden dünyaya
yayılan Covid-19
virüsü kadar
zorlanmadı ve korkmadı.

Kelimenin tam anlamıyla tüm
dünya ülkeleri alarm
durumunda.

Ülke liderleri, başta
kendilerini koruyabilmek daha
fazla kayıp vermemek için evden
çıkılmaması yönünde uyarılar
yapıyor hatta bazı şehirler ve
ülkeler sokağa çıkma yasağı
uygular hale geldi.

Covid-19 ile ilgili bu benim
üçüncü yazım ve bu yazımda da
yineliyorum…

Kesinlikle koronavirüs doğal
bir virüs değil, yapay bir
virüs… 

Bu kesin! 
Neden mi?
Dünyada insan sağlığı ile ilgili

ilaç geliştirebilen ülke ve firma
sayısı çok fazla değil.  

Amerika, Fransa, Almanya,
Norveç, Japonya ve İngiltere gibi
belli başlı ülkeler 1800’lü yıllarda
araştırma ve geliştirme
çalışmalarına başlıyor ve zamanla
hız veriyorlar. 

Fransa’nın ünlü Louis Pasteur
Vakfı ve enstitüsü gibi değişik
ülkelerde ilaç ve deney yapan
şirketler var.

Bundan yıllar önce Çin;
Fransa, Almanya, İngiltere ve
Amerika gibi gelişmiş ülkelere
“Gelin ilaç konusunda birlikte
çalışalım” çağrısında bulundu.

Bu çağrı üzerine başta Fransa
ve Almanya, Çin’in 18 milyon
nüfuslu Vuhan şehrine deneyler
ve ilaç geliştirmek için ortak
laboratuvarlar kurdular.  Bu
çağrıya Fransız Pasteur Enstitüsü
de cevap vererek Vuhan kentinde
Çin ile ortak deney
laboratuvarları kurdu. Burada
dünyanın daha önce bildiği
SARS ve MERS gibi virüslerle
ilgili ortak deneyler yapılmaya
başlandı. Olumlu neticeler de
alındı.

Çin’in en çok ticaretinin
döndüğü şehirlerden olan
Vuhan’da, bu uluslararası
laboratuvarlar geliştirdikleri aşı
ve ilaçlar için bölgedeki insanlar
üzerinde deneyler yapmaya
başladılar… 

Koranovirüs ise her ne kadar
yeni bir virüs gibi algılansa da 40
küsur yıldır var olan ve sürekli
mutasyona uğrayan ya da
uğratılan (!) bir virüs olarak
sürekli denemelere tabi tutuldu. 

Covid-1, Covid-2 devamında
değişik yıllarda Covid 18 ve en
son geçtiğimiz yıl içinde   tüm
dünyanın korkulu rüyası haline
gelen Covid-19 adı da bu
denemeler sonunda ortaya
çıkıyordu.

Ben dahil çok kişi sandı ki,
2019 Aralık’ta ortaya çıktığı için
bu virüse Covid-19 adı verildiği
yönündeydi…  

Halbuki Covid-19’dan önce
geriye dönük 40 küsur yılda 18
ayrı deneme ve çalışma
yapılmıştı.

Demem o ki bu virüs yeni bir
virüs değildi ve geriye dönük 18
ayrı deneme ve çalışmadan sonra
Covid-19’a (Yeni tip) adı
verilerek dünyaya duyurulmuştu.

Fransızların ünlü İlaç
araştırma enstitüsü Pasteur
(Pastör ) Vakfı da Vuhan

kentinde, ilaç konusunda
gelişmiş ülkeler gibi Çinlilerle
ortak deneyler yapıyor ve hatta
sürekli  mutasyona uğrayan bu
virüsle ilgili tam 1,5 milyon
Vuhanlıya aşılar yaptığı  iddiası

sosyal medyada
elden ele
dolaşıyordu.

Hatta Almanya’da
Robert Koch
Enstitüsü ve bilim
kurullarının 2008
yılında Covid-19 ile
ilgili deneyler
yaptığı   bu virüsün
ilacı ve aşısını
bularak aynı yıl
uluslararası patent
enstitüsüne ilaç için
başvurduğu bile
ortaya atılıyor bilim

insanlarını ikiye ayırarak
tartışmaya sebep oluyordu. 

Dahası, Alman Robert Koch
Enstitüsü’nün 2012 yılında SARS
salgınından sonra bir rapor
hazırladığı ve bu raporu aynı yıl
içinde Almanya Federal
Meclisi’ne verdiği, bu raporun
içeriğinde bugün dünyayı
korkutan virüsün etkisini ve
sonuçlarını daha o yıllarda rapor
ettiği ve Alman yetkililerine
sunduğu iddiaları bile dünyanın
gelişmiş ülkelerinde büyük
tartışmaya neden oluyordu.

Vuhan şehrinde Çin ile
birlikte Fransa, Almanya,
Amerika ve İngiltere’nin deneme
ve araştırma laboratuvarları var! 

Bu gelişmiş ülkeler
geliştirdikleri ilaç ve aşıları
neden kendi ülkelerinde
denemezler de binlerce kilometre
uzaklıktaki 18 milyonluk Vuhan
şehrinde denerler bunu anlamak
çok da zor olmasa gerek! 

Hatta en son Fransa’daki bilim
insanlarının ortaya attığı
‘Bulduğumuz aşı ve ilaçları
Afrika’da deneyelim!’ fikri,
Afrika kökenli aydınları ve ünlü
futbolcuları ayağa kaldırdı. 

Buradan anlaşılacağı üzere;
dünya ekonomisine yön veren
gelişmiş üç-beş ülke dün
araştırmalarını Çin’in Vuhan
şehrine yoğunlaştırırken
bugünkü araştırmalarını da
batıya göre geri kalmış Afrika’ya
gözünü diktiğini gösteriyordu. 

Şimdi her halde virüsün
neden Vuhan’da ortaya çıktığını
ve neden bu şehirden yayıldığını
daha iyi anlamışızdır! 

Şimdi herkes gibi benimde
kafam da bazı sorular yok
değil…  

Mesela; 
-Gerçekten önceden var olan

bir virüsü yenmek için araştırma
yapan enstitülerin ünlü bilim
insanları ilaç bulmak adına
samimi bir şekilde çalışıyor
deneylere devam ediyor. (Bu
olasılık güçlü)

-Önceden var olan bu virüsü
sürekli mutasyona uğratarak ve
sürekli deneyler yapılarak
Vuhan’da (1,5 milyon insan
üzerinde) ilaç bulma çabasıyla
çalışırken virüs kontrolden çıktı
ve yayılmaya başladı! (Bu
olasılık da ortada güçlü)

- Sosyal medyada yayılan
komple teorileri doğrultusunda
yine bu üç-beş ülkedeki
operasyon merkezleri ekonomik
rant   ve dünyayı sömürmek için
bilinçli bir şekilde bu virüsün
aşısını veya ilacını önceden
bulup yaymaya başladı!  (Bu
olasılık zayıf gibi dursa da
mümkün)

Dünyayı yöneten güçlü tüm
liderlerin kafası karışık. Daha
doğrusu insanlığın kafası karışık.

Yazımızın başında ne demiştik
“Kurt kışı geçirecek inşallah
ama yediği ayazı asla
unutmayacak”

Sizce tüm insanlık bu yediği
ayazı unutur mu?

GÜNÜN SÖZÜ
“Kalbinizle yaptığınız her

şey, size geri dönecektir…”
(Hz.Mevlana)

Kurt kışı geçirir ama...

İzzet Sarı

izzetsari37@gmail.com

Bayramın birinci günü 24 Mayıs Pazar günü
olurken toplam üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı
günü son bulacak.

Teravih namazı evde kılınacak

Ramazan ile beraber
ilk teravih 23 Nisan Cuma
gecesi kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş Ramazan ayı
boyunca açık olacak
camilerde korona virüs
salgını sebebiyle cemaatle
vakit ve teravih namazının
kılınamayacağını bildirdi.

Teravih namazlarının
evde kılınacağını söyleyen
Erbaş, evlerin mescit
haline getirilebileceğini
belirtirken karantina yoksa aile fertlerinden 2-3 kişi ile
cemaat yapılabileceğini ifade etti.

Din İşleri Yüksek Kurulu Fıtır Sadakasının
bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının
başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının
başlangıcına kadar olan sürede 27 lira olarak
belirlenmesine karar verdi.

Bayrama ulaşmanın şükrü: 
Fıtır sadakası 

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır
sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak
yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup
bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen
zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen
Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip
olan bir sadakadır. Fitrenin hedefi, bir fakirin
içinde yaşadığı toplumun hayat standardına
göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması,
böylece bayram sevincine iştirak etmesine
katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır
sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin
bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını
karşılayacak miktarın ölçü alınması daha
uygundur. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi,
birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye
verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının
fitrelerini vermekle yükümlüdür. 

Faziletlisi bayramdan 
önce verileni

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı
Ramazan Bayramının birinci günü olmakla
birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta
bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram
günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak,
bayram namazından önce verilmesi müstehap
kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir
mazeret bulunmadıkça bayramın birinci
gününün gün batımından sonraya bırakmak
haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde
vermek de caizdir.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne
(anne, baba, dedeler ve nineler), füruuna
(çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası
veremez. 

Fitre bedeli 
27 lira

İlk niyet 24 Nisan’da
Ramazan ayı 24

Nisan Cuma günü
başlayacak.

Müslümanlar ilk
sahurunu 23 Nisan
gecesini 24 Nisan’a

bağlayan gün
yapacak. İslam

aleminde bin aydan
daha hayırlı olan
Kadir Gecesi 19

Mayıs'ta ihya
edilecek. Her yıl 10

gün geri sayan
Ramazan ayı bu yıl

23 Mayıs
Cumartesi günü

sona erecek.

Âyet-i Kerime
“Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz

şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü
aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız; kim
gazabıma uğrarsa artık uçuruma
yuvarlanmış demektir.” (Taha Sûresi, 20/81)

Hadîs-î Şerif
“İsrafa kaçmadan ve kibre

düşmeden yiyiniz, sadaka veriniz ve
giyininiz!” 

(Nesâî, Zekât 66)

TERAVİH NAMAZININ
HÜKMÜ VE MAHİYETİ
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına
gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir
terim olarak; Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir
namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Teravih namazı 
kaç rekattır?

Teravih namazı, erkek ve kadınlar
için sünnet-i müekkededir. (Müekked
sünnet, Hz. Peygamberin (s.a.s.) sürekli
kıldığı fakat bağlayıcı olmadığını
göstermek amacıyla bazen terk ettiği
sünnet demektir.)

Teravih namazı 20 rekâttır.
(Teravih namazı nafile bir ibadet

olduğundan, farz gibi telakki edilmesi
de doğru değildir. Bu nedenle,
yorgunluk, meşguliyet ve benzeri
sebeplerle, teravih namazının evde 8,
10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması
hâlinde de sünnet yerine getirilmiş
olur.) 

• Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir.
• Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce

kılınması caiz değildir.
• Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten

önce de kılınabilir.
• Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek

kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır.
• Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza

edilemez.
• Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde

olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de
aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış
olduğundan, yeniden namaza başlarken tekrar niyet
edilmesi ihtiyata daha uygundur.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Niyet:  Euzü Besmele çekilerek teravih na-
mazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rı-
zan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir
alınır ve eller bağlanır.

1. Rekât: Sırasıyla "Sübhaneke duası" oku-
nur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile
birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine ge-
çecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve
secde yapılır.

2. Rekat: "Besmele, Fatiha ve zammı sure"
okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata
oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat
duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları"
okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak
kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat
duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçün-
cü rekata kalkılır.

3. Rekat: "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fati-
ha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ar-
dından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat: "Besmele, Fatiha ve zammı sure"

okunur, rüku secde yapılarak oturulur. Bu otu-
ruşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena
duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa se-
lam verilir. 

-Teravih namazının ardından vitir namazı
kılınır.

Teravih namazı cemaatle 
nasıl kılınır?

Niyet: İmamın niyeti: “Niyet ettim Allahı’ım
senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana
uyanlara kıldırmaya.

Cemaatin niyeti: “Niyet ettim Allah’ım senin
rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır
olan imama.”

Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir
alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat: Sırasıyla imam hatip ve cemaat
"Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip
"Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile bir-

likte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçe-
cek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve sec-
de yapılır.

2. Rekat: İmam hatip "Besmele, Fatiha ve
zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından
tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa
imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dua-
larıyla Rabbena duaları" okur ve selam verilir.
Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata
oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası
ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü re-
kata kalkılır.

3. Rekat: İmam hatip ve cemaat "Sübhane-
ke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve
zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından
dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat: Sadece imam hatip "Besmele, Fati-
ha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve
oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Ta-
hiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı
okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir.

Tek başına evde teravih namazı nasıl kılınır?
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GÜNCEL

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi
altına alan Covid-19 salgını çok
hızlı yayılarak büyük bir tehlike

arz ediyor. Bu tehlikeli salgın
nedeniyle sağlık sektörü tüm hızıyla
çalışmaktayken diğer sektörler için
bunu söylemek maalesef pek de
mümkün değil. Covid-19 salgını
nedeniyle işverenlerin bir bölümü
evden çalışma yöntemini uygularken
büyük bir bölümü ise tüm dünyayı
saran bu tehlikeli salgın nedeniyle
maddi sıkıntı çekmelerinden dolayı
çalışanlarına ücretsiz izin
kullandırmak zorunda kalıyor. 

Peki nedir bu ücretsiz izin ve şartları?
Ücretsiz izne ayrılan işçinin bu süre zarfında iş

sözleşmesi askıda kalmaktadır. Ücretsiz izne ayrılan
işçiye ücretsiz izne ayrıldığı süre için ücret ödenmez ve
adına sigorta primi beyan edilmez. Mevzuatımızda
ücretsiz izin, işçinin talebine bağlı olarak ve sınırlı
şekilde düzenlenmiştir. İşçinin talebine bağlı ve
işverenin rızasının aranmadığı bu sınırlı ücretsiz izin
haklarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

-Doğum yapan kadın işçi, on altı haftalık sürenin
bitiminden veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık
süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

-Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu
yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde
bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş
ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere
işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin verebilir.

-Analık izni olan 16 haftalık sürenin bitiminden
itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın
işçiye, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın
ve erkek işçilere ise istekleri halinde ilk doğumda 60 gün,
ikinci doğumda 120 gün ve sonraki her doğum için 180
gün haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin
verilebilir.

İşverenler tarafından ise ücretsiz izin
kullandırılmasına ilişkin mevzuatımızda bir düzenleme
bulunmamaktadır. 

Başka bir söylemle, işveren tarafından tek taraflı
olarak işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı
bulunmamaktadır. 

Ancak işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarma teklifini
işçinin kabul etmesi halinde söz konusu olabilmektedir.
Aksi halde işverenin, işçinin rızası olmaksızın ücretsiz
izne çıkarılmasında ve ücretsiz izin olarak kabul
edilmeyip haksız fesih hükümleri uygulama alanı
bulacaktır.

İşveren bu haksız fesih nedeniyle işçiye Kıdem ve
İhbar Tazminatı ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya
kalacaktır.

Av. Ümit Yılmaz

Kampanyanın ramazan ayında sona
ereceğini bildiren Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen, ihtiyaç sahiplerinin listelerinin
Kas-Der şubelerinin yanı sıra il, ilçe köy
dernekleri ve federasyonların katkılarıyla
hazırlandığını kaydetti.

Remzi Şen, “Ramazan ayının gelmesiyle
birlikte yardım yelpazemizi genişlettik.
Kampanya, ilk etapta İstanbul’da yaşayan
ihtiyaç sahibi Kastamonulu hemşerilerimizi

kapsayacak, akabinde toplanan yardımların
sayısal çoğunluğunun artışına göre Kastamonu
merkez ve ilçeleri ile de devam edecek.
Hayırseverlerimizin de bu kapsamda ayni ve
nakdi yardımlarını bekliyoruz.” dedi.
İyilik hareketinin kapsamı genişletildi

Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Kubilay
Salihvatandaş ise korona virüs salgını sebebiyle
ilk etapta gençlik kollarının başlattığı 65 yaş

üstü sokağa çıkma yasağı bulunanlar ile
ihtiyaç sahibi kişilere

ulaşmayı hedefleyen iyilik hareketi projesinin
kapsamının genişletildiğine işaret etti.

Kubilay Salihvatandaş, “Gençlik
kollarımızın kendi aralarındaki organizasyonu
ve yönetim kadememizin desteği ile ihtiyaç
sahibi olan yaklaşık 300 hemşerimize gıda
yardımında bulunuldu. Projenin genişletilmesi
ve bir sisteme oturması açısından organizasyon
komitesi oluşturuldu. Listeler belirlenirken
şubelerimizin yanı sıra il, ilçe ve köy
derneklerimiz ile federasyonlarla fikir birliği
içinde olmayı amaçlıyoruz Şubelerimiz ve köy
derneklerinden gelen listeler toparlanıyor.
Kişilerin incelenmesi sonrası hedef erzak sayısı
belirlenecek. Yardımları ihtiyaç sahiplerine
hediye çeki ya da bir kod sistemi ile ulaştırmak
istiyoruz.”  diye konuştu.

Minimum tutar 100 lira
Yardım çağrısında da bulunan Kubilay

Salihvatadaş şunları söyledi: “İstanbul’daki veya
Türkiye’nin her yerinde Kastamonulu
hemşerilerimizin İstanbul’daki ihtiyaç sahibi
hemşerilerimize paylaşımda bulunmalarını
istiyoruz. Bu paylaşım gönlünden geçen bir
paylaşımdır. Biz de bu işe aracı olarak vesile
olmak istiyoruz. Bu kapsamda bir erzak paketi
için minimum tutar 100 lira olarak belirlendi.
Hayırseverler Kas-Der Genel Merkez
tarafından bu kampanya için açılmış özel
hesaba nakit olarak yardım yapabilirler.
Yardım yapanlar ve dağıtılan yardım
rakamları derneğin internet sitesi üzerinden
de yayınlanacak.”

Kas-Der ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere yardım seferberliği başlattı. Bu kapsamda İstanbul’un
39 ilçesinde ihtiyaç sahibi Kastamonulu ailelere bir ay yetecek kadar ramazan paketleri hazırlanmaya başlandı

Ücretsiz izin sorunsalı

Yardım seferberliği
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EKONOMİ

89,487t 6,716
t

7,264
t

348,06
t

Ekonomiyle ilgili
çeşitli terimler 

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Konjonktür: Üretimde birkaç ay veya
yılı aşan ekonomik dalgalanmaları
belirtmek için kullanılan terimdir.

Nominal faiz: Enflasyondan
arındırılmamış faiz oranını ifade eder.

Reel faiz: Enflasyonu arındırarak
bulduğumuz oranı kastederiz.

Karaborsa: Piyasada az bulunan malları
stoklayıp belirli riskler altına girerek yüksek
fiyattan satmaya karaborsa deniyor.

Monopol (Tekel): Herhangi bir pazarda
bir ürünü üreten ya da pazarlayan tek bir
firmanın bulunması halidir. 

Oligopol: Az sayıda satıcı, çok sayıda
alıcı bulunan piyasalara oligopol piyasası
denir. Petrol piyasası oligopol piyasası için
güzel bir örnektir.

Oligopson: Çok sayıda satıcıya karşı az
sayıda alıcının olduğu piyasalara oligopson
piyasası deniyor.

Düopol ve Düopson: Bir piyasada iki
satıcıya karşı çok sayıda alıcı varsa düopol
piyasası, çok sayıda satıcıya karşı iki alıcı
varsa düopson piyasası söz konusu
demektir.

Spekülasyon: Örneğin, borsada bir
hissenin yükseleceğini tahmin eden bir
spekülatör o hisseyi düşük fiyattan satın
alıp fiyatı yükseldiğinde satarsa bu işlem
spekülasyondur. Spekülasyon yasal bir
faaliyettir. Yasal olmayan faaliyet
manipülasyondur.

Lıbor: (London Interbank Offered Rate),
Londra bankalar arası para piyasasında
likiditesi yüksek bankaların birbirlerine
USD üzerinden borç verme işlemlerinde
uyguladıkları faiz oranıdır. Londra saati ile
11.00’de sabitlenir. Piyasalar tarafından
gösterge faizi olarak kullanılır.

Kur Sepeti: Örneğin, Türkiye’nin
ithalatının ve dış borçlanmasının ağırlığı
dolar ile buna karşılık ihracatının ve bazı
hizmet gelirlerinin ağırlığı euro iledir.

EbitDA: Bir şirketin operasyonel
verimliliğinin ölçülmesinde kullanılan
önemli bir ölçüttür. EbitDA hesaplaması
yoluyla faizlerin de dahil olduğu finansal
maliyetleri, yıpranma payı ve amortisman
giderlerini hariç tutarak şirketin elde ettiği
kazanç ölçülür. Bu tekniğin kullanılmasının
temel nedeni bir şirketin bu gibi zorunlu
harcamaları hesap dışı bırakıldığında kar
elde edip edemediğini anlamaktır.

Hasat dönemine kadar ürün arzında bir sıkıntı
görülmediğindi bildiren Mehmet Reis, tarla
çalışanlarının ve çiçileri koruyacak önemlerin
alınarak üretime teşvik edilmesi gerektiğini
vurguladı.

Sağlık sektörü gibi gıda sektörünün de bu süreçte
sorunlarının çözüme kavuşmasının beklendiğini
kaydeden Mehmet Reis, “Toplam iş gücünün üçte
birinin geçim kaynağı ve toplumun her kesimini
ilgilendiren stratejik bir sektör olan tarım, insanlığın
beslenmesinde, kırsal kalkınmada, sanayi sektörüne
hammadde sağlamada ve ihracatta önemli rol
oynuyor. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde
sağlık sektörü gibi gıda sektörü de çok fazla önem
teşkil ediyor. Bu yüzden gıda sektöründe de
oluşabilecek sorunları imece usulü ile çözüme
ulaştırmamız gerekiyor.” dedi. Panik alımlarını
önlemek adına tüm satış noktalarındaki rafları boş
bırakmadıklarını belirten Mehmet Reis, bu konuda
sektördeki diğer tedarikçilere de hassasiyet gösterme
çağrısında bulundu.

Ürün arzında sıkıntı yok
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,

Türkiye’deki tarımsal ürün ve gıda arzının
sürdürülebilirliği hakkında açıklamada bulundu.

Gıda arzının bu dönemde her zamankinden daha

önemli bir hal aldığını kaydeden Mehmet Reis, “Bir
ülkenin tarımsal üretiminde kendi kendine yeterlilik
gıda güvencesinin ve güvenliğinin vazgeçilmezidir.
Dünya ilk defa böyle bir pandemi sürecinden geçiyor.
Karşı karşıya kalınan sorunlar hemen her ülke için
geçerli durumda. Özellikle bu dönem kesintisiz gıda
arzını sağlayabilmek çok önemli. Ülkemizde şu an
için hasat dönemine kadar ürün arzında bir sıkıntı
görülmüyor. Ürün arzının sürdürülebilirliği için de

mevcut stok takibi yapılarak tedbirlerin alınması
gerekiyor.” dedi.
Geçen seneye oranla fazla ekim yapıldı

Ekimi yapılan ürünlerde iyi bir rekolte
beklentisinin olduğunu söyleyen Reis, bazı ürünlerin
ise geçen seneye oranla daha fazla ekiminin
yapılacağına işaret ederek, “Ekimi yapılan buğday ve
mercimeğin haziran ayında hasadı yapılacak. Nisan
ve mayıs ayında fasulye nohut çeltik ekilecek;
temmuz, ağustos, eylül ayı gibi de hasadı yapılacak.
Ekimi yapılan ürünlerde iyi bir rekolte bekleniyor.
Ayrıca çiçimiz başta fasulye olmak üzere nohut,
çeltik tohumlarının hazırlıklarını yaptı. Hatta geçen
seneye göre daha fazla ekmeyi planlıyor.” diye
konuştu. Reis, çiçinin üretimine destek verilmesiyle
verimlilik artırılabilirse, gıda arzında
sürdürülebilirliğin ve fiyat istikrarının sağlanacağına
işaret ederek şunları söyledi: “Özellikle bu dönemde
tarlada çalışanları koruyacak önlemler alınarak
çiçimiz cesaretlendirilmeli ve olası talepleri yerine
getirilmeli. Çiçimiz, üreteceği ürünün cinsini,
miktarını, hangi tohumu kullanacağı konusunda
yönlendirilmek istiyor.  Sürdürülebilir tarım
uygulamaları ile verimliliğin ve gelirinin artmasını
bekliyor. Gıda tedarikinin aksamaması için, çiçinin
tarlada üretime devam etmesi gerek.” 

Destek başvuruları için işverenin işlem
başlatması gerektiğini belirten Çatalzeytinli Mali
Müşavir İsmet Çetinkaya, 30 Haziran 2020'ye kadar
geçerli olacak kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara,
en son eline geçen aylık prime esas kazancının
günlük brüt tutarının yüzde 60'ının ödendiğini
kaydederek, “Korana virüsü salgını nedeniyle
tanınan kısa çalışma ödeneğinde sigortalının son
12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde
60’ı devlet tarafından karışlanacak. Bu şekilde
hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari
ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez. Bu
kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için
ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin
durdurulması halinde bin 752 lira ile 4 bin 380 lira
aralığında kısa çalışma ödeneği ödenecek.” dedi.

Başvuru talebinin uygun bulunması sonrası
kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma
başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine
tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim
ödemiş olanların faydalanabileceğini söyleyen
Çetinkaya emekli olup bir işte çalışanların ise bu
ödenekten faydalanamayacağını bildirdi.

İsmet Çetinkaya başvuru ve ödenek tutarı
hakkında şunları söyledi: “Koronavirüsten olumsuz
etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden
işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa
Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma
Uygulanacak İşçi Listesini www.iskur.gov.tr
adresinde belirtilen bağlı olduğu İŞKUR biriminin
e-posta adresine göndererek başvuruda
bulunabilecek. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara,
en son eline geçen aylık prime esas kazancının
günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en
yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt
tutarının yüzde 150'sini yani 4 bin 414 lirayı
geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi
düşüldükten sonra en düşük bin 752 lira ile en
yüksek 4 bin 380 lira arasında kısa çalışma ödeneği
ödenecek.” 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren
isterse devletin ödediğinin üzerini
tamamlayabileceğini ifade eden İsmet Çetinkaya
şöyle devam etti: “Kısa çalışma ödeneği ile çalışanın
maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan
yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir.”

Kısa çalışma ödeneğinin 
bilinirliği arttı

Korana virüs tedbirleri kapsamında bilinirliği
artan kısa çalışma ödeneğinin daha önce de
uygulandığını ancak salgınla birlikte şartlarda
revizeye gidildiğini belirten Mali Müşavir İsmet
Çetinkaya, “Kısa çalışma ödeneğinin temel amacı
istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile
çalışılmayan sürelerde çalışana gelir desteği
sağlanmaktır. Aynı zamanda istihdam korunarak,

deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne
geçilmektedir. Kısa çalışma ödeneği Koranavirüs
salgın hastalığı nedeniyle işveren ve çalışanlar
tarafından bilinir hale gelmiş oldu. Bu ödenek daha
önce de yasal bir düzenlemeyle işvereni ve çalışanı
korumak amaçlı olarak uygulamadaydı. Daha önce
son 3 yılda 600 gün ve son 120 gün kesintisiz
hizmet akdiyle çalışma şartı vardı. Ancak korana
virüs salgın hastalığıyla tekrar gündeme geldi ve bu
şartlar biraz daha tolere edilerek son 3 yıl 450 gün
ve 60 gün hizmet akdiyle çalışma olarak değiştirildi.
Kısa çalışma ödeneği, her ay prime esas kazanç
üzerinden yani brüt ücret üzerinden kesilen yüzde
2 işveren payı ve yüzde 1 işçi payı olmak üzere
toplamda yüzde 3’lük işsizlik sigortası fonundan
karşılanmaktadır.  Bu ödenekten korona virüs
tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede, geçici
olarak faaliyetleri durdurulan yerlerin daha rahat
bir şekilde yararlanabileceğini söyleyebilirim.
Ancak genelge haricinde kalan kısmen ya da
tamamen faaliyetlerini durduran işletmelerin, iş

müfettişleri tarafından nasıl bir işleme tabi
tutulacağı tam manasıyla bilinmemekte olup,
işletmelerin ileride doğabilecek bir sıkıntıyla da
daha fazla zarar görmesinden korkmaktayız ve
mükelleflerimize başvuru noktasındaki kararı
kendilerine bırakıyoruz.”

Devlet teşviklerine ve banka 
düzenlemelerine ihtiyaç var

Uzun vadede devlet teşviklerinin yanı sıra
bankaların da düzenlemeye gitmesine ihtiyaç
duyulacağına işaret eden İsmet Çetinkaya, “Bu
süreçte her kurum ve her birey ekonomik olarak
hasar alacaktır buna hazırlıklı olmamızda fayda var.
Uzun vadede ekonomik olarak bu hasarı en aza
indirgemek için, en büyük görev devletimize ve
bankalara düşüyor. Eğer bankalar esnafa ve
vatandaşa faiz baskısını azaltmazsa, ödeme
planlarının yenilenmesi ve kolay ödeme koşulları
sunmazsa bunun sıkıntısını kısa zamanda
hissedebiliriz. Daha bazı ekonomik sebeplerle
borcunu ödeyemeyen kişiler, halen kara listede.
Kara listeye giren kişiler, hiçbir kredi imkanlarından
faydalanamıyor. Acilen bir sicil affı ve vergi affı
gelmelidir. Ayrıca en azından bu dönemde kredi
kullanacak ve devletten hak edişi olan firmalardan
vergi ve SGK borcunun olup olmadığı aranmamalı,
devlette alacağı olan firmaların ödemeleri bir an
önce firmalara ödenmeli ki, firmalarda ödemelerini
yaparak piyasada bir hareketlilik oluşturulsun.”
şeklinde konuştu.

Muhasebe ofislerinde hayat 
hızlanarak devam ediyor

Sürecin mali müşavirler ve muhasebecilerin iş
yükünü artırdığına dikkat çeken İsmet Çetinkaya
şunları söyledi: “Mali müşavirler olarak hali hazırda
çok yoğun çalışan meslek gruplarının en başında
geliyoruz. Her gün değişen kanunları takip ederek
sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Her ne
kadar teknolojik ve dijital gelişmelerin yanında
elektronik uygulamalar iş yükümüzü hafifletse de
hafiflettiği orandan daha fazlasıyla da iş yükümüzü
artırıyor. Bu süreçte ise bazı vergisel
yükümlülüklerin ertelenmesi iş yükümüzü
hafifletmemiş aksine bir karmaşaya mahal verdi.
Çünkü mükelleflerinin tamamının yükümlülükleri
ertelenmemiş aksine bir kısım mükelleflerin bir
kısım yükümlülükleri ertelenmiştir. Mali
müşavirler ve ofis çalışanlarımız mükelleflerine
istediği anda anlık mali verilerini rapor etmek,
yorumlamak ve analiz etmektedir. Bu süreçte ise
normal zamanlarda zaten yapmakla sorumlu
olduğumuz işlerimizin yanında kısa çalışma
ödeneği ile mesai yaparak mükelleflerimize
yardımcı oluyoruz. Şu an korana virüs nedeniyle
hayat evde devam ediyor ama muhasebe ofislerinde
hayat daha da hızlanarak devam ediyor “

Gıdada sürdürülebilirlik ve
istikrar destekle mümkün
Yaşanan pandemi sürecinde tarımsal üretimin önem kazandığına dikkat çeken Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, gıda arzında sürdürülebilirliğin ve fiyat istikrarının üretimin
desteklenmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Kısa vadeli çözüm işlemde
Koronavirüs salgını nedeniyle
çalışamayan işçilere 3 ay süreyle
kısa çalışma ödeneği
aktarılmasını sağlayacak destek
için, İŞKUR üzerinden müracaat
kayıtları başladı.

Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerini
kapsayan Kuzey Anadolu Ajansı (KUZKA),
COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Prog-
ramı çağrısında bulundu.  30 Nisan’a kadar kabul edilecek
projelere asgari 75 bin lira, azami 500 bin lira arasında hibe
desteği sağlanabilecek. Ajansın kapsadığı üç ilden kamu
kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölge-
leri, birlikler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji
geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların
yönetici şirketleri, kooperatifler ve işletmeler başvuruda
bulunabilecek. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol al-
tına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale ça-
lışmaları ile salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif et-
kilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar gelişti-
rilmesi önceliklerine sahip sunulacak projelere KUZKA top-
lamda 3 milyon lira büyüklüğünde hibe desteği verecek.

COVID-19 için proje
üretene destek
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Koronavirüs Pandemisi dolayısıyla “evde kal”
çağrılarına uyarak hayatımızı evde idame
etmeye çalışıyoruz. Herkes bu süreçte belli

şekilde etkileniyor. En çok da çocuklar etkileniyor.
Televizyonlarda ve sosyal paylaşım sitelerinde birçok
uzman bugünler de neler yapmamız gerektiği ile ilgili
bilgi veriyor.  

Ben bugün ki
yazımda okul öncesi
dönem çocukları olan
ebeveynlere önerilerde
bulunmak istiyorum.
Daha önceki yazılarımda
okul öncesi dönem
çocuklarının en büyük
ihtiyacının oyun
olduğunu belirterek
çocuklarınızla oyun
oynamanızı önermiştim.
Bu önerime lütfen sıkı
sıkıya bağlanın. Aileler
genellikle bu noktada
oyun kurmakta zorlandıklarını ya da oyun
bilmediklerini söylüyorlar. Ben de burada ilk öneri
olarak “kendinizi çocuğun oyun kurma kontrolüne
bırakın” diyorum. Çünkü çocuklar biz yetişkinlere
göre daha kolay oyun kurabiliyorlar. Oyun oynama
heyecanlarını desteklemek ve motive etmek için de
oyuna dahil olun. Çocukken benim en iyi oyun
arkadaşım babaannemdi. Kurduğum oyunları
bozmaz ve bana eşlik ederdi. Oyunda kimi zaman
benim arkadaşım, yolcum, patronum veya
öğretmenim olurdu. Zaman zaman öğrencim olur,
anlattığım dersi dinlerdi. Sanırım babaannem bana
çok şey öğretti. Ama benden ondan ve çocuk
bilimcilerden öğrendiğimi size aktarmak istiyorum.
Çocuğunuzun oyunlarına dahil olun. Oyunu siz
kurup çocuğu dahil etmeye çalışmaktan daha kolay
olacaktır. 

Çocuk bu kadar oyun içinde sıkılabilir mi? Evet,
sıkılabilir. Sıkılması da normal gelmeli. Çocuğun
zamanını nasıl kullanması gerektiği konusunda bu
sıkılma anı ona destek olacaktır. Bir ikinci mesele de
şu ki sıkılan çocukların daha yaratıcı olabileceğidir.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sınırlanan çocuklar
daha yaratıcı fikirler ortaya koyabiliyorlar. 

David Burkus yaptığı çalışmada yaratıcılığın
sıkılma anlarının sonunda ortaya çıktığını söylüyor.
Yine Sarah Green’in “Dahilerin Günlük Rutinler”i
adlı makalesinde söylediği gibi “günlük rutinler”
kişilerin yaratıcılığını tetiklemektedir. Sıkılmak da
iyidir. Çocuklarınız sıkılıyor diye onları sürekli
meşgul etme gayretinden vazgeçmeniz doğru
olacaktır.

Önerilerimden biri de kitap okumak olacak.
Muhakkak her gün anne-baba olarak siz ve
çocuğunuz okuma eylemi gerçekleştirin. Çocuğunuz
çocuk kitapları okurken siz de kitap, dergi, gazete ve
bunlarla aynı işlevi gösteren dijital makaleler
okumaları gerçekleştirin.  Çocuğunuz okunanı
anlama, anladığını ifade etme gibi becerilerini
destekleyin. Çocuğunuzla kitap hakkında sohbet
edin.

Bununla birlikte çocuğunuzun sanat yönünü de
desteklemek faydalı olacaktır. Sanat denildiğinde
aklınıza sadece resim gelmemesi gerekir. Çocukların
birçok sanat dalına yetenekleri var. Bu sanat dallarının
ilkel davranışları ile işe başlayabilirsiniz. 

Lorri Bauer ve Natalie Elms Koronavirüs
pandemisinde çocuklarla nasıl konuşmamız gerektiği
ile ilgili bir makale yayınladı. Yazımı o makalenin bir
kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.

-Yaşa uygun gerçekler ve bilgiler verin.
Çocuğunuzun virüs veya neler olduğuna dair soruları
cevaplayarak başlayabilirsiniz (örneğin, okulun neden
iptal edildiği veya neden parka, kütüphaneye veya
hayvanat bahçesine gidemediğimiz). Mikroplar gibi
kavramlar ve bunların bedenlerimize nasıl girdiği
hakkında konuşmanız gerekebilir. Çocukların tekrar
tekrar aynı soruyu ve birkaç yetişkine sorulabileceğini
düşünün. Çocuğunuzla virüs hakkında nasıl
konuştuğunuzu, çocuğunuzun hayatındaki diğer
güvenilir yetişkinlerle paylaşmak yararlı olabilir. Aynı
cevabı her seferinde duyduklarında çocukların
kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur.
Çocuğunuzun sorularına açık olun ve iletişimi açık
tutun. Çocuğunuzun ihtiyaç duyabileceği ekstra
teşvik ve fiziksel destek sağlayın (Örneğin: Sarılmalar,
film izlerken veya film izlerken yakın oturmak).

-Evin güvenli bir yer olduğunu ve ailenizin evde
ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara sahip olduğunu ve
hepinizin birlikte olacağınızı vurgulayın.
Çocuğunuzla, ailenizin güvende olmasına ve sağlıklı
kalmasına yardımcı olacak her şey hakkında konuşun
(Örneğin: İyi yemek, temiz su, sıcak battaniyeler,
rahat kıyafetler ve oynamak için oyuncaklar ve
oyunlar).

-Çocukların duygularımızı, stres düzeylerimizi ve
endişemizi aldıklarına dikkat edin. Yetişkinlerin
kendi kendine bakım yapması, çocuklar odada veya
yanındayken haber programlamayı izlemeyi
sınırlamaları ve çocuklar bulunmadığında yetişkin
sohbetleri yapmaları gerekir.

-Sağlıklı kalmak için çocuğunuzun ve ailenizin
yapabilecekleri hakkında konuşun. Elleri yıkamak,
dirseklerinde veya dokularında öksürük ve
hapşırmalara (ve dokuyu doğrudan çöp kutusuna
atmaya!).

-Yeterince dinlenmeye, sağlıklı yiyecekler yemeye
ve bol su içmeye ve fiziksel olarak aktif kalmaya
odaklanın. Bu davranışları modelleyin ve öğretin ve
onu açık yürekli tutun. (Örneğin, ellerinizi yıkarken
çocuğunuzla bir şarkı söyleyebilir, çocuklara sağlıklı
yemekler ve atıştırmalıklar hazırlamanıza yardımcı
olabilir ve birlikte oynamak için engel kursları ve
diğer aktif oyunlar oluşturabilirsiniz.)

Biliyoruz ki bugünler geçecek. Devletimiz ve
milletimiz bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacak.
Anne ve babalar olarak bizlerin kaygıları çocuklara
da sirayet etmekte. Lütfen kaygılarınızı ve
korkularınızı çocuğunuzla paylaşmayın. Bunun
yerine virüsten nasıl korunmamız gerektiği ve nasıl
yenebileceğimiz konusunda bilgiler verin. 

Sağlıklı kalın. #evdeakal

Pandemi döneminde 
evde okul öncesi eğitim

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Hastaların 
yüzde 6’sı iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
alınan evde kalma tedbirleriyle
birlikte yoğun bakım toplam hasta
sayısının azaldığına dikkat çekerek,
“Yoğun bakıma geçişte azalma
eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta
sayısında düşüş var. Daha çok test
yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha
çok vaka tespit ve izole ediliyor.
Tedavide güçlüyüz. Fakat bu
mücadele hastanelerde değil, evde
kalarak kazanılır” dedi.

Yoğun bakıma
geçiş azaldı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye’deki
korona virüs tablosuna göre hastalıktan tedavi
olup taburcu edilenlerin sayısı toplam
vakaların %6’sını oluşturuyor.

İstamonu muhabirinin derlediği verilere
göre Türkiye’deki covid 19 test, vaka, iyileşme,
ölüm ve taburcu oranları şöyle: 

Nüfusun %0,4’üne test yapıldı: İlk korona
virüsü vakasının açıklandığı 11 Mart
tarihinden itibaren 83 milyon 154 bin 997
kişinin yaşadığı Türkiye’de, 12 Nisan’a kadar
376 bin 100 kişiye test yapıldı. Nüfusa oranla
test yapılanların oranı %0,45’e denk geliyor.

%15 pozitif: Covid 19 testi yapılan 376 bin
100 kişiden 56 bin 956’sının sonucu pozitif
çıktı.  Teste oranla hastalık teşhisi konulanların
oranı %15,14.

Vefat %2: 12 Nisan tarihine kadar testi
pozitif çıkan bin 198 hasta tedavi süreci devam
ederken vefat etti.  Pozitif vaka görülen
hastaların vefat oranı %2,10. 

İyileşme %6: Hasta olan 3 bin 446 kişi
iyileşerek taburcu oldu.  Pozitif vaka görülen
hastaların iyileşme oranı %6,05.

Tedavisi devam eden %91: Test sonucu
pozitif çıkan hastaların yüzde 91,85’inin (52
bin 312 kişi) tedavisi hala devam ediyor.

Tedavisi devam eden hastaların %3,18’i
yoğun bakım ünitesinde (bin 665 kişi), yüzde
1,87’si ise entübe (978 kişi).

“Hükümetimizin aldığı tedbirler
üst seviyede ama virüsün hızını
kesmeye yetecek mi?”

Hükümetimizin aldığı tedbirler
birçok Avrupa ülkesine göre çok
daha etkili ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirildi. Özellikle sağlık
sektöründe Avrupa’nın çok ilerisinde
olduğumuzu görmüş olduk. Ancak
vakaların yayılma hızı
düşünüldüğünde ürkmemek yine de
elde değil. İşin sağlık kısmı dışında
ekonomik boyutunun nereye
gideceği de başka bir gündem
konusu…

Dolayısıyla Korona Virüsü artık her gün
değil her dakika konuşur ve izler duruma
geldik. İnsan sağlığına verdiği zarar tartışmasız.
Tüm dünyada vaka ve kayıp sayıları artıyor. 6
kıta 189 ülkede virüs hızla yayılmaya, ne yazık
ki korkutmaya, can almaya devam ediyor.
Dünya üzerinde Korona Virüs tespit edilen kişi
sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 333 bin,
hayatını kaybedenlerin sayısı da 14 bin 510.
Salgının başladığı yer olduğu iddia edilen
Hubei’de üst üste 4 gündür vaka görülmezken,
dünyanın geri kalanında vaka sayılarının hızla
artış göstermesi, Çin’de üretim tekrar
canlanırken, dünyanın geri kalan her yerinde
üretimin durması da ayrı bir tartışma konusu.

Çin’in uyguladığı yöntem her ne ise –
bazılarımız için korkutucu görünse de- işe
yaramış gözüküyor. Almanya Şansölyesi
Merkel virüs taşıdığı endişesi ile kendisini
karantinaya almışken, İtalya’da ölümler
korkunç derecede artmışken, Türkiye’de ise
vaka sayısındaki artış diğer ülkelere göre çok
hızlı şekilde seyrederken konuyu tekrar
düşünmek ve yeniden değerlendirmek
gerekiyor. Hükümetimiz vatandaşın evde
kalmasını sağlamak için her türlü duyuruyu
yapıyor, her tedbiri alıyor. Çoğu sanayici elini
taşın altına koymuş ve zarar etmeyi göze almış
durumda. Fabrikalar ya tamamen kapandı ya da
vardiya sistemini uyguluyor. Sadece kafeler
değil, restoranlar bile kapanmış durumda.

Sadece paket servis hizmeti
veriyorlar. Mağazalar, koca alışveriş
merkezleri belli tarihlere kadar
kepenklerini indirdi. Ancak
insanlarımız hala dışarıda ve
birbirleri ile ‘sosyal mesafe'yi
korumadan yaşamaya, iletişimde ve
etkileşimde olmayı sürdürdüklerini
görüyoruz. Birçoğu çalışmaya devam
etmek zorunda olduğundan, bazıları
ise sosyal yaşamdan uzak
duramadıkları için hem kendilerini
hem çevrelerini hem de bütünü
tehlikeye sokmaya devam ediyorlar.

Ekonomi ise bu durumdan ciddi olumsuz
etkileniyor. Bu nedenle hükümetimizin bu
konuda daha keskin bir önlem almasını
önemsiyorum. Tabii ki üretim durmamalı ki
sanayicimiz zaten daha yeni yeni belini
doğrultmaya başlamış durumda. Ancak gerçek
şu ki; arafta kalma durumu ne ekonomiye ne de
sağlığa hiçbir şey kazandırmıyor.

Bugün için öncelikle oturup düşünülmesi
gereken konu, mavi ve beyaz yaka ayrımını
ortadan kaldıracak ortak bir çözüm bulunması.
Çünkü beyaz yakalıların bilgisayar ile evden
çalışma imkanının olması, mavi yakalıların
kendini önemsiz, değersiz ve gözden çıkarılmış
hissetmesine neden oluyor. Gerçek olmadığını
bilsek de bir kast sistemi uygulandığı yönünde
sesler yükseliyor. Sonuç olarak bu virüsün
yayılmaması veya yayılma hızının
yavaşlatılması isteniyorsa daha keskin bir adım
atılmalı ve belki de 15 gün için OHAL ilan
edilmelidir. OHAL sırasında işverenlerin
uğrayacağı zarar devlet eliyle karşılanmalı ve bu
şekilde hem işverenler hem de çalışanların
korunması sağlanmalıdır. Diğer taraftan Korona
Virüs nedeniyle iş akdine son verilen
çalışanlara en azından asgari ücret tutarında bir
destek verilerek yeme-içme-barınma gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayabilmesine imkan
tanınmalıdır.

Hükümetimizin açıkladığı önlem paketi,
çarpan etkisiyle birlikte ekonomiye can suyu
olacaksa da bu paketin tüm sektörleri

kapsaması, ortak noktada problemleri çözecek
tedbirleri benimsemesi de çok önemli. Bu
nedenle paketin genişletilerek etkilenen veya
etkilenecek sektörlerin tamamını kapsaması
(örneğin Basım-Yayın-Matbaa ve Gümrük
Müşavirliği firmaları ile ilgili pakette herhangi
bir destek olmadığını görüyoruz) ve daha net
ifadeler barındırması, endişe içinde olan tüm
işverenlere umut ışığı olacaktır. Ayrıca tüm
işverenlerin bir ortak derdi ise bu ay ödenmesi
gereken Vergi ve SGK ödemeleri. Tahsilatlar
yavaşlamış hatta durma noktasına gelmişken,
kesilmiş çeklerin ödemelerinin yanında, bina
ve araç kira ödemeleri nedeniyle vergi ve SGK
ödemelerinin sorunsuz yapılabilmesi neredeyse
imkansız gözükmektedir. İş dünyasının ortak
beklentisi; Mart ayında ödenmesi gereken vergi
ve SGK ödemelerinde de erteleme yapılması,
banka kredi ödemelerinde sağlanan
ertelemelerin çek ödemeleri için de
uygulanabilmesi, üretim kapasitesi düşen ama
işçi çıkartmayan işyerlerinin SGK ve Muhtasar
ödemelerinin 6 ay süreyle devlet tarafından
karşılanabilmesi ve açıklanan paketin tüm
sektörleri kapsayıcı olması yönündedir.

Hükümetimizin sağlık konusundaki
tedbirleri gerçekten takdire şayan ve bu konuda
bizim Avrupa’nın çok ilerisinde olduğumuzu
kanıtlar nitelikte. Ayrıca Sayın
Cumhurbaşkanımızın ekonomiye yönelik
açıkladığı paket ve güven veren söylemleri ve
sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımızın “Cari
denge, maliye politikalarında ev ödevimizi
yaptık. Küresel resmin olumsuz senaryolarına
karşı maliye politikaları elimizde bir silah,
gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün
için böyle bir risk görmüyorum. İhracat ve
turizmde gerekirse yeni paketler hazırlanır.
Piyasadan gelecek talepler de takip ediliyor"
şeklindeki açıklaması ile inancımız daha da
kuvvetlenmişken piyasanın ve iş dünyasının
beklentilerini dile getirmek istedim. Ülke olarak
bu salgını en az hasarla atlatacağımızı umuyor
hem sağlıkta hem ekonomide virüsün
etkisizleştiği günlerin bir an önce gelmesini
bekliyorum.

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

Tedbirler virüsün hızını kesecek mi?
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TOREKS 7/24 ELEKTRİK SERVİS 
VE BAKIM HİZMETLERİ

 

le

letmenizdeki elektriksel  ve 
tesislerin uzun süre problemsiz 

  üzere düzenl
hizmettir.

letmenizde bulunan yüksek gerilim 
anahtarlama el  yüksek gerilim 
sekonder sisteml  transformatörler
ana  panell  kompanzasyon 
sistemleri ve scada enerji izleme 
raporlama sistemlerinin 365 gün 24 saat 
müdahale hizmetidir.

v

Sistemlerin kurulum  
hizmetlerinin v  y  süreci 
boyunca; durumunun analiz 

 veya modernizasyon için maliyet 
r.

www.torekselectric.com   info@torekselectric.com
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Kastamonulu iş adamları korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık
çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek sunmaktan geri durmuyor.

Diyarbakır pandemi 
hastanesine ulaştı

Kastamonulu iş adamı Cengiz Aygün’ün sahibi
olduğu Gün Medya Grubu Diyarbakır'da pandemi
hastanesi olarak görev yapan ve korona virüs
şüphelisi hastaların tedavi gördüğü Gazi Yaşargil
Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli sağlık
çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarına yiyecek
ikramında bulundu.

Ekmek çeşitleri hediye

Dadaylı iş
adamı Mehmet
Umur’un sahibi
olduğu Undano
markalı ekmek
çeşitleri
İstanbul’un
muhtelif
ilçelerindeki
hastanelerde
görevli sağlık
çalışanlarına
ücretsiz olarak
hediye edildi. Mehmet Umur, “Zor dönemde
bizim için gecesini gündüzüne katarak fedakarca
çalışan kahraman sağlık çalışanlarımızın daima
yanında olmaya gayret göstereceğiz.”  dedi.

Hastane tatlandı

Sahipleri Küreli olan Akkuş Pastanesi Kas-Der
Pendik şubesi iş birliğinde Şehit Prof. Dr. İlhan
Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık
çalışanlarına tatlı ikram etti. Akkuş Pastane
sahiplerinden Ahmet Akkuş, “Bu zor günlerde
canla başla görevini sürdüren, evlerine dahil
gidemeyen sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek
onlara moral vermek istedik.” diye konuştu.

Cide’ye bin adet gıda kolisi

Güven Kepçe, Cide
Kaymakamlığı koordinesinde
gerçekleştirilen Vefalılar
Grubu’nun gıda kolisi dağıtımı
projesine destek sağladı. Cide
Kaymakamı Ali Açıkgöz,
Güven Kepçe’nin ilçedeki
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması
için bin adet gıda kolisi
bağışladığını bildirerek, “Devletimizin ve
milletimizin el ele vererek yaptığı bu mücadelede,
vekilimiz Murat Demir eşine az rastlanır bir
cömertlik örneği göstermiştir. İlçemizde dağıtılan
2 bin gıda kolisinin bin adeti kendilerince
karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği
gibi devletimiz ve milletimizle el ele mücadele
edeceğiz söylemi karşılık bulmuştur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal
ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri
Daire Başkanı Mustafa Bülbül (45)
Kastamonu İl Müülüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de

yayımlanan İl Müüleri Atama
Kararnamesiyle 2 yıldır Kastamonu
İl Müüsü olarak görev yapan
Ahmet Süzen Bingöl İl Müülüğüne
atanırken yerine Mustafa Bülbül
görevlendirildi.

Korona ile mücadeleye
motivasyon desteği

Kastamonu Müftülüğüne Bülbül atandı
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
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