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Düzce Sektör ve Mavi dergisi dijital ortamda abonelere 
ulaştırılmaktadır. Her iki yayın organının dijital abonelik 
bedeli aylık sadece 10 liradır. Bunun için aşağıdaki IBAN 

numarası abonelik bedelini yatırmak yeterli olacaktır. 
Desteğiniz için teşekkür ederiz. yayın sürekliliği için 5 aylık 

(50 lira) yıllık ( 100 lira) yatırılabilir. 

Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığında, Düzce 
Organize Sanayi Bölgesi İle Düzce Üniversitesi Arasında 
Lisansüstü Eğitim Protokolü İmzalandı. Protokol imza 
töreni Vali Cevdet Atay  Başkanlığında; Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 
Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Yirmibeşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu protokol ile Düzce Organize Sanayi 
Bölgesinde yer alan işletmelerin sahip ve ortakları ile 
OSB'de çalışan personel Düzce Üniversitesi Enstitüleri 
tarafından belirlenecek programlarda verilecek 
lisansüstü eğitimden yararlanacaklar.

Ayrıca Akademik beklentinin yansı sıra sanayide 
çalışabilecek, üretime yönelik ARGE çalışmaları 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıllar 
içerisinde yapılan iş birliği neticesinde birçok sanayici 
yüksek lisans fırsatından yararlanırken, protokolün bu 
yıl yeniden imzalanması neticesinde sanayicilere yeni 
bir yüksek lisans fırsatı oluşturuldu.

YÜKSEKLİSANS

Temel amacı bilgi üreten, kullanan, eleştiren ve 
üretken bir düşünce tarzıyla problem çözebilecek 
nitelikli insan gücünü yetiştirmek olan lisansüstü 
eğitim; Türkiye'de Üniversitelere bağlı enstitülerce 
yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim; eğitim kalitesi, 
ülke kaynaklarının etkin kullanımı ve gelişmişlik 
düzeyi ile yakından ilişkili olduğu için önemle üzerinde 
durulması gereken bir konudur. Türkiye'de, lisansüstü 
eğitimde öğretim üyesi, öğrenci, eğitim programları 
ve çalışma birimleri ve şartlarıyla ilgili pek çok sorun 
yaşanmaktadır. Bu çalışma; esas itibariyle lisansüstü 
eğitimin önemini vurgulayarak, söz konusu bu 
sorunları genel boyutuyla tespit edebilmeyi ve 
geliştirilebilecek çözüm önerilerine katkı 
sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.

Sanayicilere yüksek  lisans 

Ticaret Borsası sayfası... Sayfa 2'de

Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu ,fındık 
üreticisinde fiyat artacak beklentisinin hakim olduğunu 
söyledi. Eylül alında fındık ihracatı düştü.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası... Sayfa 3'de

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, pandemi süreci içinde 
esnaf ve sanatkarların büyük zorluk çektiğini belirtti ve 
maddi kaynak sağlanması gerektiğini açıkladı.

Ticaret ve Sanayi  Odası... Sayfa 4'de

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin 
pandemi sürecin çok iyi yönetiyor. Düzce’deki 
kurumlarla TSO arasında güçlü bağlar oluşturdu. 
Sanayicinin de büyük desteğini alıyor.

Küçük işletmeler ve esnaf başta 
olmak üzere iş dünyasından da 
gelen borç yapılandırma 
talepleri, hükûmetin 
gündemine taşındı. Ekonomi 
kurmayları, pandemi sebebiyle 
uygulamaya konulan borç 
ertelemesinin uzatılmasının 
yeterli olmayacağını, yeni bir 
yapılandırmaya ihtiyaç 
olduğunu dile getirdi. Bunun 
üzerine yapılacak çalışmanın, 
vergi ve prim borçlarının yanı 
sıra köprü geçiş cezaları ve 
trafik cezaları dâhil olmak 
üzere, devlete olan birçok 
borcun yeniden 
yapılandırılmasını içereceği 
belirtildi. Gündeme gelen 
teklif; söz konusu borçların ana 
paralarının taksitlendirilerek 
ödenmesini, borçlara ait 
gecikme faizi ve cezalarının bir 
bölümünün silinmesini ve kalan 
bölümünün uzun vadelere 

yayılarak taksitlendirilmesini 
öngörüyor. Ayrıca bir önceki 
borç yapılandırılması şartlarını 
ihlal ederek hakkını 
kaybedenlerin de yeni uygulama 
kapsamasına alınması 
planlanıyor. Ekonomi 
kurmayları, borç yapılandırmaya 
ilişkin çalışmaların 
somutlaşmasından sonra, 
konunun ekim ayında Meclis 
gündemine geleceğini kaydetti. 
e-Haciz uygulaması sebebiyle 
yaşanan problemler de iktidarın 
gündemine geldi. Küçük esnaf 
başta olmak üzere, vergi ve 
prim borcu ödenemediği için 
banka hesaplarının otomatik 
olarak bloke edildiğini 
hatırlatan ekonomi kurmayları 
“Bu kişiler çaresiz kalıyor. Çoğu 
iş yapamıyor. Alt sektörler de 
zor durumda” dediler.

Gümrük vergilerinin
süresi yılbaşına

kadar uzatıldı

İthalat Rejimi Kararlarında 
yapılan değişiklikle, yılbaşından 
bu yana 5 bin civarında ürün için 
çeşitli tarihlerde ilave gümrük 
vergisi getiren tüm kararların 
süresi 31 Aralık 2020'ye kadar 
uzatıldı. Resmi Gazete'de 
yayınlanan karar ile 17 Nisan 
tarihli iki , 20 Nisan tarihli 2 
karar yanı sıra 11 Mayıs, 19 
Mayıs ve 29 Haziran tarihli 
kararlar olmak üzere toplam 7 
ayrı kararla birlikte getirilen 
ilave gümrük vergilerinin süresi 
31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış 
oldu. Süresi uzatılan kararlar 
kapsamında, otomotiv 
sektöründen, demir çeliğe kadar 
5 bine yakın ürün için yüzde 40'a 
kadar ilave gümrük vergisi 
alınması hükme bağlanmıştı. 

Yapılandırma gündemde

50 YILLIK SANAYİ
ÇARŞISI KALDIRILIYOR

Düzce Kültür mahallesinde D-100 kenarında bulunan uzun 
yıllardır kendi haline bırakılan ve yenilenemeyen küçük sanayi 
çarşısı Merkez Beslanbey mahallesinde kurulması planlanan 
'Modern Sanayi Sitesi' alanına taşınacak.

Sayfa 3'de 

Bizler umudumuzu hiç yitirmedik. Ülkemizin 
uçuruma sürüklenmesine, gençlerimizin 
geleceğinin çalınmasına, halkın yoksulluğa 
mahkûm edilmesine, kaynakların talanına, doğanın 
tahribine, kadınlara, halklara, gençlere dayatılan bu 
yaşama dün olduğu gibi bugün de isyan ederken, 
umudumuzu sizlere bağlıyoruz.



DÜZCE 
EKONOMİ POLİTİKA

2

Düzce'de geçen yıla göre üretimin yüzde 40 daha 
düşük olduğunu belirten Düzce TB Başkanı Karslıoğlu, 
“Düşük rekolteden kaynaklı fiyatların artacağı 
düşünülüyor. Doğu Karadeniz'e göre daha düşük. Bu 
nedenle bugünkü fiyatların üzerinde bir beklenti 
var.” şeklinde konuştu.

Düzce Ticaret  Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu 
yeni fındık sezonuna ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl 
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) geçen yıl ki gibi bir 
ürün akışı olmayacağını belirtti. Açıklanan fiyatın 
üreticiyi oldukça memnun ettiğini vurgulayan 
Karslıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “TMO geçen 
yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Hem alım yaptı hem 
de aldığı fındığı karlı bir şekilde sattı. Ancak bu 
sezon hem rekoltenin düşük olmasından hem de 
serbest piyasa fiyatının ofisinkine çok yakın 
olmasından kaynaklı geçen sezon alınan miktar kadar 
ürüne erişilemeyeceğini düşünüyorum.”

KESKİN DÜŞÜŞLER YAŞANMAYACAK

Bu sezon fiyatlarda geçen sezon gibi keskin bir düşüş 
yaşanmayacağını da vurgulayan Karslıoğlu, “Geçen 
yıl piyasaya ani bir fındık akışı oldu. Bu durum 

fiyatların bir anda düşmesine neden oldu.  Ama bu yıl 
geçen yıldan da çıkarılan dersle öyle bir durum 
görünmüyor. Şu an etrafımıza baktığımızda fındık 
zamanıymış gibi hissetmiyoruz.  Ayrıca geçen yıl 
fiyatların 24 liraya çıkmasında en büyük etken 14'ü 
gören fiyatlar oldu.  Ürün o fiyatlara düşmeseydi 
TMO'ya 80 bin ton ürün gitmeyecekti ve fiyatlar 17-18 
lirada kalacaktı.” dedi

İHRACAT 250 BİN TON SEVİYELERİNDE KALABİLİR

Pandemiden kaynaklı bu sezon ihracatın düşük 
seviyelerde kalacağını sözlerine ekleyen Karslıoğlu, 
şöyle devam etti; “Avrupa ülkelerinde geçen yıldan stok 
birikti. Ayrıca virüsten kaynaklı tüketimin azalacağını ve 
ihracatın 250 bin ton seviyelerinde kalacağını 
düşünüyorum.”

DÜŞÜK REKOLTE BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ

Düzce'de geçen sezona göre üretimin yüzde 40 daha 
düşük olduğunu belirten Karslıoğlu, “Düşük rekolteden 
kaynaklı fiyatların artacağı düşünülüyor. Rekolte bu 
kesimde Doğu Karadeniz'e göre daha düşük. Bu nedenle 
bugün ki fiyatların üzerinde bir beklenti var.” 
değerlendirmesinde bulundu.

FINDIK ÜRETİCİSİNDE
 FİYAT ARTACAK BEKLENTİSİ VAR

TB Başkanı
Nurettin Karslıoğlu

Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 70'ini elinde 

bulunduran Türkiye, yeni ihracat sezonunun ilk ayında 

geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26,7, 

döviz girdisinde ise yüzde 21,8 oranında bir ihracat 

düşüşü yaşadı.

Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 70'ini elinde 

bulunduran Türkiye, yeni ihracat sezonunun ilk ayında 

geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26,7, 

döviz girdisinde ise yüzde 21,8 oranında bir ihracat 

düşüşü yaşadı.Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı 

Birliği'nden (KFMİB) yapılan açıklamada, 2020/2021 

sezonu Eylül ayı fındık ihracatı ile ilgili değerlendirme 

yapıldı. Değerlendirmede şu bilgilere yer verildi:

“Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon 2019-2020 ülkemiz 

fındık ihracatı, miktar bazında 343 bin ton iç fındık ile 

tüm zamanların rekorunu kırmış ve 2,3 milyar dolar 

net döviz kazandırmış idi. Ancak yeni sezonun bu ilk 

ayında maalesef geçen yılın aynı ayına göre miktarda 

yüzde 26,7, döviz girdisinde ise yüzde 21,8 oranında 

bir ihracat düşüşü yaşadık. Bu ciddi miktardaki düşüşün 

önümüzdeki aylarda devam etmeyeceğini temenni 

ediyoruz."Açıklamada şöyle denildi:"Hangi sebeple 

olursa olsun, Türkiyemizin rakipleri olan başta 

İtalya, ABD, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerin bu 

ilk ayda ihracat miktarlarını artırır iken bizim ciddi 

düşüş yaşamamız ve hatta bu durumun sürebileceği 

ihtimali kabul edilemez. Nedenlerinin kapsamlı bir 

şekilde irdelenmesi karar verici konumundakiler 

tarafından bir görev olarak addedilmelidir. Fındıkta 

yeni rekorlara imza atacak yeterli ürünümüz 

ülkemizde mevcuttur. Bu çerçevede tüm paydaş 

kurum ve kuruluşlar ile karar mekanizmalarının, 

hükümetimizin benimseyerek ilan ettiği 'İhracata 

Dayalı Kalkınma Modeli'nin bilincinde davranması 

gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda 

ihracatın tekrar şahlanabilmesi için biz fındık 

ihracatçıları olarak üzerimize düşeni her zaman 

olduğu gibi yapacağız. Tüm paydaşlarımızın aynı 

hedefe odaklanabilmesi durumunda zorlukların 

kolaylıkla aşılabileceğine inancımız tamdır."

EYLÜL AYINDA FINDIK
İHRACATI DÜŞTÜ 

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Yapılan 
Protokol çerçevesinde oluşturulan MEVLANA MTAL 
Protokol Yürütme Kurulu Düzce Ticaret Borsası hizmet 
binasında yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıya Kurul Başkanı Ayten Nursel KOCADAĞ, İl 
Milli Eğitim Müdür Yard. Turan ŞAHİN, Düzce Ticaret 
Borsası adına H. Fırkan KOMİT, Mevlana MTAL adına 
Okul Müdürü Şehabettin YAVUZ katıldı.

MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ 

Pandemi döneminde parlayan yıldızlardan birisi 
meslek liselerimiz oldu. Meslek liselerimizin Covid-19 
ile mücadelede üstlendikleri toplumsal rol bir yana 
gerek sağlık malzemeleri ihtiyacına ve gerekse 
solunum cihazı üretimine yönelik ciddi katkılar 
sağladılar.

Çok mütevazı imkanlarla ama en büyük sermayeleri 
olan heyecan ve gönülle, inançla okullarımızdaki 
öğretmenlerimiz, müdürlerimiz ve kıymetli 
öğrencilerimiz gerek maske ve gerekse solunum cihazı 
üretimindeki başarı ve katkılarıyla gönüllerimizdeki 
yerlerini yeniden kazandılar.  2014 yılında Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik ve Meslek Lisesi 
sıfatları yerini Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 
olarak isimlendirilen eğitim kurumları, Türk Milli 
Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda, ilköğretimi bitiren 
öğrencilerin devam edebileceği 4 yıllık eğitim sonunda 
meslek kazandıran, ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
ara eleman yetiştiren orta öğretim kurumlarıdır. Bu 
okulların diğer dengi liselerden farkı, öğrencileri 
mesleki becerileri üzerine geliştirerek işletmelerin 
teknik ve kalifiye eleman desteğini sağlamaktır. 
Mesleki eğitim Avrupa ve Türkiye'de vasıflı eleman 
yetiştirmede en büyük rolü oynar. Meslek liselerinin 
genel amaçları, iş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç 
duyduğu ara elemanları yetiştirmektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarımsal 
Nüfus Gençlesiyor" Projesi Düzce'nin Yığılca ilçesinde 
başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarımsal 
Nüfus Gençlesiyor" Projesi Düzce'nin Yığılca ilçesinde 
başladı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal 
alanlarda genç nüfusunun arttırılması için bir proje 
hazırlandı. Hazırlanan proje ile tarım alanlarında genç 
nüfusunun sayısının artması planlanıyor. Bu kapsamda Düzce 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilgili birimlerinde destekleri 
ile Düzce'nin Yığılca ilçesinde proje başlatıldı. Proje 
kapsamında 15'er kişilik gruplar halinde eğitim programına 
başladı. 11 gün Bitkisel üretimde iyi tarım uygulamaları ve 5 
gün fındıkta budama kursları başladı. 16 gün boyunca eğitim 
alacak kişilere belgede verilecek. 

Y ı ğ ı l c a ’ d a Ta r ı m s a l  
n ü f u s g e n ç l e ş i y o r
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Düzce Kültür mahallesinde D-100 kenarında bulunan uzun 
yıllardır kendi haline bırakılan ve yenilenemeyen küçük sanayi 

çarşısı Merkez Beslanbey mahallesinde kurulması planlanan 
'Modern Sanayi Sitesi' alanına taşınacak. Düzce belediyesi ve TOKİ 
iş birliğiyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm için belediye ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 
arasında protokol imzalandı. 

Bugün 22 hektar alana yayılan küçük sanayi 
çarşısının 50 yıllık geçmişi bulunuyor. 1970 
yılında bir-iki iş yeri ile başlayan sanayi 
çarşısında 2020 yılında yapılan fizibilite 
raporunda 218 adet ticaret alanı ve 93 
adet konut bulunuyor. 

Ankara'da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'na giden Başkan Özlü, 
beraberinde Düzce Valisi Cevdet 
Atay, AK Parti Düzce Milletvekili 
Ayşe Keşir, DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, TSO Başkanı Tuncay Şahin 
ile birlikte Bakan Murat Kurum ile 
görüştü. Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, TOKİ, Düzce TSO ve 
Düzce Belediyesi'nin arasında 
hazırlanan protokolün imza töreni 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum şahitliğinde yapıldı. 
Protokol ile Kentsel Dönüşüm 
Projesine tabi olarak yenilenecek 
sanayi sitesi Beslanbey 
Mahallesinde inşa edilecek Modern 
Sanayi Sitesine taşınacak. Bu 
amaçla, ilk aşamada Beslanbey 
mahallesinde  50 bin 507 
metrekarelik alan hazırlanıyor. 
Daha sonra buna belediyeye ait 
yerlerin trampa edilmesi ile 12 bin 
770 metrekare alan ilave 
edilecek.

Düzce belediyesi tarafından 
hazırlanan kentsel dönüşüm 
gerekçesinde bu durum şu şekilde 
değerlendirildi “Uzunmustafa ve 
Kültür Mahalleleri gerek yapı 
kalitesinin düşük olması, gerek 
parçacıl yaklaşımlar sonucu statik 
yönden zayıf yapısal eklentilerle 
gerçekleşmiş olmasından 
kaynaklanan sıkıntılarla karşı 
karşıyadır.  Kent merkezinin 
gelişme akslarında bulunması ve 
çarpık yapılaşması yüzünden imar 
planında amaçlanan yol 
kademelenmesi 
sağlanmamaktadır. Yeniden 
yapılandırılmasını sağlamak üzere 
Düzce ilinde çağdaş şehircilik 
ilkelerine dayalı olarak 
yaşanılabilir bir çevre dizayn 
edilmesi öngörülmüştür.”

KAYIKCI: VİRÜSE KARŞI
TEDBİRLİ OLMALIYIZ
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, tüm dünyayı etkisi altına 
alan korona virüse karşı, herkesi tedbirli olmaya çağırdı. 
Düzce Valisi Cevdet Atay’ın bizzat yaptığı pandemi 
denetimlerinin her birine katılan DESOB Başkanı Kayıkcı, 
maske takmayan vatandaşlara da maske verdi. Tedbirlerin en 
önemlileri arasında yer alan ‘Temizlik’, ‘Mesafe’ ve ‘Maske’ 
(TMM) konusunda hatırlatmalarda bulunan Mustafa Kayıkcı “ 

“Yarınlara daha güzel bakabilmek için bu maskeleri 
takacağız.  İnşallah bu virüsten daha önce de belirtiğim gibi 
hep beraber kurtulacağız.  Lütfen vatandaşlarımız da buna 
uysunlar bu duyarlılığı lütfen göstersinler. Genel olarak 
ilimizin durumu geçmişe göre iyi biraz daha gayretle daha iyi 
olacağımızı düşünüyorum. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız 
sonuçta hepimizin üzerine düşen bir görev. Biz ülke olarak il 
olarak bu sınavı veriyoruz. Yarınlara daha güzel adım atmak 
için lütfen bu maskeyi hep beraber takalım” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni 
ekonomik programını değerlendiren DESOB  Başkanı Mustafa 
Kayıkcı “Açıklanan Yeni Ekonomi Programı toplumun tüm 
kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin 
adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş 
yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma 
sürecine büyük katkı yapacaktır” dedi.

Esnaf ve Sanatkarların pandemi dönemi içinde zor şartlarda 
çalıştığını ifade eden Mustafa Kayıkcı bu konuda da şu 
görüşlere yer verdi: 

“Esnaf ve sanatkârımız, özellikle pandemi döneminde vergi, 
SGK primi, elektrik, su, doğalgaz, kira gibi borçlarını 
ödeyemedi. Bu borçlar her ne kadar ertelense de iş 
yapamayan esnafımız için bu borçlar ödenemez bir noktaya 
ulaştı. Yaşanan borç sorununu aşabilmek ve olası hacizlerin 
önüne geçebilmek için Yeni Ekonomi Programında vergi, 
prim, elektrik, su, doğalgaz gibi borçların yeniden 
yapılandırılmasına da mutlaka yer verilmelidir.” 

İŞ YAPAMAYAN ESNAFA
NAKDİ DESTEK YAPILMALI 
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Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, pandemi sürecini başarıyla sürdürüyor

SANAYİCİNİN BÜYÜK
DESTEĞİNİ ALIYOR

Şahin, kurumlar arasında güçlü bir bağ oluşturdu 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, bir yandan Oda faaliyetleri için çalışırken 
öte yandan da Düzce'nin ekonomi gelişimi için Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Bakanlıklar arasında 
mekik dokuyor. Tuncay Şahin son olarak TOBB Başkanı M. 

RifatHisarcıklıoğlu önderliğinde video konferans olarak 
gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare 
Toplantısına katılarak oda üyelerinin sorunlarını paylaştı.

TOBB GİRİŞİMLERİ 

TSO Başkanı Tuncay Şahin, Karadeniz bölgesindeki tüm Oda ve Borsa 
Başkanlarının katıldığı toplantıda şu görüşleri dile getirdi: 
“Üyelerimizin son dönemlerde en çok üzerinde durduğu konulardan 
biri Vergi, SGK ve diğer kamusal ödemelerin ötelenmesi oldu.Ayrıca 
ilimizde kurduğumuz Yatırım Ajansı ile de yatırımcılarımızın 
bürokratik işlemlerini hızlıca tek elden yapıyoruz. Düzce sadece 
sanayi alanında değil verimli toprakları sayesinde tarım alanında da 
iddialı bir alan. Bu noktada da üyelerimizin Tarımsal Kırsal Kalkınma 
Destekleri konusunda beklentileri oluştu. Bu konuda Düzce'nin de 
desteklenen iller arasına alınmasını istiyoruz”

BAKANLIK GÖRÜŞMESİ 

Tuncay Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşerek, bölgedeki 
sanayicilerin üretim ve pazarlama konusundaki taleplerini iletti. 
Şahin, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'yi ziyaretinde bu konuda 
şu görüşleri paylaştı: “ Yaşanan pandemi süreci hem üretimde bazı 
aksaklıklara neden olmuş, hem de ülkemizin en önemli ekonomik 
verisi olan ihracata olumsuz etkileri olmuştur. Devletimizin 
açıklamış olduğu ekonomik önlemlerin yanı sıra Eximbank ve diğer 
kamu kaynakları da ihracatçılarımıza destek olmuştur. 
Sanayicilerimizin beklentisi bu zorlu dönemde devletimizin ihracat 
ürünlerine uyguladığı komisyon konusunda da indirime gitmesi 
olacaktır. Aynı zamanda; sanayicilerimizin vergi ve faiz yükünün 

azaltılması, üretimin devamı için önemli bir 
adım olacaktır. Yine, yerli ve millileşme 
politikalarımız çerçevesinde; yerli makine 
kullanımın KOSGEB aracılığıyla teşvik 
edilmesi, ithalat miktarı yüksek stratejik ara 
malların yerli üretiminin teşvik edilmesi 
sanayicilerimizin üretim gücünü arttıracaktır” 

PANDEMİ SÜRECİ

2018 yılı Nisan tarihinde seçilerek göreve 
başlayan Tuncay Şahin ve Oda yönetimi 2020 
Mart ayı ile birlikte pandemi kısıtlamalarına 
maruz kaldı. Şahin ve yönetimi pandemi 
sürecinin başladığı andan itibaren İçişleri ve 

diğer Bakanlıklar ile Düzce valiliği tarafından 
oluşturulan tüm kurullar içinde yer aldı ve 
getirilen kuralları üyelerine ulaştırdılar. 
Özellikle Düzce Valisi Cevdet Atay'ın bizzat 
katıldığı merkez ve ilçelerdeki denetimlere 
katıldılar. Şahin, yine Vali Atay'ın pandemi 
koşulları içinde üretimlerine devam eden 
fabrika gezilerinde de hazır bulundu. 

TSO Başkanı Tuncay Şahin'in ve yönetiminin her 
platformda üyelerinin sorunlarını dile 
getirmeleri, kurumlar arası diyalogları üyeler 
arasında olumlu olarak karşılanıyor. 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce 1. 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Yirmibeşoğlu Sanayi Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede'yi ziyaret etti.

Ziyarette; Sanayi Bakanı Hasan Büyükdede’ye 
sanayicilerimizin vergi ve faiz yükünün 
azaltılması hakkındaki talepleri ileten Şahin; 
“Yaşanan pandemi süreci hem üretimde bazı 
aksaklıklara neden olmuş, hem de ülkemizin en 
önemli ekonomik verisi olan ihracata olumsuz 
etkileri olmuştur. Devletimizin açıklamış olduğu 
ekonomik önlemlerin yanı sıra Eximbank ve 
diğer kamu kaynakları da ihracatçılarımıza 
destek olmuştur. Sanayicilerimizin beklentisi bu 
zorlu dönemde devletimizin ihracat ürünlerine 
uyguladığı komisyon konusunda da indirime 
gitmesi olacaktır. Aynı zamanda; 
sanayicilerimizin vergi ve faiz yükünün 
azaltılması, üretimin devamı için önemli bir 
adım olacaktır. Yine, yerli ve millileşme 
politikalarımız çerçevesinde; yerli makine 
kullanımın KOSGEB aracılığıyla teşvik edilmesi, 
ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların 
yerli üretiminin teşvik edilmesi 
sanayicilerimizin üretim gücünü arttıracaktır” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısına

sorunlar iletildi 

KARADENİZ ODALARI TOPLANTISINA KATILDI 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu önderliğinde video 
konferans olarak 
gerçekleştirilen Karadeniz Bölge 
Oda ve Borsaları İstişare 
Toplantısına katılarak oda 
üyelerinin sorunlarını paylaştı. 
Tuncay Şahin, toplantıda yaptığı 
konuşmada; “Üyelerimizle 
yapmış olduğumuz istişareler ve 
üyelerimizden gelen talepleri 
sizlere bundan önceki 
toplantılarımızda aktardık. 
Bugüne kadar birçok 
sorunumuzu ivedilikle çözüme 
kavuşturdunuz’ dedi.
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Yemek yaparken göz kararı eklemek 
yerine kaşık gibi bir ölçü kabından 
faydalanmak.

Masada tuzluğu kaldırıp baharatlıklara 
yer vermek.

Paketli ürün tüketimini azaltmak.

Etiket okumayı alışkanlık haline 
getirmek. Paketli ürünlerin etiketinde 
monosodyum glutamat, nitrat, sodyum 
askorbat vb. ifadelerin yer alması 
vücudunuza ekstra tuz alacağınızı 
işaret etmektedir.

Hazır sosların kullanımını azaltmak. 
Soya sosu, ketçap, mayonez, hardal, 
barbekü, salsa sos vb. soslar yüksek 
miktarda tuz içermektedir.

Kış sofralarında çokça yer alan turşu 
tüketimini sınırlandırmak.

Maden suyu tüketimini sınırlndırmak. 
Maden suları sodyum içermektedir, 
tercihinizi etiket okuyarak yapmak ve 
günlük 2-3 şişeden fazla tüketmemek.

Kısacası tüm besinlerde olduğu gibi tuz 
için de söylememiz ve uygulamamız 
gereken yol hep aynı.

 “Azı karar, çoğu zarar.” 

Siz de tuzu sofranızdan eksik 
etmeyenlerden, yemeğin tadına 
bakmadan tuz ekleyenlerden misiniz? 
Yoksa, aile büyüklerinin alışkanlıkları ve 
sahip oldukları kronik hastalıklar 
nedeniyle tuzdan uzak durabilenlerden 
mi? Ancak tuz ile olan samimiyetimiz ne 
olursa olsun bilmemiz gerekenler var.

Sofra tuzlarının içeriği sodyum 
klorürdür ve yaklaşık %40 kadarı 
sodyumdur. Günlük tüketmemiz 
gereken tuz miktarı 1 çay kaşığı, 
yaklaşık 5 g kadardır. Günlük 5 g tuz 
2000 mg sodyum içermektedir ve 
sodyum mineralinin yeterli alım düzeyi 
Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'ne 
göre 19-50 yaş bireylerde 1500-2000 
mg'dır. Yani 1 çay kaşığı tuz ile günlük 

sodyum ihtiyacımız karşılanırken, 
araştırmalar sonucunda ülkemizde 
günlük tuz tüketiminin 18 grama ulaştığı 
bildirilmiştir.

Sodyumun tek kaynağı tuz mu?

Sodyumun tuz haricinde birçok kaynağı 
bulunuyor. Zeytin, salamura ürünler, 
konserveler, salça, ekmek, kırmızı et, 
süt, yoğurt gibi besinlerde de sodyum 
bulunmaktadır. Tuz ilavesi yapılmasa da 
sodyum kaynaklarının tüketimi sayesinde 
bile bu minerali  vücudumuza  yeterli 
miktarda alabilirken tuzun soframızda 
bulunduğu yere, hayatımızdaki önemine 
göz gezdirmek faydalı olacaktır.

Tuzun ihtiyaçtan fazla tüketimi 
böbrekleri yorar, kan basıncını arttırır, 
kardiyovasküler hastalık riskini arttır, 
vücudumuzda su tutulmasına neden 
olarak ödem oluşumuna neden olur, 
osteoporoz (kemik erimesi) riskini 
arttırır.

Tuz tüketimimizi azaltmak için neler 
yapabiliriz?

Tuz tüketiminin günlük 1 çay kaşığını 
geçmemesi için sabah yediğiniz 
domates, salatalık gibi sebzelerin 
üzerine tuz atmamak.

Dyt.Çağla Darıyerli 

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyetisyen

Güneş Tıp Merkezi

Sofraların

vazgeçilmezi:

TUZ

Düzce belediye meclisi tüm partilerin ortak kararı 
ile sağlık hizmeti veren kamu ve özel bütün sağlık 
kuruluşlarında çalışan personelin şehir içi ulaşımda 
ücretsiz yolculuk etmesini kabul etti.

Düzce Belediyesi sağlık çalışanlarını şehir içi toplu 
ulaşımda ücretsiz olarak taşıyacak. Kamu ve özel 
sektörde çalışan tüm sağlık personellerine ilişkin 
karar, belediye meclisinde Cumhur ve Millet 
İttifakı'na bağlı üyelerin oybirliği kabul edildi.

Düzce Belediyesi, yeni ulaşım sistemi ile birlikte 
ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kart sisteminde 
sağlık çalışanlarına öncelik verdi. Belediye 
meclisinin eylül ayı toplantılarında Düzce 
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün, sağlık 
hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait kurum ve 
kuruluşlarda çalışan personelin şehir içi toplu 
taşımadan ücretsiz yararlandırılması talebi 
gündeme geldi. Oybirliği ile kabul edilen karara 
göre Düzce'de çalışan sağlık personelleri 31 Aralık 
2020 tarihine kadar şehir içi toplu taşımadan 
ücretsiz olarak yararlanabilecek. Uygulama için 
sağlık çalışanlarına ücretsiz seyahat kartı 
verilecek.

BAŞKAN ÖZLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BORÇLUYUZ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, pandemi 
süreci içinde sağlık personelinin büyük bir özveri 
ile çalıştığını belirterek “Sağlık çalışanlarına 
hayatımızı borçluyuz. Kimse onların kendi 
hayatlarını ortaya koyarak çalışmasını görmezden 
gelemez" dedi. Özlü, 1 hafta önce belediye şehir 
içi ulaşım sistemini revize ettiklerini de ifade etti 

ve “Belediye toplu taşıma sistemini yeniden ele 
aldık. 114 adet 6 metrelik yeni araçlar aldık ve 
bunları ulaşıma kattık. Bundan böyle vatandaşlarımız 
daha hızlı ve güvenli bir şekilde taşınacak” diye 
konuştu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 2 BİN 777 SAĞLIK PERSONELİ 
VAR

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz merkezde bin 
590'i kamu sektöründe, 769'u Düzce Üniversitesi'nde, 
418'i özel sektörde olmak üzere 2 bin 777 sağlık 
personelinin görev yaptığını açıkladı. Yılmaz, Düzce 
Belediye Meclisi'nin sağlık personelinin toplu 
taşımadan ücretsiz yararlandırılması kararının 
takdirle karşıladıklarını belirtti.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI YASALAR UYGULANSIN

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 
Düzce İl Temsilcisi Cemal Yılmaz da bir açıklama 
yaparak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir kez 
daha kınadı. Yılmaz, basın açıklaması yaparak 
şiddete karşı yasaların uygulanması gerektiğini ifade 
etti ve “Hâlâ hemen her gün sağlıkta şiddet 
sürmektedir. Şiddetin son bulması için yasalar 
gerektiği gibi uygulanmalıdır. Biz sağlık emekçileri 
şiddetsiz bir ortamda hizmet üretmek istiyoruz. 
Sonuç olarak sağlık emekçileri, ölüyor, azalıyoruz. İş 
yükü altında arkadaşlarımız tükeniyor, tükenmişlik 
sendromu yaşıyorlar. Diğer yandan da uğranılan 
şiddet dolayısıyla işe bin bir düşünceyle gidiyorlar” 
dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
U L A Ş I M  B E D A V A 
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz 
merkezde bin 590'i kamu sektöründe, 769'u 
Düzce Üniversitesi'nde, 418'i özel sektörde 
olmak üzere 2 bin 777 sağlık personelinin görev 
yaptığını açıkladı. Yılmaz, Düzce Belediye 
Meclisi'nin sağlık personelinin toplu taşımadan 
ücretsiz yararlandırılması kararının takdirle 
karşıladıklarını belirtti.

Pozitif vakaların toplum içerisinde 
virüsü yayma potansiyelinin 
giderek arttığını açıklayan Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, “ Siz 
pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde 
toplum içine karışırsanız, 15- 20 
kişiye hatta belki yüzlerce insana 
bulaştırma riski taşıyorsunuz 
demektir” uyarısı yaptı. Daha 
önce pozitif vakaların ortalama 3 
kişiye virüs bulaştırdığının 
bilindiğini vurgulayan halk sağlığı 
uzmanı Prof. Dr. Nur Baran 
Aksakal, “Enfekte olan kişi sayısı 
en başta 3 kişiydi şimdi daha fazla 

kişiden bahsediyoruz” dedi ve pozitif vakalar için 

izolasyonun önemine dikkat çekti. Ankara İl 
Pandemi Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Nur Baran 
Aksakal, korona virüs test sonucu pozitif çıkan veya 
pozitif kişilerle teması bulunan kişilerin uyması 
gereken izolasyon sürecinin önemine dikkat çekti. 
İzolasyondaki kişinin kesinlikle dışarı çıkmaması, 
evde birlikte olduğu diğer insanlarla da mutlaka 
mesafeyi koruyarak hareket etmesi gerektiğini 
söyleyen Prof. Dr. Aksakal, “Aksi takdirde virüs 
bulaşını önleme şansımız yok” dedi. Prof. Dr. 
Aksakal, belirti bulgu vermese de virüsü taşıyabilen 
asemptomatik insanların olduğunu, o nedenle de 
toplum içinde hızlı yayılım olduğuna dikkat 
çekerek, “Hasta sayımızın açıklanandan fazla 
olduğuyla ilgili son dönemde tartışmalar var. Bu 
zaten hep söylendi, pozitif olan vakanın 10 katı 
gibi. Yani izole edilmesi gereken insan sayısının 100 
bine yaklaştığını düşünüyorum” diye konuştu.

Tek bir kişi
virüsü 
yüzlerce
kişiye 
bulaştırabilir
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İyi Partili kadın üyelerimizin bir araya gelerek, Düzce de 
kadın emeğini güçlendirmek ve istihdamını artırarak , 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkı sunmak 
amacıyla, kurdukları GÜNEŞİN KADINLARI DÜZCE Kadın 
girişimi ve Üretim Kooperatifi, Düzce'li kadınlarımızın 
ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin satışına Süleyman 
Kuyumcu cad. No. 59/A DÜZCE  adresinde başlanmıştır. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 

Düzce'li kadınlarımızın ürettiği ürünleri (reçel, salça ve 
turşu çeşitleri, domates suyu, üzüm suyu, bebek 
tarhanası, makarna vs.) güvenle ve ucuz bir şekilde 
Güneşin Kadınları Düzce kooperatifinden alabilirsiniz.

GÜNEŞİN KADINLARI 

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er ve 
Belediye meclis üyeleri Düzce Belediye Başkanı 
Faruk Özlü'nün çıkardığı 'Uzun bir yolun 500 
günü” adlı faaliyet kitapçığı üzerinden Düzce'de 
yapılan hizmetleri değerlendirdi.

ENDER ÇAKAR

İyi Parti Belediye Meclis Grubu başkan vekili 
Ender Çakar, Belediyenin Borcunun azaltılması 
konusuyla ilgili, “ Bütçe rakamları gerçekçi değil. 
Detaylı bilanço ve mali açıklama ile ancak ikna 
edici olur. 85 milyon kaynak bulunmuş görünüyor, 
bunun sadece tasarruflar sağlanması mümkün 
değil. Bilançonun inandırıcı olması için 
Belediyeye bağlı şirketlerin de mali 
pozisyonlarının, Belediye ile olan finansal 
transferlerinin ortaya konmasını bekliyoruz” 
dedi.

Çakar, Konuralp Antik tiyatroda yapılan kazı 
çalışmaları ile ilgili, “Çalışma ile alakalı 
kanaatimiz olumlu, ama konunun idraki acısından 
Kültür Bakanlığının rolü ve projenin de esasen 
Mehmet Keleş zamanında başladığının 
vurgulanmasında yarar var. Belediye günlük 50 
personel görevlendirip kazı çalışmalarına destek 
veriyor.

Düzce Belediyesi Kurumsal Kapasite konusuna da 
değinen Çakar, “ Liyakati sürekli ifade ettik 
dikkate alınmadı ve çıkan sonuçlar ortada. 
Başkan Kendisi kendi personelinden memnun 
olmadığını ifade etti ancak kitapçıkta aynı 
personelden övgü ile bahsediyor” dedi.

Sokak Hayvaları rehabilitasyon merkeziyle ilgili, 
Faruk Özlü'nün Bakanlığı döneminde yapılmış bir 
proje olduğunu belirten Çakar, “Tüm görsellere 
ve söylemlere rağmen ortalama 44 kişinin 
saldırıya maruz kalmasını nasıl açıklayacaksınız?” 
diye sorarken, sokakların hayvanlar kadar 
insanların da yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kitapçıkta yer alan Hizmet Araçları Havuz 
Sistemini değerlendiren Çakar, “ Araç sayısı 
düşmeden havuz sistemine nasıl geçildi ve yine 
araç sayısında belirgin düşüş olmamasına rağmen 
bu tasarruf nasıl sağlandı anlayamadık” dedi.

Çakar, “Bahçeşehir ile ilgili bölümde şunları 
söyleyebiliriz,  İsim değiştirmek ile  yaşam 
kalitesi ne yazık ki değişmiyor. Bahçeşehir de ve 
kurulan yönetim şirketi bünyesinde somut olarak 
ne yapıldı, rakamlarla açıklama bekliyoruz. 
Kitapçıkta halkla biraraya gelme ile ilgili bir 
bölüm yer almış. Başkanımızın önce milletin 
seçtiği ve kendisini temsil etme yetkisi verdiği 
meclise, resmi bayramlardaki protokollere 
gelmesini bekliyoruz ki oradaki halkla da 
bütünleşsin.

Covid 19 ile mücadele bölümüyle ilgili 
söylenecek çok şeyimiz var. Pandeminin 
başlamasından yaklaşık olarak 45 gün sonra 
maskeler halka ulaştırılmaya başlandı. Aradan 
geçen zamanda merkezi yönetim gibi Düzce'de 
de ilk etapta ciddi yetersizlikler görüldü, 
belediyemiz geç inisiyatif aldı.  Akabinde hızlı bir 
üretim sureci başladığı aşikâr ama şu anda maske 
üretimi mantıklı değil, özel teşebbüs çok çok 
uygun fiyata maske üretip satmaya devam ediyor. 
Maske üretimindeki ara dönem performansını 
tebrik ediyoruz ama keşke Bolu Belediyesi gibi 
erken inisiyatif alınsa idi. Pandemi de ayrıca 

sadece maskeden ibaret değil. Suların o dönemde 
akmaması ve yakın zamanda da hala akmamaya 
devam etmesi ciddi bir eleştiri konumuz. Hijyen 
covid 19'a karsı en önemli unsur iken ana temizlik 
unsuru suların akmamasını vatandaşa nasıl izah 
edeceksiniz?” diye sordu.

ERKAN DİNÇER

Düzce Belediye meclisi İmar Komisyonu üyesi  
Erkan Dinçer, kendi uzmanlık konularında yapıldığı 
söylenen çalışmaları değerlendirdi. Dinçer, “TOKI 
tarafından üstlenilen millet bahçesi projesini 
şehrimiz için olumlu buluyoruz, kent için önemli 
avantajlar içeren bir proje. Ama özellikle anıt 
parkın altını otopark olarak projeye, bizim de 
seçimlerde dile getirdiğimiz üzere,  dahil 
edilebilirdi Projenin üstünü TOKİ, Anıtpark altına 
yapılacak olan otoparkı da belediye yapabilirdi. 
Böylece belediyeye hem gelir sağlanabilir hem de 
önemli bir soruna çözüm bulunabilirdi.   Yine son 
dönemlerin önemli konularından birisi Düzce 
Kasrının yıkımı idi. Gerek tadilatı, gerek yapımı 
gerekse de sonradan ve aniden yıkımı tamamen 
plansız ve öngörüsüz gerçekleştirilmiştir. Yıkım 
sonrası tüm taleplerimize rağmen performans 
raporu bize verilmedi.  Yani bizler bina neden ve 
hangi gerekçe ile yıkıldı bilmiyoruz. Kolonlarda 
paslanma var dediler. Binada kaç kolon vardı, 
kaçında paslanma oldu, bu paslanmanın derecesi 
nedir. Bu pastanla tadilatla giderilemez miydi gibi 
bir çok sorunun cevabı olarak olan performans 
raporu elimizde yok. Bize sadece gözlem 
raporunu verdiler. Hiçbir binayı gözlem raporuna 
dayanarak yıkamazsınız.

Bisiklet Yolu yaptık denilmiş. Proje güzel ve 
bizlerde Düzce'nin bisiklet şehri olmasını 
destekliyoruz. Lakin gerek hattın şekli gerekse de 
hayata geçiş tarzı ile alakalı somut bir veri 
elimizde bulunmamaktadır. Kitapçıktaki görseller 
ise eski döneme aittir.

Hepimizin uzun süre sorun yaşadığı fisko birlik 
kavşağı için kitapçıkta, 2020'de başlanacağı 
yazılmış. 2020'nin bitmesine 3 ay kaldı henüz bir 
çalışma bile başlamış değil. Bu proje ile alakalı 
kitapçıkta ne proje detayı ne de iş planının 
mevcut olmaması konuyu gerçeklikten uzak 
kılıyor.  Yılın bitimine 3 ay kaldı ama ne yazık ki 
biz hala taslak projeyi dahi göremedik.

Yine çok önemli bir konu kentsel dönüşüm.  
Projenin görselleri paylaşılmış ama makro 
planlamalar ile alakalı elimizde hiç bir veri yok. 
Konu sadece bir temenni gibi duruyor.

Yine bu yaz döneminde yaşadığımız büyük bir 
sorun olan içme suyu sorunu kitapçıkta yer almış.   
DSİ'den, alınan kredi ile yapılmış dolayısı ile hibe 
değil. 20 yıla yakın ayni iktidar tarafından 
yönetilen ilimizde kısır çekişmeler sebebi ile hala 
sorun olarak durmaktadır. Ana projenin yapımının 
en az 3–4 sene süreceği ve kentin uzun süre 
özellikle yaz aylarında susuzluk çekeceği aşikâr 
iken, kısa vadede bir an önce Bölgesel sondajlar 
yapılmalı, kentin susuzluk sorunu kısa vadede 
çözülmelidir. Ama sondajlarla alakalı da bir 
çalışma ya da bilgilendirme göremedik” dedi.

OĞUZ ÖZYİĞİT

Belediye Meclis Üyesi Oğuz Özyiğit, çöp konusuyla 
ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çok daha erken 
çözülebilecek bir konu idi. Kısır çekişmeler ve 
özellikle sayın Özlü'nün bakanlık dönemindeki 

açıklamaları sebebi ile konunun çözümü gecikmiştir. Yoksa 
daha önceki belediye başkanları döneminde de konunun 
çözümü mümkün idi. Ama yine de gelinen noktada kent için 
bir kazanım mevcut tebrik ediyoruz. OSB'nin genişletildiği 
açıklanmış. Önceki Valimiz Zülkif Dağlı, gitmeden önce bir 
güzellik yaparak imzaları attı. Otoban bağlantı yoluna kadar 
genişledi. Ancak yatırımcılar buraya geleceği zaman, OSB'nin 
alt yapısına bakıyor, elektriğine bakıyor, itfaiyesine bakıyor. 
Siz alanı istediğiniz kadar genişletin, yatırımcıya gerekli 
duyduğu imkanları sağlamazsanız yatırımcı gelmiyor.

Belediyenin işlettiği Sosyal Tesislerde Hizmet problemleri 
mevcut. Belediyenin vazifesi sadece çay satmak değil, 
mevcut mekanlarda halka ucuz ve kaliteli hizmet sunmaktır. 
Bu paralelde bir çok problem gördük ve meclis gündemine 
de taşıdık.

Düzce'nin en büyük sıkıntılarından biri olan ulaşımla ilgili, 
2020  Haziranda çıkacağı  söylenen ulaşım master planı hala 
yok. Ulaşım ana sistemi üzerinde tam 7 ay çalışıldı bu 
sebeple de sistemin devreye girdiği ilk anda sorunların 
çıkmaması gerekirdi. Daha dikkatli olunmasını beklerdik. 
Proje Bekir Ilıcalı'ya ait ama ana projeden çok uzaklaşıldı 
araç adetleri azaltıldı. Ana projeden uzaklaşıldığı için umarız 
sistem sıkıntı üretmez. Ulaşımın bu şekli ile 
özelleştirilmesinin sebebinin ekonomik zarar olduğu ifade 
edildi ama bu sistemin de mali fizibilitesi paylaşılmadığı için 
kamu zararı oluşmasından endişe ediyoruz. Hizmet açısından 
büyük otobüslerinde devreye girmesini doğru buluyor, 
projenin kente hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN KEFELİ

İyi Parti Başkan Yardımcısı Erdoğan Kefeli de kitapçıkta yer 
alan asfalt konusunu değerlendirerek, “Asfalt Makine 
kapasitesi ile dökülen asfalt miktarı kıyaslandığında son 
derece büyük bir verimsiz çalışma yapılmış görülüyor. Kentte 
ciddi manada asfalt sorunu var iken böylesi bir düşük 
performansı başarı gibi aksettirmek çok gerçekçi değil. 
Bunların 500 günde yaptık diye övündüğü asfaltı bizim 
dönemimizde 2 günde döküyorduk” dedi.

BELEDİYE ELEŞTİRİLDİ 



DÜZCE 
EKONOMİ POLİTİKA

Tüm Fabrika Binalarınızda Pekintaş Prefabrikasyon

Her Zaman Çözüm Ortağınız Olarak Yanınızda 

Fabrika

D-100 Karayolu Üzeri

K Melen Mevkii

DÜZCE

Tel: (0380) 537 51 85

Faks: 537 52 53

Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir 
gün önce, Sağlık Bakanlığı'nın yazısı üzerine alındığı 
belirtilen İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarihli “tavsiye” 
genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın 02.10.2020 tarihli 
kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 
01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından da 02.10.2020 tarihli karar 
ile il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması halinde 
baro genel kurullarının yapılamayacağına hükmetmiştir. 
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 82. Maddesi Baro Genel 
Kurulları'nın son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki 
yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde toplanacağını 
düzenlemektedir. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile 
akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK 
kararı ile çiğnenmiştir. 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda Hıfzıssıhha 
kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. 
Hal böyleyken yasayla getirilen bir düzenlemenin genelge, 
kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılması açıkça 
hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha 
kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal 
eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini 
yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün 
toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise 
hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün 
değildir. 
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 
Mart'tan bu yana aradan geçen sürede, baroları parçalama 
kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden 
mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir “etkinliğin” 
ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy 
vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip 
bütün avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına 
gelmektedir. 
Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi 
sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın 
seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması 
bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve demokrasimize 
telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere 
bir kez daha hatırlatıyoruz.

BARODAN KAMUOYUNA

Azade Ay
Düzce Baro Başkanı

Bir kanalda savaş çığırtkanlığı, bir kanalda yeni başlayan 
tarihi savaş ve kahramanlık dizisi, bir kanalda intihar 
ettiği iddia edilen bir genç kadının ölümünün ardından 
ortaya saçılan kirli ilişkiler, bir kanalda ahlaki çöküntü 
içindeki toplumu işaret eden ahlakçı ahlaksızlığa yönelik 
insan hikâyeleri, bir kanalda sağlıkçılara yönelik 
saldırılar… Liste böyle uzayıp gidiyor. Gelecek uzun 
zamandır distopik, hatta bilakis distopyanın içinde 
yaşıyoruz, pandeminin de ağırlaştırıcı etkisiyle. Sanırım, 
gelecekten umudu kesmek kadar korkutucu bir şey yok. 
Toplumsal açıdan uzun zamandır yaşanan bir durum bu. 
Tarih ve siyaset bilimi analizlerinden biliyoruz ki, böylesi 
bir umutsuzluk sıklıkla daha otoriter rejimlerin ortaya 
çıkmasına neden olur, insanların kendilerini güvensiz 
hissetmeleri kapanmalarına ya da güvende hissedeceği 
güçlü yapılara yönelmelerine…

Franco Bifo Berardi, 'Gelecekten Sonra' kitabında 
uyarıda bulunarak, devasa bir umutsuzluk dalgasının 
teknolojik bağlantı neslini, tahrip gücü yüksek psişik bir 
bombaya dönüştürecek bir intihar salgınını 
başlatabileceğini iddia ediyor, uğradığımız bilişsel ve 
psiko-toplumsal mutasyonu analiz ederek. Berardi, 
günümüzde çocukların annelerinden öğrendiklerinden 
daha çok kelimeyi bir makineden öğrenmeleriyle oluşan 
psişik yapımızla teknoloji arasındaki bağlantının, ister 
istemez bilişsel ve kültürel bir mutasyona neden 
olduğunu iddia ediyor.

Berardi'nin tespitlerinden beni en çok ilgilendiren 
'üzüntü'nün yaşanılışı ve toplumsal bağlardan 
koparılışına dair söyledikleri. Kapitalizmin 
'özgürlüğünüzü artırın' ifadesinin gerçekte 
'üretkenliğinizi artırın' anlamına geldiğini, insanı güçten 
düşüren her tür depresif ruh hali istenmeyen ve çabucak 
yok edilmesi gereken bir engele dönüştüğünü. Son 
yıllarda her yerde irili ufaklı kahve satan yer ve kafelerin 
artışını, enerji içeceklerinin ve kullanılan antidepresan 

sayılarındaki artışı da bu tespitin kanıtları olarak sunabiliriz 
belki. Sürekli bir uyarılma söz konusu artık, görsel, işitsel, 
bilgisel… Kişilerin durabilmeleri ve bir yere 
odaklanabilmeleri için de ilaç takviyesine ihtiyaç 
duydukları bir gerçek. Ama Berardi'nin de altını çizdiği gibi, 
sinirsel enerjilerin sürekli harekete geçirilmesi, depresif bir 
tepkiye de neden olabilir. Antidepresanların elbette 
gerekli olduğu yerler var, ama ilaç kullanıp anksiyetenin ya 
da depresyonun nedenlerine inmeden hayatına devam 
eden kişi, bir noktada hayatının kontrolünü kaybedebilir. 
Berardi, şu tespiti yapıyor: “Elbette eylemenin önündeki 
ketlemeleri depresif çekirdeğe temas etmeden ortadan 
kaldıran ilaçlar, gözü kara eylemleri, kendini yok etmeye 
yönelik katıksız ve basit patlamaları yahut şiddetli güçleri 
salıverebilir.”

Psikoterapide depresyonun tedavisi uzun bir dilsel çalışma 
gerektirir, en önemlisi toplumsal bağları yok saymaz, ilişki 
içerisinde kişinin kendi özgüçleriyle temas kurarak 
gerçeklikle bağının güçlenmesine yardımcı olur, gerçekliğin 
sürekli yadsındığı ya da yeniden kurulduğu günümüzdeki 
gidişata karşı…

Sinirsel enerjilerin hiper-mobilizasyonu, aşırı enformasyon 
yükü ve odaklanma yeteneklerimizin kalıcı hasara 
uğraması, yaşanılan psiko-sosyal mutasyonu işaret ediyor. 
Berardi, bu kitabı yazdığında pandemi ortaya çıkmamıştı, 
ama bu mutasyonun bir diğer önemli işareti olarak, 
bedensel temasın seyrelmesini özellikle işaret etmişti 
kitabında, bireyin fiziksel ve psişik bir yalnızlığa mahkûm 
edilmesini… Pandemiyle birlikte bedenlerin birbirinden 
uzak durması, bir hayatta kalma meselesine dönüştü ne 
yazık ki… Yaşanılan hayal kırıklığına uğramış 'hiper-
uyarılma', libidinal enerjinin kendi dışındaki bir şeye 
bağlanamaması ve geri çekilmesi depresyonu dayatıyor. 
Bu umutsuzluktan bizi kurtaracak olan, Berardi'nin de 
belirttiği gibi, öncelikle 'sağlam' insan ilişkileri… Ve 
dünyaya inanmanın yeni yollarını arayıp bulmak…

GELECEK KORKUSU
Bülent Usta




