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Sektör

Direnmek, bedenlerimizin gösterebileceği en kuvvetli
yapma biçimi diyebiliriz. Baskıya, haksızlığa karşı
koymak, onun içinde dönüşmek, kendini keşfetmek,
itaat etmemenin anlamını öğrenmek, haysiyetine
sahip çıkmak gibi pek çok şeyi içeriyor. Bana kalırsa,
egemenlere, otoritelere, devlete direnmek insan
türünün tarih içinde belki de en çok olumlanması
gereken özelliği.

BİRAZ İNSAF!
Takvim gazetesi, manşete taşıdığı "Bu haberi
okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin"
başlıklı haberde, okurlarına market alışverişlerinde
"fazla harcama yapmamaları" için ipuçları verdi.
Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip
kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla
çıkmayın, sepet kullanın" gibi maddeler yer aldı.
Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve hayat
pahalılığı tartışılırken Takvim gazetesi "Çıkarken
üzülmeyin" ifadeleriyle okurlarını uyardığı haberde

marketlerde "fazla harcama" yapmamanın ipuçlarını
verdi.
“Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü
türlü psikolojik tuzaklar kuruyor" denilen haberde,
markete gidenlere şu uyarılarda bulunuldu: "Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar
olmasın”- “Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde
hiçbiri kalmaz.”- “Büyük araba doldurmaya teşvik
eder, sepetten şaşmayın.”- “Ürünlere dokunmayın.
Sahiplik duygusu almaya zorlar"

İnsan, yaşamındaki önemli sorunların nasıl ve neden
ortaya çıktığını, bunların önlenip önlenemeyeceğini
anlamakta her zamankinden daha fazla zorluk içindedir.
Burada bir sorun olduğunun farkındayız. Gündemi
oluşturan konuların, bu konuların işlenişinin ve kimlik
inşalarının devletin, namusun, kişiye göre hakların,

geleneklerin korunması adına şiddeti meşrulaştıran bir
şekilde kurgulandığını biliyoruz. İster sosyal ister
ekonomik ister kültürel ister siyasal eleştiri yapmak bir
hak olmasına rağmen, ciddi şekilde baskı ve şiddet
yoluyla var olan yapı buna izin vermiyor.

Dertler farklı çözüm ortak
Sorun, ülkenin dört bir yanında çakan ışıkların
birbirleriyle buluşup kurtarıcı bir aydınlığa
dönüşememesinde. Daha doğrusu ortak talebin ve
amacın çözümde ortaklaşmaya varabilmesindeki
güçlükte. Toplum dertli, insanlar sıkıntıda, herkes
kaygılı. Başta gençler, bu ülkenin insanları
gelecekten umutsuz. Ayrımcılığın, bölücülüğün, kin
ve nefret söyleminin körüklendiği; mafyanın, derin
çetelerin, SADAT benzeri kontrgerilla örgütlerinin
resmîleşerek devleti ele geçirdiği, yetmezmiş gibi
küresel salgının ortalığı kasıp kavurduğu bir
ortamda herkesin bir derdi var. Milyonların ortak
derdi: aş, iş, sağlık. Ama farklı grupların başka
yakıcı sorunları da var.
İşlerine iade edilmeyen, haklarını alamayan, Korona
bahanesiyle katmerli sömürülen, en küçük iş
güvenliği kalmamış işçiler; gırtlağına kadar borca
batmış, kredilerini ödemek için üretim araçlarını,
traktörlerini satan, yokluğun pençesinde kıvranan
tarımcılar, köylüler, bir bir kepenk indiren, günü
siftahsız geçiren esnaf.
İşsiz gençler, eğitime ulaşamayan çocuklar, ne
yapacaklarını şaşırmış veliler; üniversitelerin
ilköğretim düzeyine indirgenmesine, iktidarın
folluğu, tarikatların cemaatlerin rekabet alanına
dönüşmesine isyan eden öğrenciler, gerçek bilim ve
düşün insanı akademisyenler.
Ormanlarının, sularının, tarım topraklarının, yaşam
alanlarının yok edilmesine, yağmalanmasına dur
diyen, tarlalarını, köylerini, yerleşimlerini
korumaya çalışan halk, yeşilciler, çevreciler.
Can güvenliği, hak, eşitlik, özgürlük peşindeki
kadınlar.
İktidarın hoşuna gitmeyecek bir söz söyleseler
kendilerini ya hapishanede ya kapıda bulan,
yetmedi saldırıya uğrayan medya mensupları,
düşünce ve ifade özgürlüğü tehdit altındaki muhalif
sanatçılar, aydınlar.
Salgının bütün yükünü taşıyan sağlıkçılar, hastalarını
kurtarmak için canlarını veren hekimler.
Batı'ya şantaj unsuru, pazarlık konusu yapılan,
nefret söylemi ve ayrımcılığa kurban giden, cansız
bedenleri denizlerden, göllerden, yollardan
toplanan mülteciler, göçmenler. Ah, hele de o
küçücük çocuklar.
Bizim olmayan savaşlarda, çatışmalarda ölüme

gönderilen insanlarımız, onların yakınları.
KHK'lılar, EYT'liler, "Hayat eve sığar" yutturmacası
ile ev hapsine mahkûm edilen 65 yaş üstü
yurttaşlar.
Mafya babalarının, çetecilerin özel aflarla
kurtarıldığı hapishanelerde keyfî kararlarla, yargıya
müdahale ile anayasa ve yasalar çiğnenerek rehin
tutulan muhalifler.
Hak ve adalet peşindeki tüm mağdurlar.
Bu bölünmüş, birbirine düşman edilmiş toplumda,
hangi kesimden, hangi düşünceden, hangi
siyasetten olursa olsun, tek tek insanlara "nasıl bir
ülke, nasıl bir hayat isterdin" diye sorsanız,
alacağınız cevapların benzerliğine şaşırırsınız.
"Aşımın işimin olduğu, onurumla özgürce, başım dik
yaşayacağım, hakkımın yenmediği, kafama devletin
sopasının inmediği, hayatımın tehdit altında
olmadığı, sen ben kavgası yaşanmayan huzurlu bir
ülke, huzurlu bir yaşam."
Huzur sözcüğü, bunların tümünün özetidir aslında.
Karnı aç, işsiz, eve ekmek götüremeyen,
çocuklarını doyuramayan, okutamayan, eşit yurttaş
sayılmayan, kimliği inkâr edilip onuru çiğnenen,
yaşamı tehdit altında olan, hakkı yenen bir insanın
dirliği, düzenliği, huzuru olmaz.
Sorun, ülkenin dört bir yanında çakan ışıkların
birbirleriyle buluşup kurtarıcı bir aydınlığa
dönüşememesinde. Daha doğrusu ortak talebin ve
amacın çözümde ortaklaşmaya varabilmesindeki
güçlükte.
Bu güçlüğün; herkesin, her çoban ateşinin, kendi
aydınlattığı kendi dar iktidar alanına
hapsolmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bizi
yutmaya, öğütmeye çalışan devasa iktidar çarkı
karşısında küçük dağınık mücadele müfrezeleri ve
küçük iktidar odaklarıyla direnmek, hele de
kazanmak nasıl mümkün olur!
Mesele; ülkenin bugünkü gergin, çatışmalı,
bölünmüş, kutuplaşmış ortamının normalleşmesi,
huzurlu bir toplumun taşlarının döşenmeye
başlamasıysa, siyasî anlamda ortak amaç asgarî
demokratik ilkeler etrafında, demokrasi ittifakında
buluşmak olmamalı mı? Dört bir yanda çakan
kıvılcımlar bütünsel bir ittifakın özgür, bağımsız
ama aynı hedefe yönelen parçaları olabilirlerse,
önlerinde duracak güç kalmaz.

Yok öyle bir şey!
İnsanların kimsenin demecine bakmadan, herhangi bir
istatistik verisini kontrol etme gereği duymadan gayet
açık biçimde yaşayarak iliklerine kadar hissettiği
sorunlara, “yok öyle şey” demek, ilk bakışta saçma
sapan bir siyasi gaf olarak düşünülebilir. Aylardır
çocuğuna iş bulamayan, çıktığı her alışverişten daha az
şey alarak dönen, dükkanını açamayan, siftah
yapamayan, ücretini alamayan ve daha önemlisi yakın
geleceğin daha iyi olmayacağından emin olan insanlar
var. Bu kalabalığın hiç de azımsanamayacak bir kısmı,
iktidar partilerine oy vermiş veya hâlâ vermeye yakın
duruyorlar. Bu insanların karşısına çıkıp, duyabilecekleri
biçimde, yaşanan bütün sorunlar için “yok öyle bir şey”
demek akıl işi gibi durmuyor. Açıkçası bunun çok küçük
olmayan hasarlarını da yaşıyorlar.
Devletin resmi rakamları, hatta bizzat Cumhurbaşkanlığı
açıklamalarıyla dakikalar içinde aksi ispatlanacak açık
seçik sorunların yok sayılması yeni değil. Senelerdir,
işsizlik yok, pahalılık yok, fakirlik yok. Yolsuzluk yok,
kayırma yok. Haksızlık yok, adaletsizlik yok, baskı yok.
İşkence yok, kayıplar yok, eziyet yok. Yakın zamana
kadar sürdürülen, sayılar üzerinde “çalışarak” uygun
delil yaratma gayretlerine de artık son verildi.
Rakamları düşük göstermeye filan ihtiyaç yok, her
türden sorunu “yok hükmünde” kabul etmek yeterli. Her
şeyin “ol” deyince olmasına alışanlar, “yok” deyince yok
olmasını da bekliyor elbette. Sadece insanların
yaşadıkları sorunlarla sınırlı değil: Sistemde, hükümette,
ittifakta ve oy desteğinde de herhangi bir sorun yok.
Ama “görülenler, duyulanlar var?” “Yok dedik işte”.
2018'de kendisini hissettirmeye başlayan ekonomik
krizin öncesine çekilen seçimdeki duraklama, 2019'da
büyükşehirlerde yerel seçim yenilgisi getiren gerileme
ve 2020'de sürmekte olan kısmî erime, sorunlarla ve
tabanla kurulan bu yeni ilişki pratiğiyle yakından ilgili.
Sorunlara çözüm bulmak veya hikayesini, tabanını dahil
ederek tazelemek konusunda tıkanan -hatta tükeneniktidar, iyice pervasızlaşan inkar politikasında “reform”
yapacak gibi görünmüyor. Zaman zaman iktidarın AKP
tarafı için gündeme getirilen, “eski (fabrika) ayarlara
dönme” meselesinin burada pek işlemeyeceği
anlaşılıyor. Yoksulluğu ve yoksunluğu demagojik biçimde
temsil ettiği kimliğin özelliği olarak sunma gayreti
çoktan terk edildi. Sorun bahsi nifak kabul edilince,
inkâr da en iyi sığınak oluyor.
Fakat hemen herkesin hayret verici bulduğu; bu
vurdumduymazlık halinin, sorunları yaşayanların da
“yok” hükmünde olmasının, “beklenen” büyük tepkiyi
yaratmaması. Herhangi bir insanın giderek daha acıtıcı
biçimde hissettiği bir sorunu “yok hükmünde”
görenlerden derdine çare beklemesi mümkün mü?
Yaşadığı sorunun parçası haline gelmiş insanların,
kendilerini yok sayanlarca temsil edilebileceklerine hâlâ
inanmaları normal mi? Bu tabloya, cahillik, küçük çıkar
beklentileri ve ideolojik katılık gibi gerekçelerle kolay
cevaplar bulmak olası. Elbette iktidarın gerçeklerden
kopmuş ve aklı selimini kaybetmiş olduğu da
söylenebilir. Ancak bu toplumsal-siyasal dinamiklerin,
insanların sıkıştırıldıkları tercih öncelikleriyle daha
karmaşık bir ilişkisi var.

BİZ BİZİ DESTEKLERİZ
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.
Atila Gösterişli
HALKBANK Düzce Şubesi
IBAN: TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56
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‘Örnek fındık bahçeleri’ projesi verimi artırıyor

DURSUN KARA
FINDIKTA KALİTE VE VERİM GENEL SEKRETER

ARTIŞINA ÖNEM VERİLMELİ
Tarım ve Orman
Bakanlığı'nın "Örnek Fındık
Bahçeleri Projesi" ile geçmiş
yıllarda dekarda 90-100 kilogram
fındık alan üreticiler, uygulama
sonrasında 300 kilograma kadar
ürün alabiliyor. Fındıkta dünya
pazarının büyük kısmını elinde
bulunduran Türkiye'de, modern
tarım tekniklerinin
yaygınlaşması amacıyla Tarım ve
Orman Bakanlığı yaklaşık 5 yıl
önce "Örnek Fındık Bahçeleri
Projesi"ni hayata geçirdi. Fındık
üretilen Karadeniz illerinde
uzman ekipler eşliğinde
uygulanan projede oluşturulan
örnek fındık bahçeleri, ürünün
verim ve kalitesinin
artırılmasında önemli rol oynadı.
Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu
ülke için oldukça önemli olan fındığın verim ve
kalitesinin artırılması noktasında son yıllarda çok
ciddi çalışmaların olduğunu, bu çalışmalarının
sonucunu olumlu şekilde almaya başladıklarını
söyledi. Karslıoğlu fındıkta tarım teknikleri
konusunda şu bilgileri verdi: "Fındık hasadı
tamamlandıktan sonra uzman tarım danışmanları
nezaretinde bahçelerin tüm yıl boyunca bakımı
yapılıyor. İlk olarak bahçenin toprak tahlilleri analiz
ediliyor. Ardından kışlık bakım ve dal budamaları
uzmanlar nezaretinde sürdürülüyor. Bunun yanı sıra
sonbahar bakımları uygulanıyor. Bahçenin
ilaçlamaları ve gübreleme işlemleri de yine
tekniğine uygun şekilde yapılıyor. Zararlı böceklerle

ALMANYA’YA
SATILDI
Dünya fındık üretim ve pazarının
büyük kısmını elinde bulunduran
Türkiye, 2020 yılında en fazla fındığı
Almanya'ya ihraç etti. Dünya fındık
üretim ve pazarının büyük kısmını
elinde bulunduran Türkiye, 2020
yılında en fazla fındığı Almanya'ya
ihraç etti. AA muhabirinin Karadeniz
Fındık ve Mamulleri İhracatçıları
Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgiye göre,
Türkiye, geride kalan sezonda yaklaşık
120 ülkeye 280 bin 924 ton fındık
ihraç ederek 1 milyar 945 milyon 299
bin dolar gelir sağladı. Fındık
ihracatında ilk sırayı Almanya aldı.
Türkiye, geçen yıl Almanya'ya 67 bin
439 ton fındık satışı gerçekleştirirken,
karşılığında 441 milyon 381 bin dolar
gelir elde etti.Almanya'nın ardından
en fazla ihracat yapılan ülkeler İtalya
ve Fransa oldu.İtalya'ya 405 milyon
475 bin dolar karşılığında 56 bin 433
ton, Fransa'ya ise 135 milyon 699 bin
dolar karşılığında 19 bin 325 ton fındık
satıldı.

Düzce Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dursun Kara oldu.
2020 yılı sonu itibarıyla Havva Furkan Komit’in Genel
Sekreterlik görevinden ayrılmasıyla yerine daha önce de
Ticaret Borsası’nda görev yapan Dursun Kara getirildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Havva
Furkan Komit’in kendi tercihi ile görevinden ayrıldığını
belirtti ve ‘ Sayın Komit Ticaret Borsası’nda önemli
işlere imza atmıştır. Borsaya yaptığı katkılardan dolayı
teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında mutluluk ve
başarılar dilerim’ dedi.
ve hastalıklarla bilinçli mücadele bu bahçelerde
gerçekleştiriliyor. Kısaca A'dan Z'ye tüm bakımlar ve
mücadeleler bu ekipler tarafından bahçelerde
titizlikle yapılıyor.”
Fındıkta verim alabilmek için uzman görüşlerine
önem verdiklerini belirten fındık müstahsilleri de şu
görüşleri belirttiler: “ Hem borsa tarafından hem
tarım il müdürlükleri tarafından yıl içerisinde birkaç
kez seminer verilmektedir. Bu seminerlerde fındık
bahçe düzeni ve dikimi konusunda bilgiler alıyoruz.
En önemlisi toprak analizi bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden her çiftçi toprağını, tarlasını analiz
ettirmelidir. Yıl içerisinde mevsim bakımları
yapılmalı,fındık dikim koşullarına dikkat
edilmelidir.”

DURSUN KARA KİMDİR?
1978 Düzce Doğumlu, Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesi mezunu 200-2015 yılları arasında Düzce
Ticaret Borsasında, 2015-2020 yılları arasında Mali
Müşavir Kudret TAŞ ofisinde görev almış olup, SMMM
Ruhsatına sahiptir. 2021 Yılı Ocak ayı itibari ile de Düzce
Ticaret Borsası Genel Sekreterlik görevine başlamıştır.

2020 PERFORMANS ÖDÜLLERİ

FINDIKTA YENİ DİKİM
SİSTEMİ DENENMELİ
Tarım uzmanları ve Ziraat
Mühendisleri Türkiye'nin,
fındık üretim ve ticaretinde
giderek azalmaya yüz tutan
payını yeniden artırmak için
bahçelerde yeni dikim
sistemleri ile modern tarım
uygulamalarına geçilmesi
gerektiğini belirtti.
Uzmanlar son yılların
ortalamasıyla dünyada, yılda
900 bin tonun üzerinde
kabuklu fındık kullanıldığının,
bu rakamın 600 bin ton
kabukluya tekabül eden
kısmını Türkiye'nin
karşıladığının altını çizdi.
Türkiye'nin, dünyanın fındık
üretiminin yaklaşık yüzde
65'ini karşıladığına işaret eden
Uzmanlar, "Bu oran 20-25 yıl
önce daha fazlaydı. Üretim ve
ticarette giderek azalmaya
yüz tutan payımızı yeniden
artırmak için bahçelerimizde

ezberi bozarak yeni dikim
sistemleri ile modern tarım
uygulamalarına geçmeliyiz.
Yani bahçeleri yenileyerek
üretimi artırmalıyız"
değerlendirmesinde
bulundular. Uzmanlar bu
konuda şu görüşlere yer
verdiler: “Onun için
bahçelerde verim ve
kalitenin artmasına etkisi
olan tek gövde ile azami 4
dallı ocak sistemlerine,
bahçelerimizde modern
tarım uygulamalarına
geçmeliyiz. Dekarda
ortalama 100 kilogramın
altında olan fındık
üretimimizi önce 150-200,
daha sonra 250-300
kilogramların üzerine
çıkarmalıyız. Bizim bunları
yapmamız son yıllarda diğer
ülkelerde başlayan fındık
dikim harekatını zayıflatacak
hatta durduracaktır.”

2020 Yılının Performans Ödülleri Uğurcan KARSLIOĞLU ve
Okan AYDOĞAN' a Tescil Şefi Ferat ÖZCANIM ve Muamelat
Memuru Büşra DUMAN tarafından takdim edildi.

DÜZCE’DEN FINDIK İHRACATI
Düzce'den geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 bin
596 ton iç fındık ihracatı yapıldı. İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve
ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'nin bu yılki
dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın
oluşturduğu bildirildi. Kentte, hasadın eylül ayı
ortasında sona erdiği ve mahsulün piyasaya inmeye
devam ettiği belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine
yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek,
"2020'nin 12 ayının toplamında AB ülkelerine 18 bin 596
ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi. Kentte ihracatın
büyük bir bölümü işlenmiş fındık olarak kayıtlarımıza
geçti. Ürün halen pazara inmeye devam etmekte."
ifadelerini kullandı.
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PANDEMİDE KREDİ BORCU
ERTELENEN ESNAF
YENİ KREDİ ALABİLECEK
Pandemiden zarar gören esnafın kredi borçlarının
ertelenmesine dair karar yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2020
öncesi kullanılan kredilerin borçları, başvuru şartı
aranmaksızın faiziyle kalan vadeye yayılarak ertelenecek.
Ertelemeden faydalananlar işçi çıkaramayacak. Kredi
borcu ertelenen esnafın yeni kredi almasını engelleyen
hükümler uygulanmayacak
Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve
sanatkarların Halk Bankası'ndan aldığı düşük faizli kredi
borçlarının ertelenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Halk Bankası'ndan 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları
düşük faizli kredilerden doğan borçlarını ödeyemeyenler
faydalanacak. Ayrıca 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri
arasında vadesi dolacak olup 4 Şubat itibariyle itfa edilemeyenler
karardan yararlanacak.
FAİZ VE VERGİ EKLENECEK
Başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden

itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit
sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak
suretiyle ertelenecek. Hesaplanacak faiz,
banka ve sigorta muamele vergisi kalan
taksitlere eşit olarak eklenecek.
ÇALIŞAN SAYISINI AZALTMAYACAĞINA DAİR
TAAHHÜTNAME
Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve
sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca
çalışan sayısını azaltmayacağına dair
taahhütname alınacak. Çalışan sayısında

eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar
erteleme kapsamından çıkarılacak.
YENİ KREDİ ALABİLECEK
Borçları ertelenmiş esnafa talepleri halinde
düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili
kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme
süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.
Ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi
açılmasını engelleyen hükümler
uygulanmayacak. Ertelenen krediler için
erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi
başlatılmayacak.

YAZICI DESOB’U ZİYARET ETTİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
İl Kongresi dolayısıyla geldiği Düzce'de Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliğini (DESOB) ziyaret
etti.
Ziyarette, Ak Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe
KEŞİR ve Fahri ÇAKIR, Düzce Belediye Başkanı
Dr. Faruk Özlü, Ak Parti İl Başkanı Mustafa
KESKİN Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Mustafa KAYIKCI ve Birlik Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Oda Başkanları hazır bulundu.
Birlik Başkanı Mustafa KAYIKCI pandemi
döneminde Düzce Esnafının yaşadığı sıkıntıları
dile getirerek çözüm önerileri ile ilgili
taleplerini dosya halinde Hayatı YAZICI' ya
sundu.

YARARLANACAKLAR

Ziraat
Bankası

Remi Gazete'de yayımlanan karara göre,
GSS sistemine prim borcu olduğu için
sağlık hizmeti alamayacak yurttaşlar,
devlet ve üniversite hastanelerinden 2020
yılı sonuna kadar sağlık hizmeti
alabilecekler. Resmi Gazete'de yer alan
4376 sayılı yasa kapsamında kamu
hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz
yararlanmada muafiyet hükümlerini
düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar
Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

Düzce Ziraat Bankası
Şube Müdürü
Abdülkerim Kaval ve
Şube Müdür
Yardımcısı Orhan
Pekdemir, Birliğimizi
ziyaret ettiler.
Kendilerine nazik
ziyaretlerinden
dolayı teşekkür
ediyoruz.
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HAYATİ YAZICI TSO’YU ZİYARET ETTİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati
Yazıcı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı
ziyaret ederek sanayi çalışmaları ile ilgili
Başkan Tuncay Şahin'den bilgiler aldı.
Düzce'de AK Parti İl Kongresine katılan AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati
Yazıcı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını
ziyaret ederek Düzce'deki sanayi
çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Genel
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya Düzce
ile ilgili bilgiler veren Düzce Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin: “ İlk
olarak 2004 yılında tabi olduğumuz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
akreditasyon sisteminde geçen yıl
Türkiye'de ilk kez C sınıfı oda
konumundan A sınıfı oda konumuna
yükseldik. Odamızı 365 oda ve borsa
arasında ilk 16'ya taşıma başarısı
gösterdik. Düzce'de faal durumda 5
Organize Sanayi Bölgesi yer almakta.
Bunun haricinde de diğer sanayi
alanlarımızda da üyelerimiz canla başla
üretime, katma değer sağlamaya ve
ihracat yapmaya devam etmektedir. Mart
2019 itibariyle dünyayı etkisi altına alan

Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Büyükdede’nin
TSO Değerlendirmesi
Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede'nin Düzce ziyaretine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Bakan
Yardımcısı önceki gün Düzce'ye gelmiş ve
bazı ziyaretler gerçekleştirmişti.
BüyükdedeDüzce Valisi Cevdet Atay,
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Şahin ve Organize Sanayi
Bölgelerinin Müdürleri ile bir araya
gelerek Düzce Sanayisinin sorunlarını

Çevre Mevzuatı Eğitimi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “
Çevre Mevzuatları Eğitimi “ Çevre Mühendisleri Gülsevil
Çetin Yazgan ve Fatih Mezarcı tarafından video konferans
olarak gerçekleşti.
Pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen
Eğitim programının açılış konuşmasını Düzce TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin; “Değerli
katılımcılar; Bugünkü eğitimimizin ana teması bildiğiniz
üzere Çevre Mevzuatı. Değerli Çevre Mühendislerimiz
Gülsevil Çetin Yazgan ve Fatih Mezarcı bizlere konuyla
alakalı bilgiler aktaracaklar. Eğitime geçmeden önce ilimiz
hakkında bazı konuları sizlere aktarmak isterim. Bildiğiniz
üzere Düzce, İSKİ Su havzasında olduğundan dolayı
ilimizdeki sanayi tesislerinin atıkları İSKİ mevzuatlarına da
uyumlu olmak zorunda. Düzce, verimli tarım arazilerine
sahip bir alan olduğundan sanayileşmenin yanı sıra tarımsal
faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Son yıllarda artan
hava kirliliğinin sebeplerini Çevre Bakanlığımızın
gönderdiği mobil ölçüm istasyonlarıyla ölçerek farklı
alanlarda önlemler almaya çalışıyoruz. İlimize birçok
yatırımcı geliyor. Bizler, aralarından en temiz üretim
yapacak olanları seçmeye, ilimize kazandırmaya gayret
ediyoruz. Bu noktada yatırımcılarımızın ve KOBİ
düzeyindeki sanayicilerimizin uyması gereken kurallar ve
ilgili mevzuatlar zaman zaman güncelleniyor. Bugünkü
konuşmacılarımız sizlere Çevre Kanunu, Atık Beyanları,
Sıfır Atık Belgelendirme ve GEKAP Beyanları ile ilgili çok
önemli bilgiler verecekler. Eğitimimizin hayırlara vesile
olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür
ediyorum.” Şeklinde konuştu. Gerçekleşen seminerde;
Çevre Mühendisleri Gülsevil Çetin Yazgan ve Fatih Mezarcı
Çevre Kanunu, Atık Beyanları, Sıfır Atık Belgelendirme,
GEKAP Beyanları hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme
yaptılar.Toplantı katılımcıların sordukları soruların
cevaplanmasıyla sona erdi.

pandemi süreci de dahil olmak üzere Düzce, yatırım ve ihracat
konularında ivme kazanmaya devam etmiş, Türkiye genelinde
birçok kalemde ilk 3 sırada yer almıştır. 100'ün üzerindeki
ihracatçı üyelerimiz 140 ülkeye ihracat yapmakta, 2019 yılı
verilerine göre de bu rakam 1,5 milyar dolar seviyelerindedir.
5.600 aktif üyemizle Türkiye için üretmeye, ülkemizin 2023
vizyonuna katkı sağlamaya devam ederken aynı zamanda
ilimizin diğer dinamiklerini de ayakta tutmaya gayret ediyoruz.
Üyelerimizin aktif ihracat işlemlerini yerinde yapabilmeleri
adına Gümrük Müdürlüğü girişimlerimizi hızlandırdık ve ilimize
Gümrük Müdürlüğü açılması konusunda mutabakata vardık.
Fiziki binanın yapılmasının ardından mümkün olan en kısa
sürede Gümrük Müdürlüğümüzü de faaliyete geçireceğiz”
ifadelerine yer verdi. Düzce'yi yakından takip ettiğini belirten
Hayati Yazıcı, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının yakın çalışma
ortamı ve başarılarından dolayı Düzce TSO Yönetimini tebrik
etti.

Akreditasyon İzleme Toplantısı

dinledi. Toplantıda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Şahin; “OSB tescili sonrası kamulaştırma süreçleri çok
uzun ve sancılı geçmekte olup yatırımlarım başlama süresini
olumsuz etkilemektedir. Bakanlık kredisi kullanmayan OSB'lerde
kamulaştırma ve altyapı maliyetlerinin karşılanabilmesi için
tahsis işlemlerinin tescil sonrası başlanmasına yönelik kanun
düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. OSB'lerde atıl
durumda kalan ve sanayici mülkiyetinde bulunan binaların
gerekli kanun düzenlemesi ile ekonomiye kazandırılması önem
arz etmektedir. Islah OSB statüsü kaldırılan ve OSB kimliği
kazanan OSB'lerde enerji dağıtım lisansı alabilmelerinin önünün
açılması gerekmektedir. Kamulaştırma ve altyapı işlemlerini
kredi kullanarak bütçe oluşturmak zorunda olan OSB'lere
öncelik ve kolaylık sağlayacak düzenlemenin yapılması
gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.
Düzce'de Kamu-Sanayi, Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarının
üst düzeyde olduğunu belirten Tuncay Şahin, Düzce Valisi
Cevdet Atay'ın sivil toplum kuruluşları ve üniversite olan sıkı
diyaloğu sayesinde uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

2021 yılının ilk Akreditasyon İzleme Komisyonu toplantısı
20 Ocak 2021 tarihinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında
gerçekleştirildi. Toplantıya; Düzce Üniversitesi'nden davet
edilen Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Odamız Akademik
Danışmanı Doç. Dr. İstemi Çömlekçi ve Doç. Dr. Yunus
Biçen katılım sağladı. Toplantıda; 2021 iş planı için
planlanan faaliyetler konusunda bilgi verilirken faaliyetler
içerisinde üniversite ile iş birliği yapabilecek olanlar
üzerinde istişare yapıldı. Planlanan faaliyetler içerisinde
Düzce Üniversitesi'nin sağlayabileceği desteklerin
performans hedeflerinin gerçekleşmesi ve Üniversite Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesinde çok önemli katkılar
sağlayacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu yıl
yapılacak faaliyetlerden birisi olan Sektörel SWOT Analizi
Çalışması için hazırlanacak yol haritası için tekrar bir
araya gelinmesine karar verildi. Bu çalışmanın özellikle
pandemi sonrası oluşan yeni iş ortamının gerektirdiği
ihtiyaç ve beklentilerin tespit edilmesi konusunda da
önemli bir başvuru kaynağı olması gerektiğinin de altı
çizildi.
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ARAŞTIRMA: CORONAVAC’IN
CİDDİ BİR YAN ETKİSİ GÖRÜLMEDİ
Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı öğretim üyeleri
tarafından yönetilen, “Sağlık
çalışanlarında inaktive Covid19 aşılanması sonrasında
antikor yanıtı ve etkinlik
takibi” isimli CoronaVac
aşısının güvenlik ve
koruyuculuğunun izlenmesi
konusundaki bilimsel
araştırmanın ilk etabı
tamamlandı.
İlk etapta CoronaVac aşısının
birinci doz uygulaması sonrası
ilk 7 günlük sürede
katılımcılar yan etkiler
açısından sorgulanarak 1800›e
yakın aşılanan sağlık
personelinin 791›inden geri
bildirim alındı. Aşı sonrası
görülen bölgesel (aşının
yapıldığı yer) ve genel (tüm
vücutta görülebilen) yan
etkiler olmak üzere tablolarla

açıklandı. Tablo bilgilerine göre katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş
ortalaması 34.4 olarak açıklandı. Yan etki görülenlerin yüzde 61.9'unun
kadın, yüzde 38.1'inin ise erkek olduğu bildirildi.
YÜZDE 1.5 HASTANEYE BAŞVURDU
Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların yüzde 27,3'ünde hafif bölgesel ya
da genel yan etki bildirildi. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların
sadece yüzde 1.5'inin bir sağlık kuruluşuna ayaktan başvurduğu ve tümünün
taburcu edildiği açıklandı. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir ciddi yan etki
görülmediği açıklanan çalışmada, yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en
sık başvuru 19-29.9 yaş grubunda yüzde 0,9, genel yan etki nedeniyle sağlık
kurumuna başvuru oranı kadınlarda yüzde 1 erkeklerde yüzde 0.3 olduğu
kaydedildi.

Kısıtlamalarda
gevşeme olmamalıdır
Alınan önlemlerle birlikte vakalarda beklenen
düşüşün sağlanamamasıyla uzmanlardan birbiri
ardına uyarılar geldi. Bilim Kurulu üyeleri,
normalleşme için erken olduğu düşüncesinde. Prof.
Dr. Sema Turan, ''Henüz kısıtlamaları gevşetmeye
başlamamalıyız. Çünkü bu mutasyonlu virüsün
ülkede ne kadar hızla yayılıp yayılmayacağını
bilmiyoruz. O nedenle alarm durumunda olmaya
devam etmek durumundayız” dedi.
MUTASYONLAR YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Benzer şekilde dünyayı alarma geçiren virüs
varyantları hakkında uyararak mutasyonların
yakından takibinin önemini vurgulayan Prof. Dr.
Kenan Midilli, “Türkiye'de salgının başından itibaren
düzenli dizi analizleri ile virüs takibi yapılamadı.
Ancak bu varyantlarla birlikte harekete geçildi” diye
konuştu. Midilli, kısıtlama tedbirlerinin çok dikkatli
bir şekilde ve çok tartılarak gevşetilmesi
zorunluluğunun ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Ateş
Kara ise aşılamanın önemine vurgu yaparak,
“Planladığımız şekilde devam edebilirsek mart sonu,
nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşıp,
toplum içerisinde kayıplarımızın azaldığı, hastane
yükümüzün azaldığı bir dönemi görebiliriz. Yaz
aylarında genel bir rahatlamamız olabilir” dedi.

Yumurta alırken nelere dikkat etmeliyiz
Çağla Darıyerli
Diyetisyen
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Güneş Tıp Merkezi

Yumurta zengin içeriği nedeniyle anne
sütünden sonra gelen en değerli protein
kaynağıdır. Yapısında bulunan
aminoasitlerin tamamı vücutta
kullanılabildiği için örnek protein olarak
adlandırılır. Ekonomik olması nedeniyle
kolaylıkla ulaşıp, satın alabildiğimiz
yumurtaların hangisi doğal ve güvenilir?
Satın aldığımız dışı kirli, doğal izlenimi
veren yumurtalar gerçekten doğal mı?
Yumurta alırken son kullanma tarihine

Korona virüsten
kaçarken sağlığınızdan
olmayın
Pandeminin başlamasıyla evde kalma süreleri
artarken, uzmanlar vatandaşları diğer hastalıklara
karşı uyarıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi sürecindeki karantinalar, evde kalma
sürelerinin uzaması, hareketsiz yaşam ve teleiletişim olarak da bilinen uzaktan çalışmanın
yaygınlaşması, bilgisayar, telefon, tablet başında
geçen sürelerin uzaması, hareketsiz yaşam ile
beraber belirsizlik kaygı ve stresi de arttırdı.
Özellikle Stres ve kaygının insan metabolizması
üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu ifade eden İç
Hastalıkları Uzmanları, “Stresli bir dönemden
geçiyoruz. Bir virüs ki en başta sağlığımızı,
eğitimimizi, paramızı, ruhsal durumumuzu tehdit
ediyor. Ne zaman biteceği de belli değil gibi. Bize
düşen de bitene kadar onunla yaşamak, bizden
götüreceklerini en aza indirerek. Dengeli
beslenerek, düzenli uyuyarak, stresimizi iyi
yöneterek, egzersizimizi yaparak ve birbirimize
destek olarak” ifadelerini kullandılar.
Her zaman dengeli beslenmemiz gerektiğini de
hatırlatan uzmanlar “Covid19 dan korunmak adına
bugünlerde sebze meyve ağırlıklı, bol sıvı
tükettiğimiz, protein-karbonhidrat dengesini
bozmadığımız, basit şekerden uzak durduğumuz bir
beslenme tarzı bağışıklık sistemimiz açısından
faydalı olacaktır.
Kısıtlamaların da hareket kapasitemizin azalmasına
neden olduğu bugünlerde lifli gıdalar bağırsak
sistemimizin dengesini korumak açısından da
faydalı olacaktır Ana öğünleri atlamadan, ara öğün
ihtiyacımızı da yoğurt, süt, meyve, kuruyemiş ile
doldurmak her zaman önerilerimizden” dedi.
D vitamininin önemine değinen uzmanlar, “Günde
20 dakika camın arkasından olmamak şartıyla
güneşlenmek D vitamini için gerekli olsa da
günümüzde hava kirliliği ve kötü beslenme
nedeniyle ve özel bazı hastalıklarda D vitamini
eksikliğini sık görüyoruz. Yeterince güneş alamayan
ülkelerde önleyici olarak D vitamini kullanan
toplumların Covid 19 u daha hafif geçirmeleri,
Covid-19 da D vitamininin önemini arttırdı. Mümkün
olduğu kadar saat 10:00-15:00 arası cildimize direk
gün ışığı temasına özen gösterelim’ dediler.

bakmanın dışında nelere dikkat
etmeliyiz?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yeni
Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin 24
Kasım 2017'de Resmi Gazete'de
yayınlanmasının ardından, yumurta
işletmecilerinin artık yumurtalara ülke
kodu (TR) öncesinde, yetiştirme kodu (01-2-3) ekleme zorunluluğu getirdi.
1. Kod 0: Organik yumurtadır. Organik
tavuk yetiştiriciliği yapan bir ortamda,
hormonsuz organik yemler ile büyüyen
ve hiç bir şekilde ilaç ya da hormon
verilmemiş tavuklardan üretilen
yumurtalardır. (0TR...)
2. Kod 1: Gezen tavuk yumurtasıdır.
Tavukların rahatça gezdiği bir alanda
üretim yapılır. Kümeste değil tavuk
çiftliklerinde özgürce gezerler. Serbest
şekilde yemlenirler ama yemlerinin

GDO'suz ve hormonsuz olma
zorunluluğu yoktur. (1TR...)
3. Kod 2: Kümes tavuğu yumurtasıdır.
Bu tavuklar kümeste yetiştirilseler de
kafeste olmadıkları için, kümes
tavuklarından biraz daha özgür ama
serbest dolaşan tavuklardan daha
kısıtlıdırlar. Yemlerinin GDO'suz ve
hormonsuz olma zorunluluğu yoktur.
(2TR...)
4. Kod 3: Kafes tavuğu yumurtasıdır.
Piyasadaki en ucuz yumurtalardır. Bu
tavuklar yürüyemez ve dolaşamaz.
Yemleri de GDO'lu ve hormonlu olabilir.
(3TR...)
Tercihin Kod 0 olması en sağlıklı
seçenek olsa da görsel olarak doğal
süsü verilip, nerede yetiştiği belli
olmayan kodsuz yumurtaları tercih
etmemek verilecek en doğru tavsiyedir.
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Düzce’de
Hava
Kirliliği

Erkan Dinçer/ İyi Parti Meclis Üyesi

Pandemi döneminde Düzce esnafı ve vatandaşı
ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birçok
problemle mücadele etmekte adeta yaşam mücadelesi
ortaya koymaktadır. Şartlar bu iken, Düzce kamuoyunu
gereksiz yere meşgul eden konuların tartışılmasını doğru
bulmuyor, Düzce'nin asli meselelerini konuşma adına
aşağıda bahsi gecen konuları yetkililere hatırlatmanın
yerinde olacağını düşünüyoruz.
Sonuç itibari ile, idare elinizde, vatandaş şehri size
yönetin diye emanet etti . Vadettiğiniz, söz verdiğiniz
işler var ki biz de bu hususları tekraren hatırlatmayı
görev addediyoruz.
1) Asar Deresi için para geldi dediniz, söz verdiğiniz
proje bir an önce yapılmalıdır.
2) Kervan Kavşağı projesi 2020 Aralıkta başlayacak
dediniz, hala ortada proje de yok başlayan bir çalışma
da yok. Kervan kavşağının son durumu kamuoyu ile
paylaşılmalıdır.
3) İstanbul Caddesi'nde altyapı yetersiz dediniz, komple
yapılacak dediniz hadi başlayın İstanbul Caddesi'ni yapın.
4) Düzce'de hala evlerde su sorunu var, boru
değiştireceğiz takviye su kaynakları bulacağız dediniz,
hadi su sorununu halledin.
5) Pandemide karınca kararınca, az veren candan çok

İyi Parti
Gençlik
Kolları
3'üncü
Yılı Kutladı

veren maldan misali belediyeler esnafına irili ufaklı
destek olmaya çalıştı; siz de Düzce'nin esnafının elinden
tutun dedik ama yeterince ve her kesime adil şekilde
ulaşacak biçimde tutmadınız. Yönetmek inisiyatif
almaktır, alın artık.
6) Pandemi döneminde bir maske performansından
bahsedip durdunuz. 102 bin haneye maske dağıttık
diyorsunuz mücavir alan dahil sayıyoruz 102 bin hane
yok, daha gerçekçi rakamlar bekliyoruz.
7) 150 milyon dev yatırım, 15.081 kişilik stad sözü
verdiniz, 8181 kişilik stat yapacağız demeye başladınız.
15.081 kişilik stat görselleri ne oldu, neden kapasite
düşürüldü?
8) 15 bin istihdam dediniz hala bekliyor Düzceliler,
istihdam sorununun çözümüne vaat ettiğiniz paralelde
bir an önce katkıda bulunun, insanımızın sabrı kalmadı.
9) 2020 yılında kendin pişir/kendin ye, piknik alanları ve
satış reyonlarının bulunacağı yeni et kombinası hizmete
girecek dediniz, yine her zamanki gibi güzel görseller
paylaştınız ama mezbaha hala bakımsızlık ve pislikle
gündeme geliyor. Artık 2021 yılına geldik yapın artık.

İyi Parti Düzce Gençlik Kolları kuruluşlarının
3'üncü yılını kutladı. Parti il binasında
yapılan kutlamaya ittifak partisi CHP'nin
Gençlik Kolları üyeleri de katıldı. İyi Parti İl
Başkanı Yunus Özay Er ve Yönetim Kurulu
üyeleri kutlamada hazır bulundular. İyi Parti
Düzce Gençlik Kolları Başkanı Dilara Kefeli,
gençlik kolları üyelerinin tamamının
katıldığı kutlamada yaptığı konuşmada, '
Gençlik Kolları olarak 2021 yılı programını
hazırladık ve her zamankinden daha İYİ ve
çok çalışacağız' dedi.

Gençlik Kolları olarak İYİ bir ekip kurduklarını
belirten Kefeli, yeni dönem çalışmaları için şu
görüşlere yer verdi “ Partimizin tüzük ve
programına göre çalışma programımızı
hazırladık. Bizim için siyasi çalışmalar kadar
toplumumuzun hassasiyetlerini de dikkate alarak
sosyal sorumluluk ve çevre konularına önem
veriyoruz. Gençlik Kollarında bulunan tüm
arkadaşlarımız bulundukları kente değer
katıyorlar” Kefeli, kutlamalara katılan parti
teşkilat üyeleri ile CHP Gençlik Kolları üyelerine
de teşekkür etti.

1999 Düzce depreminden sonra 2001 yılında Devlet
planlama teşkilatı görevlileri tarafından Düzce
raporu hazırlanmıştı. Bu raporda Düzce de turizm
açısından en önemli tehlikelerin yüksek hava kirliliği
ve estetikten uzak, plansız kentleşme olduğu
belirtilmişti. Aradan 20 sene geçmiş olmasına
rağmen hava kirliliğinde bir düzelme olmadığı
aksine arttığı ilerdeki satırlarda açıklanmıştır.
Düzce çevre ve şehircilik il müdürlüğü web sayfası
2020-2024 temiz hava eylem planı kısmı önsözünde
“İlimizde genel olarak doğal güzellikler ön plana
çıkmaktadır. Ancak gelişen sanayisi,artan nüfusu ve
önemli transit yolların geçiş güzergâhında
bulunması, ilimizin hava kalitesiniolumsuz yönde
etkilemektedir. Hava kalitesi üzerine etki eden
ısınma, sanayi ve trafikbileşenlerine topografik ve
meteorolojik faktörlerin de eklenmesi ile İlimizde
zaman zamanhava kirliliği düzeyi
artabilmektedir.”şeklinde Sayın valimiz Dr. Zülkif
Dağlı açıklamada bulunmuştur. Sayın Belediye
Başkanımız Dr. Faruk Özlü de önsözde benzer
açıklamada bulunmuştur. Bu satırlarda da
Düzce'nin doğal güzellikleri vurgulanmış ve gelişen
sanayi, artan nüfusunun ilimizin hava kalitesini
olumsuz yönde etkilendiği ifade edilmiştir. Gene
2001 Devlet planlama teşkilat raporunda “Yeni
kurulacak sanayi tesislerinin yer seçimi Düzce
ilindeki tarım alanlarının ve su kaynaklarının
korunması hususları göz ününde bulundurularak
yapılmalıdır.” ibaresi varken bu uyarı dikkate
alınmamış ve 12.12.2016 bakanlar kurulu kararı ile
Düzce ovası koruma altına alınmış iken gene
sanayi tesislerinin oluşması için Küçükahmetler
köyünün bulunduğu yerde 2100 dönüm alanın
sanayiye açılma faaliyetleri devam ettirilmektedir.
Gelişen sanayi ile birlikte artan göç de şehrin
nüfusunu arttırmakta, bununla birlikte bu
fabrikalarda çalışan işçilerin derme çatma
evlerinde mantolama olmadan, ısı cam olmadan
doğal gaz ile ısınmalarını sağlayamayacakları da
bir gerçektir. Bu nedenle halen bu konuda
Düzce'de binlerce meskenin önüne kadar doğal
gaz hattı geldiği halde abonelik alamayanlar
vardır. Bu meskenlerdekiler de haklı olarak daha
ucuz olan kömürü kullanmaları da hava kirliliğini
daha da arttırmaktadır.
Her sene kasım- nisan periyodunda Düzce’de kirli
hava gündem olur. Düzceliler de yıllardır olduğu
gibi her sene özellikle sisli, puslu günlerde kirli bir
havayı solumak zorunda kalır. Hava kirliliği,
solunum fonksiyonlarını kötüleştirmektedir. Astım,
akut bronşit, pnömoni, akut farenjit, alerjik rinit
hava kirliliğiyle ilişkilidir. Hava kirliliği akciğer
kanserine de neden olmaktadır.
Bu kapsamda İlimizin hava kalitesi üzerine etki
eden bileşenlerin değerlendirmesi yapılarak, hava
kalitesini arttırmak adına gelecek yıllar için İlimizde
gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin
belirlendiği "Düzce İli Temiz Hava Eylem Planı"
hazırlanmıştır. Ama eylem planında hazırlananlar
ne derece uygulanıyor. Çünkü uygulansa her sene
aynı sorunları yaşamayız.
Düzce'de hava kirliliğini ölçmek için üç istasyon
kurulmuştur.
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Düzce’de hava kirliliği
(Sayfa 6'dan devam)

Erkan Dinçer

Uzunmustafa Düzce(Merkez) Hava Kalitesi İzleme
İstasyonu,
Kalıcı Konutlar Hava Ölçüm istasyonu,
Düzce Belediyesi önünde Trafik Kaynaklı Hava Kalitesi
Ölçüm İstasyonu,
Bu istasyonlardaki izleme verileri, kirlilik kaynakları bir
arada değerlendirildiğinde ilimizde hava kirliliğinin
nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 1-İlimizin topoğrafik
yapısı, 2- Atmosferik şartlar ve Meteorolojik
parametrelere bağlı olarak Düzce`de coğrafi konumdan
kaynaklı enverziyon (terselme-inversion) problemi
nedeniyle kirli havanın dağılamaması,3- Isınma kaynaklı
hava kirliliği: Özellikle, kış aylarında soba ve kaloriferlerde
yakıt olarak, odun, kömür kullanılmasıyla bacalardan çıkan
karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit(SO2),
azotoksitler(NOx) ve partikül maddeler havayı
kirletmektedir. İlimizde bulunan. 2017 Yılında katı yakıt
kullanılan konut sayısı 46.944 olarak belirlenmiştir. Bu sayı
2018 yılında 46.172'ye, 2019 yılında da 43.557'ye
gerilemiştir. Katı yakıt kullanılan konut sayısındaki düşüşün
doğalgaz abone sayısındaki artışla örtüşmemesi, doğalgaz
aboneliği olan konutlarda katı yakıt kullanılmaya devam
edildiğini göstermektedir. Yaklaşık 17.000 mesken doğal
gaz aboneliğini almamış. 4-Ulaşım kaynaklı hava kirliliği:
Ülkemizin en yoğun trafiğine sahip D -100 ve TEM
otoyolunun ovadan geçiyor olması hava kirliğini ulaşım
bazında arttıran bir faktördür. Motorlu taşıtlardan
kaynaklanan kirleticiler:Karbonmonoksit (CO), Azotoksitler
(NOx), Hidrokarbonlar (HC), Kurşun (Pb)
İlimizde yaşanan hava kirliliğine, artan motorlu taşıtlardan
kaynaklanan egzoz gazları dolayısıyla yıllara göre PMıo
konsantrasyon değerlerine bakıldığında; 2017-2018
döneminde ise %55 iken , 2019 yılında bu oranın %73
seviyesine çıktığı görülmektedir. 5- Sanayi : Düzce ilinin
genelinde yerleşim alanları içerisinde büyüklü küçüklü
sanayi tesisleri de yer almakta ve İlin hava kalitesi üzerine
etki etmektedir.
Sanırım nisan ayında bu sene devreye sokulan mobil
istasyonlardan elde edilen son parametrelerle daha
ayrıntılı bir değerlendirme yapılmış olacaktır.

Hayata Uyanmak
Dr. Aytuna Tosunoğlu
Realiteden kaçış eğilimimiz, içinde pandeminin yarattığı
büyük ve öngörülebilir delikle birlikte gündelik hayatın
işleyişi içinde başka tür gerçeklikle yoğunlaşmamıza neden
oldu. Toplumsal realiteyi değiştirme konusunda kendimizi
fazla şanslı bulmadığımızdan olsa gerek, tüm kaçışlarımız
bir olguyu yansıtmakta: Uzaklaşmak, içinden çıkıp terk
etmek, tetiklenmiş bir kaçma isteği ve arkada bırakılan
sıkıcı/üzücü bir realite. Ya da öyle zannediş… İnsan,
yaşamındaki önemli sorunların nasıl ve neden ortaya
çıktığını, bunların önlenip önlenemeyeceğini anlamakta
her zamankinden daha fazla zorluk içindedir. Burada bir
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kaynağında
Av. VE
Azade
Baroazaltılması
Başkanı önem arz etmektedir. Bu maçla eylemi
KİRLETİCİLERİN ETKİ SÜRESİ, KONSANTRASYONU
DİĞERAy/ Düzce
yapacak
kurumlar;
Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik il
KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI OLARAK İNSAN VÜCUDUNDA
Müdürlüğü,
İl
emniyet
müdürlüğü, il jandarma Komutanlığı, il
YAPMIŞ OLDUĞU ETKİLER AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.
sağlık müdürlüğü, organize sanayi müdürlüğü, ticaret ve
sanayi odasıdır.
Karbonmonoksit (CO) :Yakıtlar için tam yanmanın
Hava kirliliğinin azaltılmasındaki asıl hedef İlimizde yaşayan
sağlanması için yeteri miktarda oksijenin bulunmaması
bireylerin
sağlıklı ve kaliteli bir yaşam ortamını ve bunun
durumunda çok yüksek miktarda oluşmaktadır.
şartlarından
birisi olan temiz havayı temin edebilmek ve hava
Karbonmonoksit nedeniyle kan damarlarının çeperleri,
kirliliğini
önlemektir.
Bu amaçla yapılacak uygulamalar;
beyin ve kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon
Isınma
amaçlı
kullanılan
yakıt türleri içinde kömürün oranını
bozuklukları meydana gelmektedir.
düşürmek
ve
daha
temiz
bir yakıt türü olan doğalgazın
Kükürt oksitler ,Azot oksitler : Kükürt Dioksit: Kömür,
kullanımını
yaygınlaştırmak
için tedbirler ve teşvikler
benzin ve diğer yakıtlar ,kükürt ve organik (karbon bazlı)
uygulanmalıdır.
Kömür
kullanımı
kesinlikle engellenmelidir.
bileşikler içermektedir. Kükürt havanın oksijeniyle
Doğalgaz
kullanımı
için
maddi
olarak
vatandaşa destek
yandığında, kükürt dioksit (SO2) oluşmaktadır.
sağlanmalıdır,
Azot oksitlerin en önemli kaynağı egzoz gazları ve yakma
Kömür denetimleri için Belediye Başkanlığı bünyesinde daimi
tesisleridir. Azot oksitlerin en önemli iki tanesi azot
ekipler
oluşturulmalı ve denetim araçları tahsis edilmelidir,
monoksit (NO) ve azot dioksitdir (NO2). Azot oksitlere
Binalarda
ısı yalıtımı yapılmalı ve denetlenmelidir,
atmosferdeki konsantrasyonuna bağlı olarak uzun süre
maruz kalınması durumunda akciğer dokusunda yapısal
Bireysel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının kullanımı
değişiklikler meydana gelebilmektedir.
yaygınlaştırılmalı, şehir içinde yoğun güzergâhlar için toplu
taşıma araçları tercih edilmelidir,
Partikül Maddeler (PM) : Parçacık çaplarına göre PM10 ve
PM2,5 olarak adlandırılan bu kirleticinin insan sağlığı
Şehir içinde, kişilerin güvenli bir şekilde kullanabileceği
üzerinde zararlı etkisi olduğu bilinmektedir. Kanser yapıcı
bisiklet yolları oluşturulmalıdır. Bisiklet yollarının
organik kimyasallar içeren partikül maddeler sağlık
yaygınlaştırılması ile araç kullanımının azaltılması
açısından çok tehlikelidir. Birçok farklı bileşenden oluşan
hedeflenmelidir. Gerek yakıt kullanımının azaltılması gerek
partikül maddeler akciğerdeki nemle birleşerek aside
trafiğin rahatlatılarak akıcı hale getirilmesi ile emisyon
dönüşmektedir. Bunlardan PM10
miktarının azalması sağlanmalıdır,
kirleticisi Düzce'de en büyük problemdir. Avrupa Birliği'nde
İlimizde kaçak mazot, biodizel, ve madeni yağ üretimine ve
kirletici maddeler arasında yer alan Partikül Madde 10 (PM
satışına engel olmak için, bu ürünleri üreten tesisler ile
10) seviyesi 24 saatlik ortalamada 50 mikrogram/m3 olarak
akaryakıt istasyonları, özellikle promosyonlu ve düşük fiyatlı
belirlenmiş durumdadır. Bu sınır değerin 1 yıl içerisinde 35
mazot, biodizel ve madeni yağ ürünlerini satan tesisler
defa aşılması kabul edilebilirken, 35'den fazla aşılması
düzenli olarak denetlenmelidir,
halinde insan sağlığını bozan etkiler yaratacağı kabul
Yapılacak olan denetimlerle 10 numara yağın araçlarda yakıt
ediliyor. Düzce`de 50 mikrogram/metreküp sınır değeri
olarak kullanımı önlenmelidir. Akaryakıt olarak 10 numara
2014 yılında 297 defa aşılmıştır. Yani Düzce`deki yurttaşlar
yağın kullanımı sonucunda ortaya çıkan NOx ve ağır metaller
sadece 68 gün temiz hava soluyabildi. 297 gün kirli havaya
insan sağlığı açısından risk oluşturduğundan bu
maruz kaldı.
parametrelerin salınımının engellenmesi hedeflenmelidir,
PMıo, akciğere kadar ulaşıp kanın içindeki karbondioksitin
İlimizde kurulması planlanan OSB, İhtisas Organize Bölgeleri
oksijene dönüşümünü yavaşlatmakta bu da nefes darlığına
ve sanayi tesislerinin yer seçiminde; sanayi kaynaklı
neden olmaktadır.Bu durumda oksijen kaybının
emisyonların yerleşim alanlarını en az etkileneceği yerler
giderilebilmesi için kalbin daha fazla çalışması
seçilerek imar düzenlemeleri yapılmalıdır,
gerektiğinden kalp üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.
İlimizin yerleşim planlamasında, hava sirkülâsyonunu
Ancak coğrafi özellikler ve meteorolojik faktörler
sağlayacak alanlar oluşturulmalı, rüzgârın akışını engelleyecek
değiştirilmesi mümkün olmayan parametreler olduğu için
yapılaşma düzenine engel olunmalıdır.
hava kalitesi üzerine etki eden kirletici kaynaklarının

sorun olduğunun farkındayız. Gündemi oluşturan konuların,
bu konuların işlenişinin ve kimlik inşalarının devletin,
namusun, kişiye göre hakların, geleneklerin korunması
adına şiddeti meşrulaştıran bir şekilde kurgulandığını
biliyoruz. İster sosyal ister ekonomik ister kültürel ister
siyasal eleştiri yapmak bir hak olmasına rağmen, ciddi
şekilde baskı ve şiddet yoluyla var olan yapı buna izin
vermiyor. Yaşadığı hayat ya da toplumsal realite karşısında
duyguları fazla yoğunlaşmış kişiler olarak sosyal medya
üzerinde vekalet verdiğimiz kişiler aracılığı ile kısa, etkisiz
katharsis elde ediyoruz. Hepsi bununla kalıyor. Umberto
Eco, medyanın ideolojileri taşımasını anlatırken, onun
egemen ideolojiyi yayma işlevi gördüğünü ve böylece
topluma uyumlu, sosyal yapıya entegre olmuş bireyler
yaratarak, toplum işleyişinde ortaya çıkacak çatlakları
engelleyerek ve yerleşik değerlerin yaygın hale
getirilmesiyle toplumun işleyişini kolaylaştırdığını söylemişti.
Burada yer alan derin anlamlar evrenini çözümlemeye
çalışmak yerine, insanla dünya arasındaki ilişkiyi duru

nedenlere dayandırmak kötülüğün şeffaflığını gözler önünde
sermeye yetecektir. İktidar kendi temsiliyetinde, basit dokulu
dolayısıyla kolay anlaşılan, neden/sonuç ilişkisine kolayca
varılan formlardan hoşlanmaz. Onu bozmak için düşünsel ve
toplumsal hayatta yaşanan baş döndürücü hızdaki
değişikliklerin bir açıklaması olarak pragmatizmden
yararlanır yani önceden belirlenmiş hedeflere yönelik bir
tavır sergiler, yolda ne bulduysa kullanır. Yararcılık, ortaya
koyduğu ilkillik (firstness) ilkesiyle temsil ilişkisini
gerçekleştirmek için isterse şiddet nesnesine ulaşır.
Özgürlükler kısıtlandığında yaşamdan haz alınmaz. Kendimizi
engellenmiş, bir zora yenilmiş hissettiğimizde bir zaman
sonra duyumsama yokluğuna teslim oluruz. Uyuşuruz.
Yaşamın gizemi, bir/aynı olmayışı ve bu dünyanın büyüsü
içinden doğan umut ve eylemlilik iktidarlar tarafından
sezinletilmemeye çalışılır. Çalışılır. Ama, hayata uyanmak diye
bir şey var. Ben buna, bilincin içsellik ve açıklığa doğru
ilerleyen evrimi, diyorum.

Fabrika
D-100 Karayolu Üzeri
K Melen Mevkii

Tüm Fabrika Binalarınızda Pekintaş Prefabrikasyon
Her Zaman Çözüm Ortağınız Olarak Yanınızda

DÜZCE
Tel: (0380) 537 51 85
Faks: 537 52 53

EKONOMİ

POLİTİKA

DÜZCE

aylık ekonomik politik gazete
Sayı: 52 / Şubat 2021

Sektör

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

