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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. 

Size yeni yıl için papatyalarım var; insanca onurlu yaşamın ön şartı 
her bireyin aş, iş, asgari gelir sahibi olmasıdır. İnsanların sağlık, 
barınma, eğitim haklarının devlet tarafından güvence altına alındığı 
mutlu gelecek için beyaz papatyalar sunuyorum. Velhasıl; Onlar 
istedikleri kadar nefret dilini kullansın, kutuplaşmayı körüklesinler; 
bizler, aşımızın, işimizin, sağlığımızın güvence altında olduğu, adil, 
özgür, barışçı bir ortamda, onurlu, huzurlu, güvenli bir yaşam talep 
etmeye devam edeceğiz. Bizim papatyalarımız var; bembeyaz, 
çıkarsız ve koşulsuz sevgilerle açan papatyalarımız.

Yoksulluk bir tercih ya da şansızlık değil, 
sömürü ve eşitsizliğin yarattığı korkunç bir 
sonuç. Öylesine bir sonuç ki adeta genetik bir 
hastalık gibi nesiller boyu devam edebilen bir 
lanet. Maruz kalanları fiziken ve ruhen çökerten 
yoksulluğun temel nedeni kapitalizm. 

Milyarlarca insan, adını dahi bilmedikleri bu 
sömürü düzeninin kurbanları olarak dünyada 
cehennemi yaşıyorlar. Yoksulluğu doğal kabul 
etmemek, kaçınılmaz görmemek, ortadan 
kaldırmak için her şeyi yapmak gerekiyor. 
Kapitalizm yok edilmedikçe yoksulluk bitmez. 
Kapitalist düzene kendince sağ, sol, dindar, 
milliyetçi vb. kıyafetler giydirerek toplumları 
kandırmak isteyenler çok oldu. 

AKP de “kapitalizme abdest aldırarak” bunu 
yapmaya girişenlerden biri. Faize kâr payı 
diyerek, sadakayla sömürüyü gizleyerek, aç 
yatmayan komşu bırakmayarak, yoksulluk da 
zenginlik de imtihan diyerek neredeyse 20 yıldır 
din kisvesi altında kapitalist düzenin çarklarını 
çevirdi. Sömürü ve eşitsizlik yaratmada öyle 
başarılı oldu ki bir ara tüm kapitalist dünyanın 
teveccühüne dahi mazhar oldu. 

Evet, işsiz sayısının 10 milyonu aştığı, 
çalışanların üçte ikisinin aldığı ücretle ancak 
yoksulluk koşullarında bir hayat sürebildiği, 
emeklilerin çoğunluğunun zaten süründüğü bir 
tabloda Saray dışında “bu kadar da olmaz” 
demeyecek kimse kalmadı. Bir de “askıda 
ekmek” mucidi Bahçeli! Biz razı değiliz! 
Kapitalizm var oldukça, ne “kuru ekmek yiyorsa 
demek ki aç değil” diyenler, ne de dokuz 
yaşındaki çocuğun boğazını sıkıp, “devleti de, 
zabıtayı da tanıyacaksın” diyenler biter. 

Yoksulluk 
kader midir?

Milyarlarca insan, adını dahi bilmedikleri bu 
sömürü düzeninin kurbanları olarak dünyada 
cehennemi yaşıyorlar. Yoksulluğu doğal kabul 
etmemek, kaçınılmaz görmemek, ortadan 
kaldırmak için her şeyi yapmak gerekiyor. 
Kapitalizm yok edilmedikçe yoksulluk bitmez

ESNAFA SADAKA PAKETİ 
Bahar aylarında uzun süre kapalı kalmak zorunda olan 
esnaf, zararını yaz aylarındaki “düşük faiz, yüksek kredi” 
döneminde bankalardan borçlanarak gidermeye çalıştı. 

Faizler yükseldiği ve daha da yükseleceği için de 
bulunduğumuz dönemde, esnafın ve genel olarak işçilerin borç 
yükünün daha da artacağı söylenebilir. Kredi balonunun 
sönmekte olması esnafın borç maliyetlerinin artışı anlamına 
geliyor. 

Kış mevsimi ile birlikte pandeminin 
bahar aylarından da hızlı bir 
şekilde yayılması vaka, ağır hasta 
ve ölüm sayılarında ciddi oranda 
artışı beraberinde getirdi. Özellikle 
birçok Avrupa ülkesinin yeniden 
kapanmasıyla Türkiye, istemeyerek 
de olsa yeniden bazı sektör ve 
esnaf gruplarının etkileneceği 
kısıtlamalara yöneldi.

Salgının ekonomik faturasını 
üstlenmek istemeyen hükümet yaz 
aylarından beri “maske, mesafe, 
temizlik” kılıfı altında herkes 
kendini korusun demekle 
yetinmişti. Şimdi ise ekonominin 
işleyişine ket vurmayacak şekilde 
yeniden kısıtlama kararları alındı. 
Ama bu kararlar, ciddi ve önleyici 
tedbirler olmamakla birlikte, 
mağdur olan esnafın ve bazı 
sektörlerin ihtiyacını gidermeyi de 
içermiyor. 

Aralık ortasında yapılan kabine 
toplantısı sonucu “esnafa müjde” 
haberleriyle duyurulan çeşitli 
yardım kararları alındı. Örneğin, 
işyeri stopaj vergisinin yüzde 
20'den yüzde 10'a indirilmesi ve 
işyeri kiralamasından alınan yüzde 
18 KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi 
gibi zaten önceden alınmış olan 
kararların 1 Haziran 2021'e kadar 
uzatılması. Bunun dışında esnafa 
üç aylığına 1000 TL para yardımı, 

ayda 500 TL ile 750 TL de kira 
yardımı kararları çıktı. Bu 
yardımların basit usule tabi olan 
esnafı kapsadığını belirtelim. 
Ayrıca bu yardımların içeriğinde 
esnafın yanında çalışan işçilerle 
ilgili herhangi bir destek sunulmuş 
değil. Esnafa göre ise bunlar 
yardım değil sadece sadaka. 

Esnaf Sicil Gazetesi'ne göre 
Türkiye'de 2020 Ocak itibarıyla 
toplam 1 milyon 791 bin 201 esnaf 
var. Hükümetin yukarıda 
saydığımız yardımlarının toplamı 
ise 5 milyar TL. Esnaf başına 
yapılan yardım 3000 TL bile değil. 
Esnafın en büyük gider kalemlerini 
kira, elektrik, su ve doğalgaz 
faturaları oluşturuyor. Küçük esnaf 
dükkanları için kira miktarının 
4000 TL ile 12 bin TL arasında 
değiştiğini düşünürsek yapılan kira 
yardımlarının komik kaçtığı 
rahatlıkla söylenebilir. 

Kaldı ki işletme statüsünde olan 
esnafların bu yardımdan 
yararlanamayacağını tekrar 
belirtelim. Fakat buralarda çalışan 
işçilerin de ücretsiz izne 
çıkarıldıkları biliniyor. Bununla 
ilgili hükümetin günlük 39 TL 
dışında bir yardımı yok. Ona da 
yardım denirse tabii. Bahar 
aylarında uzun süre kapalı kalmak 
zorunda olan esnaf, zararını yaz 

aylarındaki “düşük faiz, yüksek 
kredi” döneminde bankalardan 
borçlanarak gidermeye çalıştı. 
Faizler yükseldiği ve daha da 
yükseleceği için de bulunduğumuz 
dönemde, esnafın ve genel olarak 
işçilerin borç yükünün daha da 
artacağı söylenebilir. Kredi 
balonunun sönmekte olması 
esnafın borç maliyetlerinin artışı 
anlamına geliyor. 

Tüm bunlara rağmen iktidar, 
hazineden esnafa 5 milyar TL'lik 
yardımı reva görürken aynı iktidar 
özel sektörün işlettiği köprü, 
otoyol ve havalimanı firmalarına 
2020 yılında toplam 20 milyar 
TL'den fazla ödedi.  Hükümet 
ekonomik faturayı üstlenmek 
istemediği için salgından korunmak 
amacıyla gerekli olan tam 
kapanma kararını almıyor. Buna 
rağmen sermayedarların borç 
yükünü üslenmeyi ihmal etmiyor. 
Dolayısıyla esnaf ve sanatkarların 
vergi borçlarını silmesini, kapalı 
kaldıkları dönemde ise tam kira 
miktarını hibe etmesini talep 
etmeliyiz. Devlet küçük esnaftan 
27 farklı vergi toplarken bu zor 
günlerde sadakanın ötesine 
geçebilen yardımlarda 
bulunamıyor. 

Ekmeği, suyu, gücü ya da gülüşü 
bitince değil, hatta nefesi 
azalınca bile değil, umudu 
bitince ölüyor insan. Geç kalsa da 
gelecek en nihayet aşı. Ama 
aşıdan bağımsız, çareden başka 
bir umut lazım. Hak, hukuk, 
adalet ve hakkıyla yönetilen bir 
ekonomi, hakkaniyetle tahsis 
edilen kamu bütçesi.  Çünkü 
insanın canı en çok hakkaniyet 
yoksa yanıyor. Yoksa resmi 
rakamların gerçeği yansıtmadığını 
bile bile, bugün açıklanan 
enflasyona göre verilecek zamma 

mı umutlanacak emekli. İşçisini, 
işsizini, emeklisini, memurunu 
önce adil olduğuna inandıran, 
güven veren bir siyasetin eliyle 
lazım umut. Henüz kıvılcımını bile 
çakmamış o ışığı bekliyoruz bu 
kavganın içinde. Kaba, sert, 
aşağılayan, yargılayan, dışlayan 
bir dil yerine nezaket az da olsa 
yakar belki o umut ışığını. 
Öcüleştirmeden, öcüleşmeden 
yapılsa şu mücadele; kardeşlik 
duygusunu öne çıkarsa azıcık ne 
olur sanki.  Demokrasiyi, ötekinin 
haklarını, itiraz ve eleştiri 
kültürünü bu çağda, 21'inci 
yüzyılda, sığ siyasetçi davranışları 
arasından seçip ayırmaya çalışıyor. 
“Adil siyasi rekabet, protesto ve 
ifade özgürlüğü, farklı 
düşüncelere yaşam hakkı inşa 
edeceğiz” diyen idare,  parti 

kontenjanından rektörlerle 
üniversitelere siyaset sokuyor; 
Muhalefeti suçluyorsunuz, öteki 
partiye çatıyorsunuz, küçüğüne 
sayıp sövüyorsunuz, ortancasını 
yok sayıyorsunuz. Bazen ağza 
alınmayacak sözler uçuyor 
havada. Kimsenin kampüsü, 
sarayı yok, rezidansı yok. Kavga 
ettiğiniz, birbiriyle küsüp 
konuşmayacağını sandığınız o 
farklı düşüncelerin insanları aynı 
evde, aynı serviste, aynı aile 
sağlık merkezinde, aynı 
postanede, aynı yemek 
kuyruğunda. Ya iş yok ya para, 
herkesin boğazında bir yumruk, 
dokunsan ağlayacak şu ara. 
Sokak bildiğiniz gibi değil, siz 
kimi kime şikayet ediyorsunuz?

Ya iş yok
ya da para 
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TB Başkanı Nurettin Karslıoğlu

FINDIK, 2021 YILINDA 
YENİDEN GERÇEK
D E Ğ E R İ N İ
GÖRECEKTİR
Tüm dünyayı sosyoekonomik yönde etkisi altına 
alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türk fındık 
üretim ve ticaretini de olumsuz etkilediğini ifade 
eden Nurettin Karslıoğlu, salgına rağmen 
çiftçilerin üreterek tarımsal alanda ülke 
ekonomisine gerekli katkıyı sunduğunu ve 
sunmaya da devam edeceğini aktardı.

Karslıoğlu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 2020 yılı tahmini 
fındık rekoltesinin 665 bin ton belirlendiğini anımsatarak şöyle devam 

etti:"Fındık üreticisi üretim anlamında bereketli bir hasat sezonu geçirdi. 
Pandemi nedeniyle morali bozuk olan üretici, hasat öncesi sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu fındık taban fiyatıyla 
bahçesine yüksek moralle girdi. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 2020 yılı fındık alım fiyatı olan 22,5 lira, serbest piyasada 
25 liranın üzerine kadar yükseldi. Fındık fiyatındaki bu yükseliş kasım ayında 23,5 
liraya kadar düştü.

"Serbest piyasada fındığın 2021'de yeniden gerçek değerini göreceğini kaydeden 

Karslıoğlu, TMO'nun alım kampanyasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatmasının 
üretici için bir garanti olduğunu vurguladı. Nurettin Karslıoğu, üreticilerin bu yıl 
ürününü ihtiyacı kadar pazara indirdiğini belirterek, "Üreticinin elinde halen fındık 
var ve bu fındığa da sanayicinin ihtiyacı var. Üreticimiz de bunun bilincinde ve ona 
göre hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Nurettin Karslıoğlu 2021 yılının 
fındık üreticileri için bol ve bereketli bir yıl olmasını diledi.

Fındık üreticisi kar bekliyor Karadeniz 
Bölgesi'nin son yılların en sıcak kış 
mevsimini yaşaması fındık üreticisini 
kaygılandırıyor 

Fındık üreticileri ,"Fındığın olabilmesi 
için üşümesi gerekiyor ancak hava 
sıcaklıkları mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesi nedeniyle fındığın 
erken uyanmasından endişeliyiz. Fındık 
hava şartları böyle gitmesi halinde erken 
açacaktır ki şubat ve mart ayında 
yağacak bir kar zirai don olması anlamına 
gelir" dediler.

Üreticiler Karadeniz Bölgesi'nin karsız bir kış mevsimi geçirdiğini hatırlatarak 
"Yörede Aralık ayından sonra ocak ayının ilk haftasında da beklenen kar 
yağışı gerçekleşmedi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi 
üzerine fındık üreticisi tedirgin oldu. Çünkü fındık hava şartları böyle 
gitmesi halinde erken açacaktır ki şubat ve mart ayında yağacak bir kar zirai 
don olması anlamına gelir. Bu nedenle fındık üreticisi sıcaklığın mevsim 
normallerine dönmesini ve kar yağışının bir an önce gerçekleşmesini 
bekliyor. Fındık iklime çok bağlı bir üründür. Don oldu mu yanar, aşırı sıcak 
oldu mu gene yanar olmaz. İklim değişiyor. Bu mevsimde fındığın en çok 
ihtiyacı olan kar yağışıdır ama sanki bahar mevsimi yaşanıyor. Bu da fındık 
üreticilerini tedirgin ediyor. Fındıktan iyi ve verimli bir ürün için üşümesi 
şart. Ama Karadeniz'de özellikle de Düzce ve Akçakoca bölgesinde bu sene 
kış kurak geçiyor. Kar yok ama biz kar yağmasını bekliyoruz" dediler.

Fındık ihracatında yaşanan gerileme ile fındık fiyatlarının da düştüğünü 
hatırlatan üreticiler , "2020 yılında fındık fiyatı 26 lirayı gördü ancak sert bir 
düşüş yaşandı ve bugün 22 lira seviyelerinde. Bunun nedeni pandemi 
nedeniyle fındık ihracatındaki düşüştür. Fındık fiyatının daha da 
düşmemesindeki en büyük katkı TMO sayesindedir. TMO alım süresini 
uzatmamış olsaydı fındık fiyatı daha da düşebilirdi. Fındık fiyatının 
düşmemesindeki bir başka neden ise üreticinin pazara yeterince fındık 
indirmemesidir. Hala üreticinin elinde serbest piyasayı etkileyecek kadar 
fındık bulunmaktadır. Üretici yüksek fiyat beklentisi nedeniyle pazara azar 
azar fındık indirmektedir. Üreticinin bu tutumu fındık fiyatlarının daha da 
düşmesinin önüne geçmektedir" diye konuştu.

KURAK HAVA
FINDIĞI

OLUMSUZ
ETKİLİYOR

Karadeniz Fındık ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 
Türkiye'nin geçen yıl fındık ihracatından 
1,9 milyar dolar gelir sağladığını bildirdi. 
Karadeniz Fındık ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 
Türkiye'nin geçen yıl fındık ihracatından 
1,9 milyar dolar gelir sağladığını bildirdi. 
Sevinç, yazılı açıklamasında, 2020 yılında 
280 bin 924 ton fındık ihraç edildiğini, 
karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin 
937 gelir elde edildiğini belirtti. Önceki 
yıl bu rakamın 319 bin 772 ton 
karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 

972 dolar olarak gerçekleştiğini ifade 
eden Sevinç, ihracatta 2019'a göre miktar 
bazında yüzde 12,1, döviz girdisinde ise 
yüzde 4,1 azalış olduğunu aktardı.Yeni 
fındık ihracat sezonunun 1 Eylül'de 
başladığını anımsatan Sevinç, 1 Eylül- 31 
Aralık 2020 dönemini kapsayan 4 aylık 
süreçte 106 bin 706 ton fındık satışı 
gerçekleştirildiğini ve 732 milyon 836 bin 
548 kazanç sağlandığını kaydetti.Fındık 
ve mamulleri sektörünün, tarımsal 
ürünler arasında ihracatı en fazla azalış 
gösteren sektörlerden olduğunu 
kaydeden Sevinç, şu değerlendirmede 
bulundu:"Bu sonuç kabul etmekte 

zorlandığımız ve büyük üzüntü 
duyduğumuz bir durumdur. Ancak 
böyle bir sonuçla karşı karşıya 
geleceğimiz yönünde daha sezon 
başlamadan gerekli uyarılar 
İhracatçı Birlikleri tarafından 
yapılmakta idi. Fındığın arz talep 
dengesi gözetilmeden spekülatif 
bir stok ürünü olarak algılanması 
ülkemiz, bölge istihdamı ve 
fındığın tüm paydaşları açısından 
hiçbir zaman faydalı 
olamaz."Sevinç, ihracatın tekrar 
artacağı yönünde umut ve 
gayretlerini koruduklarını belirtti.

1,9 milyar dolar gelir sağlandı 
Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği açıkladı
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Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile 
getirmek için ve bu uğurda gece gündüz demeden, zaman zaman da zor şartlar altında 
çalışan, kıymetli basın çalışanlarımızın, 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kısa adı GİADER olan Düzce Girişimci İşadamları Derneği, 2019 Geleneksel Girişimcilik 
Ödülü'ne Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (DESOB) layık gördü. GİADER Genel 
Başkanı Serdar Demirbilek ve Yönetim Kurulu üyeleri DESOB'u ziyaret ederek ödülü Birlik 
Başkanı Mustafa Kayıkcı'ya takdim ettiler.

GİADER her yıl 'Geleneksel Girişimcilik Ödülü' düzenliyor. Dernek, yeni girişimcilere 
verdikleri destek ve KOSGEB girişimcilik eğitimleri nedeniyle DESOB'u ödüle layık gördü. 
GİADER Genel Başkanı Serdar Demirbilek, Genel Sekreter Ali Evmez ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Alper Tüfekçi DESOB'u ziyaret ederek ödülü DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı'ya 
takdim ettiler. GİADER Genel Başkanı Demirbilek, girişimcilik ödüllerini geleneksel hale 
getirdiklerini belirterek, ' Geçtiğimiz yıllarda gerek yeni girişimcilere verdikleri destek 
gerekse düzenledikleri KOSGEB girişimcilik eğitimleri ile Düzce'nin girişimcilik yapısına 
verdikleri katkı nedeniyle DESOB ödüle layık görüldü' dedi. DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı da ödülden dolayı memnunluk duyduğunu ifade etti ve şu görüşlere yer verdi: “ 
Birliğimizin ekonomi kulvarında önemli bir sivil toplum kuruluşu olan GİADER tarafından 
takdir edilmesi önemlidir. Bu nedenle GİADER'e teşekkür ederiz'

GİADER DESOB’A ÖDÜL VERDİ

Esnafa, kira ve hibe desteğinin ardından 

kredi kolaylığı geliyor

ESNAFA FİNANS
DESTEĞİ GELDİ
Esnafa, kira ve hibe desteğinin 
ardından kredi kolaylığı geliyor. 
Halkbank kredilerde yüzde 50 faiz 
indirimi yapacak. Genç esnafa 100 bin 
liraya kadar sıfır faizli kredi verilecek. 
Geleneksel mesleklere faizsiz kredi 
verilecek. Ekipman, makine, 
hammadde alımlarının karşılanması 
için 30 bin liraya kadar verilen 
kredilerde de faiz sıfırlanacak.

 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 
imzasıyla yaşama geçirilen kira ve hibe 
desteğinin ardından 1 Ocak 2021 
itibarıyla esnaf için kredi muslukları da 
açılıyor.

Kararnameye göre gelecek yıl esnafa 
Halkbank'tan yüzde 50 faiz indirimli 
kredi sağlanacak. Halkbank'ın kredi ve 
kefalet kooperatifi kefaletiyle veya 
doğrudan kullandırdığı ve bakiyesi 
2021'e devreden kredilerde de faiz 
indirimi uygulanacak. Bankanın 
KKTC'de faaliyet gösteren şubeleri de 
esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri 
kefaletiyle veya doğrudan esnafa 
verilen kredilerde yine indirimli faiz 
oranından kredi kullanabilecek. 
Bakiyesi 2021'e devreden kredilere 1 
Ocak ile 31 Aralık 2021 arasında 
TESKOMB aracılığıyla ya da doğrudan 
kullandırılan kredilere piyasa faizinin 
yüzde 50'si oranında indirim yapılacak.

 FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

 Kaybolmaya yüz tutan meslek 
kollarında faaliyet gösteren ve Esnaf 
Vergi Muafiyet Belgesi sahibi esnaf ve 
sanatkarlar destekten faizsiz olarak 
yararlanacak. Kredi başvuru tarihi 
itibarıyla en az 1 yıllık ustalık 
belgesine sahip olan ve belge 
kapsamında son 1 yıl içinde işletme 

kurduğunu belgeleyenler, önceki 
yıllarda kullandıkları kredilerden 
bakiyesi devam edenler ve yeni kredi 
kullanımları için faiz ödemeyecek.

 Uygulamalı girişimcilik eğitimini 
bitiren, 30 yaşın altındaki genç 
girişimci esnaf ve sanatkâra 100 bin 
liraya kadar faizsiz kredi desteği 
verilecek. Bunun için KOSGEB'in 
onayladığı projeyi sunmaları gerekiyor. 
Bu destekten bakiyesi gelecek yıla 
devreden kredi borcu olanlar 
yararlanamayacak. Makine, demirbaş 
alımı, ekipman, işyeri modernizasyonu, 
hammadde ihtiyaçlarının karşılanması 
için kullandırılan 30 bin liraya kadarlık 
kredide de gelecek yıla devredenler 
için faiz yüzde sıfır olacak.

Kararnamede, salgınla mücadele 
döneminde kullandırılan indirimli 
kredilerin dövize yönlendirildiğine 
yönelik tespitlere karşı da önlem 
alındı. İndirimli ve faizsiz kredinin, 
faaliyet alanı dışında kıymetli maden 
ve döviz alımında, diğer yüksek riskli 
finansal araçlarda, portföy yönetim 
şirketlerinde ve aracı kurumlarda, 
başka bir kredi verende veya herhangi 
bir yatırım aracında kullanılmayacağı 
taahhüt edilecek.

 MESLEKLER:

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri 
olan kaybolmaya yüz tutan el dokuma 
işleri, bakır işlemeciliği, çini, çömlek 
yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma 
işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, 
semercilik, yazmacılık, yorgancılık, 
keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, 
çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık gibi 
faaliyet kollarında faiz indirimi yüzde 
100 olacak.

Kamuya olan  vergi, prim ve para 
cezası gibi borçların yeniden 
yapılandırılmasını öngören 
düzenlemeye  başvuru ve ilk taksit 
ödeme süresi 1 ay uzatıldı. Süre 
uzatımından önce başvurular için son 
tarih 31 Aralık 2020 olarak 
belirlenmişti.

Yapılandırmaya ilişkin Kanun, 17 
Kasım'da Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak 
o günden itibaren çok sayıda mükellef 
internetten veya doğrudan vergi 
dairesine giderek başvuru 
yapmalarına rağmen, ilgili yazılım 
bilgisayara yüklenemediği için 
başvurular 14 gün sonra 
başlayabilmişti.

Kanun kapsamında 289 milyar lirası 
vergi, 165 milyar lirası SGK ve 45 
milyar lirası da yerel yönetimlere 
olmak üzere toplam 500 milyar liralık  
borç yapılandırma kapsamında 
bulunuyor.

Bugüne kadar yapılandırmadan 
faydalanmak için 5.5 milyon kişi, 6.7 
milyon başvuru yaptı.  Bu kapsamda 7 
milyon 350 bin yapılandırma dosyası 
oluşturuldu. Yapılandırma için 
başvuruda bulunulan borç tutarı 76 
milyar lira  düzeyinde ve bunun 6 
milyar lirasını faiz oluşturuyor. 
Yapılandırmaya başvuranlar, bugüne 
kadar 1 milyar 350 milyon liralık 
ödeme yaptılar.

Yapılandırmada süre uzatıldı
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GİADER’DEN TSO’YA ÖDÜL

Kısa adı GİADER olan Düzce Girişimci 
İşadamları Derneği, 2019 Geleneksel 
Girişimcilik Ödülü'ne Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası'nı (TSO) layık gördü. GİADER 
Genel Başkanı Serdar Demirbilek ve 
Yönetim Kurulu üyeleri TSO'yu ziyaret 
ederek ödülü Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin'e takdim ettiler.

GİADER her yıl 'Geleneksel Girişimcilik 
Ödülü' düzenliyor. Dernek, girişimcilik 

eğitimleri, işletme kişisel gelişim eğitimleri 
ve destek projeleri ile bölgedeki girişimci 
işletmelerin gelişimine verdikleri destekten 
dolayı TSO'yu ödüle layık gördü.  GİADER 
Genel Başkanı Serdar Demirbilek, Genel 
Sekreter Ali Evmez ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Alper Tüfekçi TSO'yu  ziyaret ederek 
ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin'e takdim ettiler.

TSO Başkanı Tuncay  Şahin ödülü aldı 

TSO’DAN MİLLİ EĞİTİME
T A B L E T D E S T E Ğ İ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından başlatılan ve Türkiye'deki 
365 oda ve borsa aracılığıyla Milli 
Eğitim Müdürlüklerine tahsis edilmek 
üzere Düzce TSO'ya gönderilen tablet 
bilgisayarlar, Düzce Valisi Cevdet 
Atay'ın da katılımlarıyla düzenlenen 
törenle Milli Eğitim Müdürü Murat 
Yiğit'e teslim edildi.

Teslim törenine; Düzce Valisi Cevdet 
Atay, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit 
Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat 
Saydam, Özkan Çakır ve Yalçın Top 
katılım sağladı.

Kampanya kapsamında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından Düzce TSO'ya 
gönderilen tablet bilgisayarların teslimi 
Düzce Valiliği toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

DÜSTİM PROJESİ BAŞLATILDI 

2020 Yılı MARKA Teknik Destek 
Programı kapsamında hibe alan DÜSTİM 
(Düzce Sanayi ve Ticari Destek Merkezi 
) Projesi uygulanmaya başlamıştır. 
Proje kapsamında ilk toplantı proje 
ortağı ABİGEM DM yetkilileri ile Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası Proje ekibi 
arasında video konferans yönetimi ile 
gerçekleştirilmiştir.

Proje toplantısına; Doğru Marmara 
ABİGEM DM uzmanları, Mehtap Demir, 

Ecem Ünlü, Şenay Yıldız, Seçkin Saygılı, 
Büşra Sarıyıldız, Özlem Çiçek, Düzce TSO 
Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep 
Cebeci, Proje koordinatörü Tuncay 
Yüksel, Oda Sicil Sanayi Müdürü Yasin 
Göçmen, Oda Sicil ve Sanayi Memuru, 
Yüksek Makine Mühendisi Ferdi Engin, 
Basın - Yayın Sorumlusu Eslem Beril 
Sunman, Eğitim ve Kalite Sorumlusu 
Vildan Yılmaz katılım sağladı.



DÜZCE 
EKONOMİ POLİTİKA

5

Kültür M. Mehmet Akif C. Ömer S. Sk.  No:16 - DÜZCE Telefon: 0380-5247714 (pbx) /  Faks: 0380-5247287
bilgi@gunes�pmerkezi.com / www.gunes�pmerkezi.com

5. Günde 2 porsiyon yaş/kuru meyve 
tüketilmeli.

6. Atıştırmalık ürün tercih ederken 
'yüksek lif içerir' etiketli sağlıklı 
seçenekler tercih edilmeli.

Böylece kişi genel olarak yüksek lif 
alıyor, daha iyi doyuyor, kan şekeri 
dengesini sağlayabiliyor, formunu ve 
sağlığını koruyabiliyor demektir. 

Bu yazıyı daha çok dikkate alması 
gereken kişiler kimlerdir?

1. Ailesinde kalp ve damar hastalıklığı 
öyküsü olanlar

2. Hareketsiz olanlar

3. Stres altında çalışanların

4. Yüksek tansiyonu olanlar

5. Kilo fazlası olanlar

6. Diyabet veya insülin direnci olanlar

7. Bağırsak problemi olanlar

8. Doygunluk hissi yaşamakta 
zorlananlar

Gün içerisinde almamız gereken lif 
miktarının yeterli olup olmadığını 
kontrol etmeyi unutmayın. Türkiye'ye 
Özgü Beslenme Rehberine göre sağlıklı 
yetişkin bir bireyin günlük ihtiyacı olan 
lif miktarı 25-30 gramdır.

Ülkemizde ve Dünya'da en sık görülen 
hastalıkların başında kalp damar 
hastalıkları geliyor. Bu durumun başlıca 
nedenleri genetik yapı, hareketsiz 
yaşam, stres, kötü beslenme, alkol 
tüketimi ve fast food. İçinde 
bulunduğumuz virüs ortamı nedeniyle 
fazlasıyla azalmış fiziksel aktiviteyi 
arttırmak birçok kişi için kulağa hoş 
gelmese de restoran ve kafelerin kapalı 
olması alkol ve fast food tüketiminin 
kişinin tercihlerinden bağımsız olarak 
da olsa azalmasına sebep oldu. Bu 
nedenle evde yapılan tencere 
yemeklerinin tüketiminin son dönemde 
artması tüm hastalıklar için olduğu gibi 
kalp damar hastalıkları için de atılmış 
bir adım niteliğinde.

O halde evde daha çok yemek 
yaptığımız bu dönemde beslenmemizde 
nelere dikkat edelim?

Lifli beslenelim çünkü lif, kolesterolü 
dengeleyen ve kalbi koruyan doğal bir 

ilaç. Yapılan araştırmalara göre lif 
tüketimi arttığında Kötü kolesterol (LDL) 
ve Total kolesterol azalıyor çünkü lif 
içeren besinler diyetle alınan 
kolesterolün emiliminin azalmasını 
sağlıyor. Baklagiller, tam tahıllar, yulaf 
ve yulaflı ürünler, yeşil yapraklı sebzeler 
lif miktarı yüksek besinler olması 
sebebiyle, düzenli tüketim sonucunda 
LDL'yi düşüyor. Özetle bağırsak florasına 
iyi gelen, kan şekerini dengeleyen bir 
beslenme biçimi bir çok hastalık için 
problemi çözen ortak yol olarak 
görülebilir.

Peki doğal ilaç olarak tanımlanan lifi, 
vücudumuza yeterli miktarda almak için 
nelere dikkat etmeliyiz?

1. Günde en az 1 öğüne yeşil salata 
eklenmeli.

2. Hafta da en az 2 öğünde kuru baklagil 
tüketilmeli.

3. Günde 2 ana öğün yapan bireyler 
hafta da en az 4-5 öğünde sebze yemeği 
tüketmeli.

4. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı unlar 
ile yapılmış temiz içerikli ekmekler 
tercih edilmeli.

Çağla Darıyerli 

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyetisyen

Güneş Tıp Merkezi

Daha çok lif
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Aşı’yı özel hastanelerde  yapabilecek

AŞI  GENELGESİ
Y AY I N L A N D I 
Sağlık Bakanlığı, 81 ilin Sağlık 
Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 
aşılama için Merkezi Hastane Randevu 
Sistemi'nin (MHRS) kullanılacağını 
bildirdi. Yazıya göre, Covid-19 
aşılaması tüm Aile Sağlığı Merkezleri 
(ASM) ile kamu, özel ve üniversite 
hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 

aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı 
olacak vatandaşlar, bu birimlere 
Merkezi Hastane Randevu Sistemi 
üzerinden alacakları randevu ile 
başvuracak. Buna göre Covid-19 aşısı 
uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel 
ve üniversite (Kamu/ Vakıf) hastaneleri 
de MHRS sistemine dahil edilmiş olacak. AŞ UYGULAMA 

ODALARI KURULACAK
Sağlık Bakanlığı 81 ile koronavirüs 
aşılamalarının yapılma şekli ve 
alınacak önlemlere ilişkin genelge 
gönderdi.

Sağlık kuruluşlarında aşı uygulama 
odaları kurulacak. Yatak sayısı 50 ve 
altında olan hastanelerde 5, yatak 
sayısı 51-199 arasında olan 
hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 
olan hastanelerde 15, yatak sayısı 
400-999 arası olan hastanelerde 20, 
yatak sayısı 1000 ve üzeri olan 
hastanelerde 25 aşı uygulama odası 
olacak.

Ayrıca, her 10 aşı uygulama odasına 1 
sorumlu hekim olacak şekilde 
görevlendirme yapılacak. Aşı 

uygulama oda sayısı 10'dan az olan 
hastanelerde en az 1 hekimin 
görevlendirilmesi zorunlu olacak. 
Randevu sistemiyle aşılama uygulaması 
yapılacak ve aşı uygulama odasına her 
defasında sadece aşılanacak kişi 
alınacak.

Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve 
randevusu kontrol edilecek. Aşıyı 
uygulayacak sağlık çalışanı kimlik 
bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile 
eşleşmesini sağlayacak. Kişi için ayrılmış 
aşı açılarak kişiye aşı uygulaması 
yapılacak. Odaların sayısı sağlık 
kuruluşuna müracaat edecek kişi 
sayısına göre artırılarak oda önünde 
bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

Türkiye'de inaktif aşıyla sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzeri ile kritik görevdeki 
kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşların aşılanacağı 
belirtildi. 18 yaş altına aşılamanın nasıl olacağı merak edilirken, yanıt Bilim 
Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan geldi. Prof. Dr. Kara, çocukların yetişkinlere 
oranla daha az korona geçirdiğini belirtti ancak çocukların da aşılanması 
gerektiğine vurgu yaptı. Kara, “Bugün için elimizdeki veriler aşının güvenli 
olduğunu gösteriyor. 1-2 ay içinde kesinlikle güvenli olduklarını göreceğiz. O 
zaman da diyeceğiz ki; artık çocuk çalışmalarını yapalım. Biz de Hacettepe olarak 
çocuk çalışmaları yapmayı planlıyoruz, çocuklarımıza böyle bir aşıyı mutlaka 
sunmalıyız. Bizim bu aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net 
ayağımızın yere basması lazım” diye konuştu

Çocukların
aşılanması için
kesin sonuçlar 
gerekir



DÜZCE 
EKONOMİ POLİTİKA

6

Sayı: 51

2021 yılının sağlıklı
bereketli ve mutlu
geçmesini dileriz

Toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için önemli bir görevi ifa eden basın 
mensuplarının çalışma koşullarının kolaylaştırılarak daha iyi imkanlara ulaştırılması 
büyük önem taşımaktadır. Gazeteci dostlarımızın çalışma şartlarının daha da 
iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, hak ve 
özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması yönünde atılan adımlar 
yetersizdir. Yaptığı eleştirel haberlerle baskı altına alınan, yayın yasakları, erişim 
engelleri ile karşı karşıya kalan ancak pes etmeden mesleğinin gereğini yapan 
dostlarımız, bilmenizi isterim ki İyi Parti olarak bizler sizlerin daha özgür şartlarda 
çalışmanız için her zaman yanınızdayız. Kar, yağmur, çamur demeden, salgına rağmen 
gece gündüz çalışan  emeklerinin karşılığını alamayan tüm gazeteci dostlarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum.

Geçtiğimiz hafta yaptığımız ziyarette  bize bildirilen taleplerinin Düzce Belediyesi ile 
ilgili olan kısımlarında attığımız somut adımları Otogar Esnafımız ve Terminal Taksi 
Esnafımız ile paylaştık. İlgili konuları takip etmeye devam edip, inşallah sonuca 
bağlanmasına da katkı sunacağız Misafirperverlikleri için , İyi Parti Düzce Teşkilatı 
olarak, tekrar teşekkür ediyoruz.

SANAYİ ESNAFI
ZİYARET EDİLDİ

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, 
Merkez İlçe Başkanı Demet Demir Boşver, 
Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat  
üyeleriyle birlikte sanayi esnafını ziyaret 
etti. 

Esnafın zor günler geçirdiği bu dönemde, 
sanayideki esnafların sorunlarını dinleyen 
ekip,  çözüm noktasında  esnafa destek 
olacaklarını belirtti. İl Başkanı Yunus 
Özay Er, “Ekonomideki daralma, pandemi 
süreciyle birlikte vatandaşlarımız 
tarafından hissedilir ölçüye ulaştı.  Tüm 
sektörler bu durumdan etkilenmeye 
devam ediyor. Sanayi esnafımız da büyük 

ölçüde etkilenenler arasında.  İyi Parti 
olarak esnafımızın bu zor dönemleri 
en az hasarla atlatabilmesi için, gerek 
genel merkez bazında, gerek Düzce 
ölçeğinde çözüm önerilerimizle 
birlikte yetkililere esnafın durumunu 
anlatıyoruz. Bu zor günleri hep 
birlikte aşacağız” dedi.

Esnaf ziyaretlerini düzenli olarak ve 
eski sanayide kaldıkları yerden devam 
ederek yapacaklarını belirten Er, 
“Esnaf ekonominin can damarıdır. 
Ayakta kalmaları için gereken desteği 
vermemiz gerekiyor” dedi.

İyi Parti Belediye Meclis grubu 
gerçekleştirilen Ocak ayı oturumunda, 
verdiği önerge ile Düzce Belediyesi'nin 
kahvehane ve internet kafe 
işletmecilerine verdiği desteği, aynı 
şartlara sahip olan ( dernek lokalleri, 
okul kantinleri, spor salonları, kafe – 
kafetaryalar gibi işletmelerin tümüne 
verilmesini talep etti. Talep konu 
görüşülmek üzere   bütçe komisyonuna 
havale edildi. İyi Parti Belediye Meclis 
Grubu tarafından yapılan açıklamada, “ 
Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde 
Nisan ayından itibaren başlayan 
kısıtlamalar neticesinde vatandaşlarımız 
ve esnaflarımız ekonomik anlamda zor 
günler yaşamaktadır. Bilindiği üzere 
sokağa çıkma yasakları ve bazı iş 
kollarının çalışması yasaklanmıştır. 
Belediyemiz, yaptığı açıklama ile, 
“Kahvehane ve internet kafe 
işletmelerine destek verilmesi “ talebini 
oluşturmuştur ve İyi Parti Teşkilatı olarak 
biz de buna destek veriyoruz.  Bununla 

beraber, aynı koşullara sahip 
esnafımızı birbirinden ayırmamamız 
gerektiği inancı ile, aynı süreci 
yaşayan ve aynı kısıtlamalara tabi 
olan esnaflarımıza da aynı oranda 
destek vermek gerektiğini 
düşünüyoruz . Pandemi sürecinde 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 
zorunlu olarak kapalı olan ( dernek 
lokalleri, okul kantinleri, spor 
salonları, kafe – kafetaryalar gibi ) 
işletmelerin tümüne Belediyemiz 
tarafından destek verilmesi talebini 
önergemiz ile sunduk ve konu 
görüşülmek üzere   bütçe 
komisyonuna havale edildi 
Bu konunun ilgili komisyon ve 
akabinde Meclis'te uygun görüleceğini 
ve zorda kalan ilgili diğer esnafların 
da benzeri maddi destekten 
faydalanacağını umuyor, bu manada 
diğer partilerin ve belediye 
başkanımızın desteğini bekliyoruz” 
denildi

ESNAFA DESTEK VERİLMELİDİR
İyi partiMeclis grubu önerge verdi 
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Son birkaç gündür Türkiye'nin gündemi haline gelen Boğaziçi 
Üniversitesi'ne rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ve sonrasında gelişen olay ve yorumları ibretle 
izlemekteyiz

Demokrasinin vazgeçilmezi olan katılımcılığı ve çoğulculuğu yok sayan üniversitelere 
rektör atama biçimi; ülkemizi sadece bilimsel açıdan çoraklaştırmamakta, demokratik 
değerlere olan inancımızı da ortadan kaldırmaktadır.  Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerine yönelik hukuk dışı uygulamaları kınıyor ve demokratik haklarını 
kullandıkları için gözaltına alınan tüm öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, 
öğrencilerin demokratik protesto haklarına yönelik güç kullanımından vazgeçilmesini, 
asıl görevi özgür düşüncenin kaynağı olmak suretiyle bilim üretmek olması gereken 
üniversitelerin ; rektörlerini, dekanlarını kendi bünyelerinde seçmelerini, rektör 
atamalarındaki anti demokratik usulün terk edilmesini ve Cumhurbaşkanı tarafından 
atanma sisteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz. 

ÖĞRENCİLERİN EVLERİNE  DUVAR 
KAPI KIRILARAK GİRİLMESİ KABUL 
E D İ L E M E Z B İ R D U R U M D U R

Son birkaç gündür Türkiye'nin gündemi 
haline gelen Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör 
atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ve sonrasında gelişen olay ve 
yorumları ibretle izlemekteyiz. Boğaziçi 
Üniversitesi'ne rektör atama usulüne ilişkin 
olarak, başta üniversite öğrencileri olmak 
üzere, üniversitenin akademik kadroları ve 
demokratik kamuoyundan ciddi tepkiler 
yükselmiştir. Gerek akademik kadronun, 
gerekse de üniversite öğrencilerinin dahli 
olmadan rektör ataması yapılması, haklı 
olarak öğrenciler ve üniversite kadrosu 
tarafından protesto edilmiştir.

Barışçıl ve demokratik protesto haklarını 
kullanan bazı öğrencilerin evlerine duvar, 
kapı kırılarak girilmesini, öğrencilerin 
gözaltına alınmalarını, gözaltına alınan 
öğrencilerin çıplak aramaya maruz 
bırakılmalarını ve bu kapsamdaki iddiaları 
ulusal ve uluslararası hukuk açısından endişe 
verici ve kabul edilemez bulmaktayız.

Katılımcı ve demokratik değerlere aykırı 
olarak yapılan bu idari işleme karşı, sadece 
üniversite öğrencileri ve akademik kadronun 
değil, tüm yurttaşların demokratik sınırlar 
içerisinde itiraz hakkı vardır. 

Sorun, atanan rektör adayının siyasi kimliği 
değil;  rektörün atanma biçimidir. Devlet 
üniversitelerinde rektörün; görevdeki 
rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite 
öğretim üyeleri tarafından, profesör 
akademik unvanına sahip kişiler arasından 
seçilecek adaylar içinden, 
Cumhurbaşkanınca atanacağını esas alan 
düzenleme; 29 Ekim 2016'da Resmi 
Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK ile 
kaldırılmıştır.  9 Temmuz 2018'da Resmi 
Gazete'de yayımlanan  703 sayılı KHK ile 

rektör atama şartlarında profesör olarak üç yıl 
görev yapma ve Yükseköğretim Kurulu'nca 
önerilme ibareleri kaldırılarak, devlet ve vakıf 
üniversitelerine rektörün Cumhurbaşkanınca 
atanacağı düzenlenmiştir.

Demokrasinin vazgeçilmezi olan katılımcılığı ve 
çoğulculuğu yok sayan üniversitelere rektör 
atama biçimi; ülkemizi sadece bilimsel açıdan 
çoraklaştırmamakta, demokratik değerlere 
olan inancımızı da ortadan kaldırmaktadır. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik 
hukuk dışı uygulamaları kınıyor ve demokratik 
haklarını kullandıkları için gözaltına alınan tüm 
öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, 
öğrencilerin demokratik protesto haklarına 
yönelik güç kullanımından vazgeçilmesini, asıl 
görevi özgür düşüncenin kaynağı olmak 
suretiyle bilim üretmek olması gereken 
üniversitelerin ; rektörlerini, dekanlarını kendi 
bünyelerinde seçmelerini, rektör 
atamalarındaki anti demokratik usulün terk 
edilmesini ve Cumhurbaşkanı tarafından 
atanma sisteminden vazgeçilmesini talep 
ediyoruz. 

Üniversitelerin hak ettikleri saygınlığa 
kavuşturulması; sadece üniversitelerin, 
öğrencilerin, akademisyenlerin değil hepimizin 
sorunudur. Akıl ve bilim yerine, Boğaziçi 
Üniversitesi kapısına vurulan kelepçe ile kendi 
simgesini yaratan baskıcı anlayışı esas alan 
uygulamalara karşı, Anayasa'dan yetkisini alan 
demokratik itiraz haklarını kullanan Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencilerinin ve akademik 
kadrosunun yanında olduğumuzu kamuoyuna 
saygıyla duyururuz.                    

Tek Adam rejimi her zaman olduğu gibi işverenlerle el ele vererek asgari 
ücreti gene yoksulluk ve açlık ücreti olarak ilan etti = 2.825,90 lira. Bu 
miktar TÜİK'in ağır işte çalışan bekar bir işçinin asgari geçim tutarı 
olarak ilan ettiği 2.792,10 liranın sadece 33 lira 80 kuruş üzerinde. 
Üstelik TÜİK bu rakamı 2020 yılının Ekim ayı fiyatlarıyla ve tek işçinin 
sadece besin masrafı olarak hesap etmişti. Yani yeni asgari ücret, son iki 
ayın enflasyonuyla birlikte şimdiden açlık sınırının altında kaldı. 

Tabii işçinin kirası, faturaları, yol masrafı, çoluğu çocuğu hiç hesaba 
katılmamış durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları her 
zamanki gibi tamamen sahte bir tiyatro olmuştur. Zira hükümetin, 
işverenlerin kâr oranlarının düşürülmemesi, hatta artırılması 
doğrultusunda patronların önerilerini destekleyeceği belliydi. Öyle ki, 
asgari ücrete yapılacak olan zam oranı daha bütçe görüşmelerinde AKP 
ve MHP tarafından belirlenmişti. Bütçede, çalışanlardan toplanacak olan 
vergilerde yüzde 21 oranında bir artış olacağı öngörülmüştü. 

Oysa sendikaların ve bağımsız araştırma kuruluşlarının 2020 yılı için 
hesap ettikleri enflasyon oranı en az yüzde 30. Dolayısıyla, daha 
şimdiden, yani gelecek yılın enflasyonunu beklemeden, işçi sınıfının 
satın alma gücü en az yüzde 9 oranında gerilemiş durumda. Üstelik 
Türk-İş eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2.447 lira, 
yoksulluk sınırını ise 7.973 lira olarak hesaplamıştı. 

YOKSULLUK
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Ramses işitme hizmetleri için şubelerimize bekleriz! Güçlü ve 

deneyimli ekibimizle Düzce, Bolu ve Sakarya şubelerimizde 

hizmetlerimize devam ediyoruz. Çevrimiçi işitme taraması ve teknik 

servis hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime 

geçebilirsiniz. 
Adreslerimiz:
SAKARYA: Adnan Menderes Cd. No:194/1 Tel: 0264 275 11 77
BOLU: BahçeliEvler Mh. Atatürk Bulvarı No:27 Tel: 0374 210 99 99
DÜZCE: Kültür Mh. Mehmet Akif Cd. Spor Sk. No:32 Sahtiyancı Apt. 

Tel: 0380 512 11 44


