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Covid-19 aday aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci 

doz uygulamasında sona gelindi. Bu kapsamda 10 Şubat 

2021 günü Faz-2 çalışmalarına başlanan inaktif aşı 

adayının 2. dozu  son gönüllülere uygulanarak sona erdi. 

Nisan ayı sonunda 3.faz çalışmasının ardından yerli aşının 

hayata geçirileceği açıklandı. Aday aşının Faz-2, ikinci doz 

uygulaması yapılan aşı gönüllüsü yaptığı açıklamada ilk 

dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı 

çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti

TMO’NUN ÇİFTÇİDEN 

ALACAĞI ÜRÜNLER 
ÜCRETSİZ DAĞITILACAK
Toprak Mahsulleri Ofisi sadece üreticilerden yemeklik 
patates ve soğan alacak. Tüccar, aracı veya başka 
kesimlerden patates ve soğan alımı yapılmayacak. Bunun 
tespiti için üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki patates 
üretim alanına ve üretim miktarına bakılarak alım 
yapılacak.

TMO'nun çiftçinin elinde kalan patates, 
soğan ve çeltiği satın alacağı bildirildi. 
Çiftçiden satın alınacak ürünlerin 
vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde 
kalan yemeklik patates ve kuru soğanı 
maliyet fiyatına satın alarak Valilikler 
aracılığıyla Ramazan öncesi ücretsiz 
dağıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
"İVEDİ" damgası ile 8 Nisan 2021'de 81 İl 
Valiliği'ne gönderilen yazıda aynen şöyle 
deniliyor:

“Üreticilerimizin elindeki arz fazlası 
yemeklik patates ve kuru soğanların 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürlüğü tarafından alınması yönünde 
çalışmalara başlanmıştır. Bahse konu 
yemeklik patates ve kuru soğanlar, İl 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarınca Valiliklerin gözetiminde, 
ihtiyaç sahibi tüketicilere ücretsiz 
doğulacak olup Ramazan öncesi 
dağıtımların başlaması hedeflenmektedir. 
Valiliklerinizce gerekli ön hazırlıklara 
başlanılması, bahse konu hedefin 
gerçekleştirilmesi açısından önem arz 
etmektedir.

Gerekli hazırlıkların ivedilikle yapılması ve 

ürün teslim edilecek (il merkezinde bir 
nokta) adresin 09 Nisan 2021 tarihi mesai 
bitimine kadar 
TMO'ya(tmo.genelmudmluk@hs03.kep.tr) 
bildirilmesi hususunda, Bilgi ve gereğini 
rica ederim."

Edindiğimiz bilgilere göre, Toprak 
Mahsulleri Ofisi sadece üreticilerden 
yemeklik patates ve soğan alacak. Tüccar, 
aracı veya başka kesimlerden patates ve 
soğan alımı yapılmayacak. Bunun tespiti 
için üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki 
patates üretim alanına ve üretim 
miktarına bakılarak alım yapılacak.

Yemeklik patates ve kuru soğan çiftçiden 
maliyet fiyatına satın alınacak. 
Edindiğimiz bilgilere göre kilosu 50-60 
kuruştan alınması öngörülüyor. Bununla 
ilgili Toprak mahsulleri Ofisi yetkilileri 
gerekli çalışmaları yapmaya başladı. Hem 
maliyet hesaplaması hem de alınacak 
patates ve soğan için sahada çalışmalar 
yapılıyor. Yemeklik patates ve kuru soğan 
alımında dikkat edilecek bir başka önemli 
konu ise ürünlerin tüketilebilir olması. 
Çürümüş, kullanılamaz durumdaki ürünler 
satın alınmayacak. Satın alınan soğan ve 
patates sofrada tüketilebilecek kalite ve 
sağlamlıkta olması gerekiyor

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, pandemi 
nedeniyle esnaf ve sanatkarın durumuna 
ilişkin olarak basın toplantısı yaptı. 
Mustafa Kayıkcı, tüm oda başkanlarının 
hazır bulunduğu toplantıda pandemiye 
ilişkin genel bir değerlendirme yaptı 
ardından da taleplerini sıraladı. Kayıkcı 
toplantıda özetle şu bilgileri verdi:

“ Pandemi sürecinde hizmet vermeye 
çalışan Kafe ve Restoran tarzı işletmeler 
kar, yağmur, fırtına demeden bisiklet, 
motosikletlerle paket servis hizmeti 
vererek evlerine bir ekmek parası 
götürmek için mücadelelerine devam 
etmektedirler.

Ayrıca isteğimiz şudur ki esnaflarımızla 
ilgili su parası, tabela vergisi vb. gibi 
vergilerde devam eden pandemi süreci 
dolayısı ile bütün belediyelerden bu 
vergilerle ilgili indirim ve esnekliklerin 

devamını talep ediyoruz.

Yaptığımız girişimler neticesinde  
aileleri ve çalışanları ile birlikte 70.000 
kişiyi bulan 12.500 esnafımızdan şartları 
uyanlara gelir kaybı ve kira destekleri 
almaları sağlanmış  bunun yanı sıra 
kredi faizlerinde çeşitli indirimler ve 
ödeme kolaylıkları sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Ancak bütün siyasilerden isteğimiz odur 
ki bütün Esnaf ve Sanatkarlarımız için 
en az 6 ay ödemesiz olmak üzere 
toplamda 3 yılda ödenecek faizsiz can 
suyu kredisi sağlanmalıdır, aksi takdirde 
pandemi şartları hala devam etmektedir 
ve bu şartlar altında Esnaf ve 
Sanatkarlarımızın kendilerini 
toparlamaları mümkün olmayacaktır.

(Devamı sayfa 3'de) 

ESNAFA ‘CAN SUYU’ KREDİSİ

Düzce Üniversitesi’nin ‘ 15'inci Yıl Belgeseli’
gösterime sunuldu

Bir Fidan’dan Çınar’a
Düzce Üniversitesi
1976 yılında temelleri atılan, kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden 
günümüze değer üretme felsefesi ışığında; bilimsel araştırmaları, 
katma değerli çalışmaları, bölgesel kalkınmaya katkıları ile bir 
fidandan bir çınara dönüşen Düzce Üniversitesi'nin, “15. Yıl Belgeseli 
Gösterimi” Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sayfa 5

TOBB Ziyaret Edildi
Ziyarette, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi ürünler üretim merkezi 
bünyesinde gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün 
geliştirme, hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla Düzce 
Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasında 
imzalanan protokol kapsamında, Düzce ekonomisine katkı sağlamak ve 
tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla kurulan 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sayfa 4

OSB’ler Yüz Akımızdır
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Mart Ayı Yönetim 
Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin yüz akı 
olduğunun altını çizdi.

OSBÜK'ün  Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu 
Üyelerinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.

Sayfa 6

Fındık İhracat Kaynağımız
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı İlyas Edip Sevinç Mart 2021 tarihine ilişkin fındık ihracatına 
yönelik bilgi verdi. İlyas Edip Sevinç'in yazılı olarak yaptığı açıklama 
şu şekilde: 

“2021 yılının ilk 3 ayındaki fındık ihracatımızın geçen yıl aynı döneme 
göre stabil durumunu sürdürdüğünü söylemek mümkün olmakla 
birlikte, sezonun ilk aylarından kaynaklanan azalışın arzu edilen 
miktarda kapatılamadığı görülmektedir.

Ülkemiz ihracat gelirleri içerisinde en önemli ve yüksek net döviz 
getirisi olması yanında, bölgemiz ekonomi ve istihdamının motoru 
durumundaki fındık dışsatımında yeniden hareketli günlere 
ulaşacağımız beklentisini kuvvetle koruyoruz. Mayıs ayı başı itibariyle 
miktarını tahmin edebileceğimiz 2021 rekoltesinin de bu 
beklentimizle paralel oluşabilmesini diliyoruz.”

Sayfa 2

Yanımdasın; görüyorum, dokunuyorum, 

kokluyorum. Ama ‘ses’ini özledim. Duy’maksa 

umut, umudun başladığı yerdesin.

Ramses/Batı Karadeniz 
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Düzce Ticaret Borsası’nın 2021 
Yılının ilk personel toplantısı 
Genel Sekreter Dursun Kara 
başkanlığında 07.04.2021 
Çarşamba günü Düzce Ticaret 
Borsası Toplantı Salonunda 
yapıldı. Toplantıda 2020 yılının 
personel memnuniyet 
anketlerinin sonuçları 
değerlendirilirken, personel 
istek ve talepleri konuşuldu. 

PERSONEL 
TOPLANTISI
YAPILDI 

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç Mart 2021 
tarihine ilişkin fındık ihracatına yönelik bilgi verdi. 
İlyas Edip Sevinç'in yazılı olarak yaptığı açıklama şu 
şekilde: 

“İçinde bulunduğumuz 2020/21 fındık ihracat 
sezonunun Eylül 2020-Mart 2021 döneminde 
185.147  ton/iç karşılığı 1.306.420.561.-USD fındık 
ihracatı gerçekleşmiş olup, 2019/20 sezonu aynı 
dönemindeki ihracatın 249.971 ton/iç karşılığı 
1.642.837.175.-USD olduğu dikkate alındığında, 
miktar bazında 64.824 ton/iç (% 25,93), döviz 
girdisinde ise 336.416.614.-USD (% 20,48) azalış 
olduğu görülmektedir.

 Öte yandan, Ocak-Mart 2021 döneminde ise 
78.935 ton/iç karşılığı 576.537.827.- USD fındık 
ihracatı gerçekleşmiş olup, Ocak-Mart 2020 
dönemindeki ihracatın 81.906 ton/iç karşılığı 
552.757.005.- USD olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, miktar bazında 2.971 ton/iç 
(% 3,63) azalış, döviz girdisinde ise 23.780.822.-
USD (% 4,30) artış olduğu görülmektedir.

 2021 yılının ilk 3 ayındaki fındık ihracatımızın 
geçen yıl aynı döneme göre stabil durumunu 
sürdürdüğünü söylemek mümkün olmakla birlikte, 
sezonun ilk aylarından kaynaklanan azalışın arzu 
edilen miktarda kapatılamadığı görülmektedir.

Ülkemiz ihracat gelirleri içerisinde en önemli ve 
yüksek net döviz getirisi olması yanında, bölgemiz 
ekonomi ve istihdamının motoru durumundaki 
fındık dışsatımında yeniden hareketli günlere 
ulaşacağımız beklentisini kuvvetle koruyoruz. 
Mayıs ayı başı itibariyle miktarını tahmin 
edebileceğimiz 2021 rekoltesinin de bu 
beklentimizle paralel oluşabilmesini diliyoruz.”

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç 

En önemli ihracat kaynağımız
BAKAN SELÇUK ADINA 750 ADET
FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

3'ü anaokulu olmak üzere 19 
okulun açılışı ve bir dizi 
ziyaretlerde bulunmak üzere 
Düzce'ye gelen Milli Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk, ayrıca 4 farklı 
okulu da ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu. Bakan Selçuk okul 
ziyaretlerinin ardından "Ziya Öğretmen 
ile Eğitim Buluşmaları" programına 
katılarak öğretmenler ile bir araya geldi. 
Gerçekleştirdiği ziyaretler öncesinde 
öğrenciler tarafından Bakan Selçuk'a 
Fidan Sertifikası verilirken, öğretmenler 
de Bakan Selçuk adına fidan dikimi 
gerçekleştirdi. Kalıcı Konutlar mevki ve 
Fındıklı Aksu Köyü Gençleştirme 
Sahasında Bakan Selçuk adına 750 fidan 
dikerek sertifikası teslim edildi. Bu 
esnada Bakan Selçuk, Türkiye'de bir ilk 
olarak ilk defa 750 fidanın adına 
dikildiğini söyleyerek, "Bu bir rekor, 
Türkiye'de hiçbir kadar fidan 
almamıştım" diyerek teşekkür etti.

Kozalak akarıyla mücadele

Tarım uzmanları son yıllarda fındıkta önemli bir zararlı haline 
gelen kozalak akarıyla mücadele edilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, bu kapsamda üreticilere yapılması gerekenlerle 
ilgili bilgilendirme yaptıklarını aktardılar. Mücadelede kış 
mevsiminde yapraksız dönemde tüm kozalakların toplanıp bahçe 
içerisinde bir yere bırakılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar 
"Kozalaklar diğer faydalı böcekler ve akarlar için barınak olması 
nedeniyle kesinlikle yakılmamalı ve gömülmemelidir. Sürekli 
mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye 
gerek duyulmaz. Kimyasal mücadele yapılmadan önce bahçede 
bir ön sayım yapılmalıdır." ifadesini kullandılar. Uzmanlar 
mücadelede 10 dönüme kadar olan bahçelerde 10, 11-30 dönüm 
olan bahçelerde 20, 30 dönümden büyük olan bahçelerde ise 30 
fındık ocağının tesadüfi olarak işaretleneceğini kaydederek, 
"İşaretli her ocağın birer dalındaki kozalak sayılarak daldaki 
ortalama kozalak sayısı belirlenir. Bir dalda ortalama 5 kozalak 
varsa kimyasal mücadeleye gereklidir. En uygun kimyasal 
mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu Nisan sonu, 
Mayıs başındaki bir haftalık süredir. İlaçlamalar bir hafta içinde 
bitirilmelidir." ifadelerini kullandılar.
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Düzce'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 104 
emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi. 
Açıklamada, “104 eski amiral ve savundukları 
anlayışı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Düzce'deki STK'lar yağmura rağmen Anıtpark'ta 
bir araya gelerek hafta sonu emekli amiraller 
tarafından yayınlanan bildiriye tepki geldi. 
Düzce Esnaf Odaları Başkanı Mustafa Kayıkçı 
tarafından yapılan basın açıklamasında,

 “Geçtiğimiz günlerde şanlı Türk Silahlı 
Kuvvetleri'yle ilişkileri yıllar önce kesilmiş fakat 
hala kendini görev başında zanneden 104 eski 
askerin Montrö Antlaşması ve gündeme dair 
konular ile ilgili yapmış oldukları talihsiz ortak 
açıklama dolayısıyla bugün burada sivil toplum 
örgütleri olarak bir aradayız. Türk milletinin 
tarih boyunca defalarca azap çektiği darbe ve 
darbe seviciler vesayet zincirleri iç ve dış 
mihraplar yine bugün de kirli yüzlerini bir kez 
daha göstermişlerdir. Yıllarca en üst 
kademelerde görev yapmış, günü geldiğinde 
emekli olmuş şanlı Türk ordusunun eski bir ferdi 
olarak kendilerine özel araç ve koruma tahsil 
edilmiş amirallerin üzerlerine vazife olmayan 
hadlerine olmayan konular hakkında hem de 
gece yarısı açıklama yapıyor olmaları kabul 
edilemez. Bu ülke siz ve hizmet ettiğiniz anlayışı 
15 Temmuz'da tarihin tozlu sayfalarına son kez 
gömmüştür. Bizler Türk sivil toplum kuruluşları 
olarak her zaman halkın iradesinin yanında 
duracağız. Halkın iradesine, seçilmişlere ayar 
vermeye ülkelerimizin politikalarını kendilerince 
dizayn etmeye kalkan bu ve benzeri girişimlerin 
her zaman karşısında duracağız. Halkın 
iradesiyle, halkın isteğiyle ülkemizin başında 
bulunan devlet ve siyaset insanlarına devletin 
kademelerine ve hatta şanlı Türk ordusuna, 
emekli olmuş 104 subay ayar veremez. 104 eski 
amiral ve savundukları anlayışı şiddetle 
kınıyoruz. Kendilerine gerekli cevabı en kısa 
sürede, ön en üst perdeden verilmesini talep 
ediyoruz. Bunlar paşa mı maşa mı olduklarını çok 
yakında adalete sirayet eden bu konu ortaya 
çıkacaktır. Ancak bundan cesaret alıp hiç kimse 
bu yola kalkışmasın. Bu sefer 15 Temmuz gibi 
olmayacağız. Bu sefer toplum anlayışıyla sokağa 
ne şekil ineceğimizi Dünya görecek” ifadeleri 
kullanıldı.

Bildiriyi DESOB Başkanı Kayıkcı okudu 

HER ZAMAN HALKIN 
İRADESİNİN YANINDA
DURACAĞIZ

Bütün siyasilerden isteğimiz odur ki bütün Esnaf ve 
Sanatkarlarımız için en az 6 ay ödemesiz olmak üzere 
toplamda 3 yılda ödenecek faizsiz 

ESNAFA CAN SUYU
KREDİSİ VERİLMELİDİR 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, pandemi 
nedeniyle esnaf ve sanatkarın durumuna 

ili şkin olarak basın toplantısı yaptı. Mustafa 
Kayıkcı, tüm oda başkanlarının hazır bulunduğu 

toplantıda pandemiye ilişkin genel bir değerlendirme 
yaptı ardından da taleplerini sıraladı. Kayıkcı 
toplantıda özetle şu bilgileri verdi:

“ Ekonominin temel taşı olan Esnaf ve 
Sanatkarlarımız yaşanılan bu zorlu pandemi 
sürecinde kendi durumlarına aldırış etmeksizin 
Devlet tarafından alınan tüm karar ve kurallara 
uyarak her zaman Devletin yanında olduklarını da 
göstermişlerdir. 2 Mart 2021 tarihi itibari ile geçilen 
kontrollü normalleşme dönemiyle ise risk 
seviyelerine göre bazı şehirlerde yeme – içme , 
kuaför , alışveriş gibi faaliyetlerde bazı yaş grupları 
için kısıtlamalar gevşetilmiştir. Geride kalan 1 yıllık 
dönemde kısıtlamalara bağlı olarak  Kafe, Restoran, 
Berber, Terzi , Kırtasiye ve Kuru temizleme gibi 
sektörlerde  % 75 'lere varan bir azalma yaşanırken, 
pandemi sürecinde  Bakkal, market , kasap gibi 
işletmeler kısıtlamaların olduğu zamanlarda da belli 
sürelerde faaliyetlerine devam ettiler, bu süreçte 

hizmet vermeye çalışan Kafe ve Restoran tarzı 
işletmeler kar, yağmur, fırtına demeden bisiklet, 
motosikletlerle paket servis hizmeti vererek evlerine bir 
ekmek parası götürmek için mücadelelerine devam 
etmektedirler.

Ayrıca isteğimiz şudur ki esnaflarımızla ilgili su parası, 
tabela vergisi vb. gibi vergilerde devam eden pandemi 
süreci dolayısı ile bütün belediyelerden bu vergilerle 
ilgili indirim ve esnekliklerin devamını talep ediyoruz.

Yaptığımız girişimler neticesinde  aileleri ve çalışanları 
ile birlikte 70.000 kişiyi bulan 12.500 esnafımızdan 
şartları uyanlara gelir kaybı ve kira destekleri almaları 
sağlanmış  bunun yanı sıra kredi faizlerinde çeşitli 
indirimler ve ödeme kolaylıkları sağlanmaya çalışılmıştır.

Ancak bütün siyasilerden isteğimiz odur ki bütün Esnaf 
ve Sanatkarlarımız için en az 6 ay ödemesiz olmak üzere 
toplamda 3 yılda ödenecek faizsiz can suyu kredisi 
sağlanmalıdır, aksi takdirde pandemi şartları hala devam 
etmektedir ve bu şartlar altında Esnaf ve 
Sanatkarlarımızın kendilerini toparlamaları mümkün 
olmayacaktır.

DESOB MÜSİAD’I  ZİYARET ETTİ 
DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri bir süre 
önce genel kurul 
toplantısını yapan 
MÜSİAD Başkanı 
Vefa Pehlivan ve 
yeni Yönetim 
Kurulu üyelerini 
ziyaret etti. 
Samimi bir ortamda 
gerçekleşen 
ziyarette pandemi 
koşulları ve iş 
dünyasının 
sorunları görüşüldü
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TOBB ZİYARET EDİLDİ 

Ziyaret programına, Düzce Valisi 
Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin'in yanı sıra, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Ümit 
Ülgen, İbrahim Canpolat, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Bilal Türkan, Metin 
Coşkun, Murat Saydam, Özkan 
Çakır, Yalçın Top, Genel Sekreter 
Vekili Zeynep Cebeci ve Özel Kalem 
Müdürü Mürvet Gül Turhan katılım 
sağladı.

Ziyarette, geleneksel ve 
tamamlayıcı tıbbi ürünler üretim 
merkezi bünyesinde gıda takviyesi 
ve kozmetik sektörlerine yönelik 
hem ürün geliştirme, hem de 
üretim faaliyetleri yürütmek 
amacıyla Düzce Valiliği, Düzce 
Üniversitesi, Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası arasında imzalanan 
protokol kapsamında, Düzce 
ekonomisine katkı sağlamak ve tıbbi 
aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik 
etmek amacıyla kurulan Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkezi hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

Programın devamında, Düzce Valisi 
Cevdet Atay'ın koordinasyonunda il 
genelinde tüm dinamiklerle birlikte 
yürütülmekte olan Covid-19 
tedbirleri ve bu konuda alınabilecek 
ek tedbirler hakkında istişarelerde 
bulunuldu.

Program sonunda, Düzce Valisi 
Cevdet Atay, DÜ Rektörü Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar, Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na Düzce'nin yöresel 
ürünleri ile Üniversite tarafından 
özel olarak geliştirdiği tıbbi 
ürünlerden oluşan hediye paketleri 
takdim edildi.

TSO SİTESİ YENİLENDİ

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 
web sitesi, yeni yüzü ile hizmet vermeye 
başladı. DTSO yenilenen web sitesi hizmet 
vermeye başladı. Kurumsal web sitesi için 
kentin Dijital Reklam Ajanslarından Serbay 
Interactive altyapısını tercih etti. Serbay 
Interactive tarafından hayata geçirilen web 
sitesi mobil cihazlar ile uyumlu görünümü 
kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlıyor. 
Yenilenen sitede DTSO ile ilgili genel 
bilgilerin, duyuru ve ilanların yanı sıra 
online borç sorgulama, online faaliyet 
belgesi, kapasite raporu başvuru, dolaşım 
belgeleri, başvuru evrakları gibi birçok 
hizmet ve raporlar ilgili en güncel bilgiler 
yer alıyor. Sosyal ağlar ile destekli olan web 
sitesi vatandaşlara daha hızlı ve daha kolay 
ulaşma imkanı sağlayacak.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile ile 
TradeValley portalı arasında Dış Ticaret 
protokolü imzalandı. Protokol imza 
törenine Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal 
Türkan, Murat Saydam, Yalçın Top, Düzce 
TSO Özel Kalem Müdürü Mürvet Gül Turhan, 
Eğitim ve Kalite Sorumlusu Vildan Yılmaz ve 
TradeValley portalı yöneticileri Güçlü 
İlalmak ve Belgin Güven katılım sağladı. 
İmzalanan protokol kapsamında oda 
üyelerine e-ticaret platformuna ve tüm dış 
ticaret hizmetlerinden güvenli bir şekilde 
yüzde 50 indirimli olarak üyelik imkanı 
sağlandığı belirtildi.

TSO’dan dış ticarete destek

GÜMÜŞOVA OSB TOPLANTISI 

Vali Cevdet Atay Başkanlığında 
gerçekleştirilen Gümüşova OSB Yönetim 
Kurulu toplantısı, Gümüşova Kaymakamı 
Ferhat Özen, Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve 
OSB Müdürü Ahmet Serdar Erdem, 
Düzce 1. OSB Müdürü Aylin Özdemir  
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 
yatırımcıların yatırımları 
değerlendirildi. Gelecek olan 

yatırımcıların katma değeri yüksek firmalar olması masaya yatırılırken 
devam eden alt yapı çalışmaları görüşüldü. Toplantı sonrası Vali Atay, yapımı 
son aşamaya gelen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim binasında incelemelerde 
bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı 
Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Uluğtürkan 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
programda Türkiye'nin farklı basın 
kuruluş ve mecralarında ekonomi 
yazarlığı yapan katılımcılar, Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'e 
ülke ve Düzce Ekonomisi hakkında 
merak ettikleri soruları yönelttiler. 2 
saat süren programda Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin 
özetle; Düzce'deki Organize Sanayi 

Bölgeleri'nin durumu, 5084 sayılı 
teşvik kanunun getirdikleri, Mesleki 
Eğitim çalışmaları, Kamu-
Üniversite-Sanayi işbirliği 
çalışmaları, Tarımsal kalkınma, 
tarımsal teknoloji, sürdürülebilir 
tarım uygulamaları, Düzce Kabağı 
tanıtım ve nihai ürün çalışmaları, 
2021 Düzce Turizm Yılı faaliyetleri, 
Sanayi Tesisleri konusunda 
seçicilik, Endüstri 4.0 ve 
Dijitalleşme çalışmaları konuları 
hakkında görüşlerini ifade etti.

Başkan Tuncay Şahin EGD’ye katıldı 



DÜZCE 
ÜNİVERSİTESİDeğer Üreten Üniversite

Üniversitelerin kurulmuş oldukları 
bölgenin gerek sosyo-kültürel gerekse 
ekonomik gelişiminde çok önemli rol 
oynadıkları herkesçe bilinmektedir. 
Ayrıca üniversitelerin sağladığı bu 
katkıların uzun süreli olması nedeniyle 
sürdürülebilir bir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesine de fırsat 
sağlamaktadır.

'Değer Üreten Üniversite' logosuyla 
Düzce Üniversitesi'nin de sadece 
bölgesel, ulusal değil, küresel ölçekte de 
önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Hiç 
şüphesiz üniversitemizin asli 
fonksiyonları arasında bilimsel araştırma 
yapmak, sonuçlarını toplumla paylaşmak 
ve ayrıca iş yaşamının ihtiyaç duyduğu 
niteliklere sahip insan kaynağını 
yetiştirmek yer almaktadır. Tüm bunların 
yanı sıra üniversitemiz girişimci, yenilikçi, 
dışa dönük yapısıyla bölgemizin 
dinamikleriyle birlikte şehirle 
entegrasyonu başarmıştır. Bu açıdan da 
bölgesel kalkınmayı desteklemek gibi 
önemli misyonları da üstlenmiştir.

5 yıl öncesine gittiğimizde bile 
üniversitemizin ne denli gelişme 
gösterdiği görülecektir. Üniversitemiz 
topluma, ekonomiye, toplumun refah 
düzeyi ve yaşam kalitesine ekonomik, 
sosyal ve kültürel açıdan oldukça geniş 
çerçevede katkıda bulunmaktadır. 
Üniversitemiz çiftçilerimiz, 
sanayicilerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte birçok projeyi 
yürütüyor. Şehirle aramızdaki sınırları 
kaldırarak, bölgesel entegrasyonu 
sağlayarak, bilimsel, ekonomik, 
toplumsal katkı oluşturuyoruz.

2006 yılında kurulan üniversitemiz 17 
Mart tarihinde 15'inci yılını kutladı. 
Çağdaş yönetim düşüncesinin ışığında 
her geçen gün ilerleyen, yenilenen ve 
öğrenciye kıymet veren, öğrencileriyle 
birlikte proje geliştiren bir üniversite 
misyonunu sürdürmeye kararlıyız.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 
Düzce Üniversitesi Rektörü 

ÜNİVERSİTEMİZ 

VE BÖLGESEL

KALKINMA

Düzce Üniversitesi’nin ‘15. Yıl Belgeseli’ gururla gösterime sunuldu

BİR FİDANDAN ÇINARA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

1976 yılında temelleri atılan, kurulduğu 17 Mart 2006 
tarihinden günümüze değer üretme felsefesi ışığında; bilimsel 
araştırmaları, katma değerli çalışmaları, bölgesel kalkınmaya 
katkıları ile bir fidandan bir çınara dönüşen Düzce 
Üniversitesi'nin, “15. Yıl Belgeseli Gösterimi” Cumhuriyet 

Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi'nin 15. kuruluş yıldönümü kapsamında 
gerçekleştirilen belgesel gösterimine; Düzce Valisi Cevdet Atay, 
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer,Düzce 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, il protokol 
üyeleri, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Düzce 
Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü olarak böyle anlamlı bir günde 
bir arada bulunmaktan dolayı büyük onur ve mutluluk 
duyduğunu ifade etti. Geleceğin artık eskisi gibi olmayacağına 
dikkat çeken Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu; günümüzde 
üniversitelerin birer ekrana dönüştüğünü, şirketlerin 
çalışanların eğitimi için akademiler kurduğunu, dünyaca ünlü 
üniversitelerin çevrim içi derslerin sayısını artırmaya başladığını 
ve pandeminin bu gelişmeleri hızlandırdığını ifade etti. 

Artık diplomaların yerini blockchain teknolojileri ile güvenliği 
sağlanmış sertifikaların alacağına işaret eden Prof. Dr. 
Şerifoğlu, kişilere özel, esnek ve yetkinlik bazlı eğitim 
modellerine geçişin konuşulduğu ve üniversitelerin geleceğinin 
nasıl olacağının tartışıldığı bir dönemden geçildiği 
değerlendirmesinde bulundu. 

Düzce Üniversitesi'nin temelinin sağlam olduğunu belirten Prof. 
Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, yapısında sürekli iyileştirme 
felsefesi, hukuktan bir milim şaşmama prensibi, şeffaflık ve 
çeviklik olduğunu vurgulayarak başarılı bir modelle kurulan 
Düzce Üniversitesi'nin, bu coğrafyanın kaynaklarını bilim, 
araştırma, inovasyon ve yenilik üretmek üzere değere 
dönüştürdüğünün altını çizdi. Devletimizin Misyon Farklılaşması 
başlığı altında bu modeli kurumsallaştırdığını söyleyen Şerifoğlu, 
Türkiye'de ve dünyada birçok ilkin Düzce Üniversitesi çatısı 
altında gerçekleştiğini sözlerine ekledi. 

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, Show TV'de yayınlanan “Ebru Akel'le Kadın 
İsterse” programına konuk oldu. Hayalini kurduğu 
hayatı gerçekleştiren, pes etmeyen ve her şeye rağmen 
gülümsemekten vazgeçmeyen kadınların hikayelerinin 
paylaşıldığı programda; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar ile birlikte Düzce Üniversitesi'nden; Arıcılık 
Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Meral Kekeçoğlu, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Semra Erol ve 
Araştırmacı Yazar, Yorumcu Prof. Dr. Uğur Batı yer aldı.

Ünlü sunucu Ebru Akel'in merakla izlenen “Kadın 
İsterse” programında; Düzce Üniversitesi'nin; projeleri, 
faaliyetleri, ihtisaslaşma çalışmaları ve sosyal 
sorumluluk projeleri gibi birçok alanda başarıyla 
yürüttüğü çalışmaları izleyicilerle paylaşıldı. 

REKTÖR ÇAKAR SHOW TV’YE KATILDI
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 

OSB’LER TÜRKİYE’NİN
VAZGEÇİLMEZ YÜZ AKIDIR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Mart Ayı Yönetim 
Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin yüz akı 

olduğunun altını çizdi.

OSBÜK'ün  Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı OSBÜK Başkanı Memiş 
Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim 
Kurulu Üyeleri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyelerinin katılımı ile online 
olarak gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında OSBÜK Başkanı Memiş 
Kütükcü, Türkiye ekonomisinin büyümesinde OSB'lerin büyük rol oynadığını 
söylerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da organize sanayi 
bölgelerinin Türkiye'nin yüz akı olduğunun altını çizdi. Sanayideki üretim 
ivmesinin artarak devam ettiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank ise, 2021 yılında da bu ivmenin devam edeceğini söyledi. Sorunlu 
alanlarda üreticileri daha rekabetçi hale getirecek yatırımlara destek vereceklerini ifade 
eden Bakan Varank, organize sanayi bölgelerinin ülke sanayisi için vazgeçilmez bölgeler 
olduğunu ifade etti. OSB'lere verilen destekler ve yapılan çalışmaları anlatan Varank, 
OSBÜK'ün OSB'lere yapacağı “abilik” rolünü önemsediğini vurgulayarak, “Organize sanayi 
bölgeleri ülkemizin yüz akı oluşumlar ve bunları çok daha ileriye götürecek kabiliyete 
sahibiz. Beraber çalışarak bunu yapacağız. İnşallah ülkemizdeki planlı sanayi alanlarının 
hem sayısını hem de büyüklüğünü artırarak ülkemizdeki sanayileşme ivmesini de 
hızlandırmış olacağız” dedi.

Bakan Mustafa Varank, bakanlık ile OSBÜK'ün yürüttüğü MEYDİP sisteminden bahsederek, 
1 Haziran 2021 tarihine kadar OSB'lerin istenen tüm verileri buraya girmeleri gerektiğini 
aktardı.

Varank, OSBÜK'ün OSB'lere yapacağı “abilik” rolünü önemsediğini 
vurgulayarak, “Organize sanayi bölgeleri ülkemizin yüz akı oluşumlar 
ve bunları çok daha ileriye götürecek kabiliyete sahibiz’ dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketiminin yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 8 arttığını söyleyerek, “OSB'lerimizden gelen güzel 
haberler bize moral, Türkiye'ye güç veriyor. Elektrik tüketimindeki bu 
artış, güçlü bir üretim artışı anlamına geliyor” dedi.

Türkiye'de sanayi üretiminin lokomotifi haline gelen organize sanayi 
bölgelerinin sayısı 350'ye ulaştı. Ülkenin dört bir yanında üretime, 
istihdama ve ihracata önemli katkılarda bulunan OSB'ler, pandemi 
şartları ve tüm ekonomik zorluklarına rağmen üretime aralıksız devam 
ediyor. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sosyal medya hesabından 
OSB'lerdeki üretimin en önemli göstergelerinden birisi olan, OSBÜK'ün 
düzenli olarak takip ettiği elektrik tüketimi ile ilgili bilgiler paylaştı. 
Başkan Kütükcü'nün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu 
şekilde: “64 bin işletmenin faaliyet gösterdiği OSB'lerimizden gelen 
güzel haberler, bize moral, Türkiye'ye güç veriyor. Türkiye'nin üreten 
gücü OSB'lerimizin elektrik tüketimi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 arttı. 
Bu güçlü bir üretim artışı demek. Tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını 
kutluyorum.”

Elektrik tüketimi arttı
Yeni düzenleme ile vergi cezalarında peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim imkanı 
getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nde yapılan 
değişiklikle, vergi cezalarında peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim imkanı 
getirdi. Yönetmeliğin kapsamını belirleyen 2'nci maddesinde yer alan “usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezaları” yeni düzenlemeyle kapsamdan çıkarıldı. 17'nci maddede 
yapılan değişiklikle de uzlaşılan tutardan indirim istenemeyeceğine ilişkin hüküm 
değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre mükellefler, üzerinde uzlaşılan vergi, vergi farkı, 
vergi ziyaı cezasının yüzde 75'ini öngörülen sürede öderlerse kalan yüzde 25'lik kısmı 
ödemeyecek.

Vergi cezalarına yüzde 25 indirim

Haksız iş’ten çıkarmaya’kod’ freni 

Kod-29 uygulamasında düzenlemeye giden 
SGK, fesih kısıtının istisnaları arasında 
bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına 
uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma 
sebeplerinin aynı kod ile SGK'ya 
bildiriminin belirsizliklere yol açması 
nedeniyle her biri için ayrı kodlar 
belirlendiğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih 
kısıtının istisnaları arasında bulunan "ahlak 
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" 
başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı 
kod ile SGK'ya bildiriminin belirsizliklere 
yol açması nedeniyle her biri için ayrı 
kodlar belirlendiğini bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, COVID-19 
salgınının istihdam üzerindeki olumsuz 
etkilerinden çalışanları korumak için 16 
Nisan 2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı 
uygulamasının getirildiği, İş Kanunu'nda yer 
alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
hallerin fesih kısıtı uygulamasının istisnaları 
arasında sayıldığı anımsatıldı.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
hallerin görevin kasten ve sürekli ihmali, 
mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin 
yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, 

uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de 
içerdiği aktarılan açıklamada, bu hallerin 
tamamında iş akdinin feshi durumunda 
işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirimlerinin "29 no'lu kod" 
üzerinden yapıldığı belirtildi.

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin 
tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin 
çalışma hayatında belirsizliklere yol 
açtığının görülmesi üzerine SGK 
genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve 
iyi niyet kurallarına uymayan hallerin 
tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. 
Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile 
hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih 
sebeplerinin farklı bildirim kodları ile 
yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne 
geçilecektir."

SGK'nın açıklamasında 16 Nisan 2020'den 
itibaren uygulanan "fesih kısıtını delmek 
amacıyla işçinin ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan davranışı olmaksızın 
'Kod-29' kullanılarak çok sayıda çalışanın 
işten çıkarıldığı" yönünde iddialar 
bulunduğuna işaret edilerek, şu bilgiler 
paylaşıldı:

“Geçmiş dönem SGK verilerine göre işten 
ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak belirtilen 
çalışan sayısı yıllara göre; 2018'de 233 bin 
430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de 176 bin 
662'dir. Fesih kısıtından önceki dönemde 
aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış 
nedeni 'Kod-29' olarak bildirilmiş iken fesih 
kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha 
düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir."

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih 
kısıtının istisnaları arasında bulunan 
"ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller" başlığındaki işten çıkarma 
sebeplerinin aynı kod ile SGK'ya 
bildiriminin belirsizliklere yol açması 
nedeniyle her biri için ayrı kodlar 
belirlendiğini bildirdi.
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kaynağı olan kuru baklagillerden tercih 
yapılmalıdır. Ana yemeğin yanında 
doygunluğu arttırmak, lif alımı sağlayarak 
sindirimi kolaylaştırmak amacıyla mutlaka 
salata ve yoğurt/ayran/cacık olmalıdır. 
Karbon hidrat kaynağı olarak ekmek veya 
pide tercih edebilir veya bunların yerine 
ölçülü olacak şekilde pilav/bulgur/makarna 
tercih edilebilir.

Yemeğin yanında tüketilen sıvılar mide 
kapasitesini büyüteceği için yemek 
esnasında su veya içecek içmek yerine 
yemekten minimum 20 dk sonra 
tüketilmelidir. Su tüketimi kgx30 ml 
formülünden hesaplanmaktadır. Bu nedenle 
günlük su ihtiyacını iftardan sahura kadar 
tamamlamaya özen gösterip, sahurda veya 
iftarda birden su ihtiyacını tamamlamak 
yerine iftarla sahur arasına yayılmalıdır. 
Çay ve kahve diüretik madde olması 
nedeniyle tüketimi sınırlanmalıdır. Çaysız 
yapamam diyenlerdenseniz1-2 bardak 
şekersiz çay tüketilebilir veya siyah çay 
yerini diüretik olmayan bitki çaylarına 
bırakılabilir. Günlük mineral alımını 
sağlamak için her gün 1 şişe sade maden 
suyu tercih edilebilir.Herkese hayırlı 
ramazanlar diliyorum.

Ramazan ayı ile ilgili oruç tutan herkesin 
kafasında soru işareti olması kaçınılmaz. En 
çok üzerinde durduklarımız ise oruç tutmak 
metabolizmayı yavaşlatır mı? Bağışıklığı 
düşürür mü?Yeterli ve sağlıklı beslenirsek 
cevap hayır, metabolizmamız yavaşlamaz ve 
bağışıklığımız olumsuz etkilenmez.Oruç ile 
birlikte uzun saatler açlık ve susuzluk 
sonrası belirli kurallara uymak, besin 
tüketimi konusunda dikkatli davranmak 1 
aylık süreci avantaja çevirmemizi 
sağlayacaktır. Ayrıca oruç tutmak 
hücrelerimizin yenilenmesi, vücutta biriken 
zararlı maddelerin temizlenmesi, sindirim 
sistemimizin dinlenmesi sağlar.

Uzun açlık süresini kısaltmak amacıyla 
mutlaka sahur yapılmalıdır. Ancak uzun süre 
açlık ve susuzluk durumunu düşünüp 
akşamdan kalan ana yemek tüketimi hem 
sahur sonrası uykuya geçileceği için mide 
rahatsızlıkları, hazımsızlık ve şişkinliğe 
sebep olacağından hem de gün içerisinde 

aşırı susamaya neden olacağından bu tip 
seçimlerden uzak durulmalıdır. Bu nedenle 
sahurda sağlıklı ve dengeli bir tabak 
hazırlamak yapılacak ilk iş. Proteinler, yağlar 
ve lif kaynakları tokluk süresini uzatır bu 
nedenle tabağımızda protein kaynaklarından 
yumurta, peynir, yoğurt, süt gibi ürünler 
bulunmalıdır. Yağlardan zeytin, ceviz, fındık, 
badem, avokado, zeytinyağı gibi sağlıklı yağ 
kaynakları tercih edilmelidir. Yüksek lif 
kaynağı olan mevsim yeşillikleri vekuru/yaş 
meyveler her gün değiştirilerek tabağımıza 
eklenmelidir. Enerji ihtiyacımızı ilk olarak 
karbon hidratlardan karşıladığımız için 
ekmek, ramazan pidesi, galeta, çorba gibi 
karbonhidrat kaynaklarından biri de mutlaka 
seçilmelidir. 

İftarda yapılacak seçimler ve doğru 
uygulamalarda sahur kadar önemli. 1 bardak 
su + 1 adet hurma veya zeytin ile açlık 
süresine son vermenin ardından Ramazanın 
vazgeçilmezi olan çorbadan sonra 10-15 
dakika ara vermek sindirim sistemi için son 
derece önemli. Çorbadan sonra zeytinyağlı 
bir sebze yemeği veya fırında/ızgara olarak 
pişirilmiş köfte/et/tavuk/balıkgibi hayvansal 
protein kaynaklı veya bitkisel protein 

Çağla Darıyerli 
Beslenme ve Diyet Uzmanı

/Diyetisyen

Güneş Tıp Merkezi

Sayı: 54

11 Ayın Sultanı Ramazan ve Beslenme

Çinli Sinovac Biotech şirketi, ülkedeki 3. aşı üretim 
merkezinin de kurulduğunu ve yıllık aşı üretimini 2 
milyar doza çıkardıklarını açıkladı. Sinovac yetkilileri, 
üçüncü üretim tesisinde aşı üretimi için ön çalışmaların 
başlatıldığını açıkladı. Şirket, 2 milyar doza hangi tarihte 
ulaşacağına dair net bir tarih vermedi. Şirketin mart 
ayında açıkladığı 600 bin doz aşının yaklaşık 200 milyonu 
ise dünya çapında çeşitli ülkelere gönderildi

Sinovac, aşı
üretimini artırdı

2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme 
toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, “Yaptığımız istişareler neticesinde teravih 
namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın 
uygun olduğuna karar verdik” dedi. Erbaş, 
“Şayet bu süreçte salgının seyrine göre 
camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı 
olursa bunun da kararını alıp milletimizle 
paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da 
açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı 
olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu 
bozmaz” dedi.

Oruçluyken aşı olunabilecek

TERAVİH NAMAZI
EVDE KILINACAK

Erciyes Üniversitesi 
tarafından geliştirilen 

Covid-19 aday aşısının Faz-
2 çalışmaları kapsamında ikinci 

doz uygulamasında sona gelindi. 
Bu kapsamda 10 Şubat 2021 günü 
Faz-2 çalışmalarına başlanan 
inaktif aşı adayının 2. dozu  son 
gönüllülere uygulanarak sona erdi. 
Nisan ayı sonunda 3.faz 
çalışmasının ardından yerli aşının 
hayata geçirileceği açıklandı. Aday 
aşının Faz-2, ikinci doz uygulaması 
yapılan aşı gönüllüsü yaptığı 
açıklamada ilk dozda hiçbir yan 
etki görülmediğini belirterek, aşı 
çalışmasına katılmaktan mutlu 
olduğunu belirtti

YERLİ AŞIDA 3'ÜNCÜ FAZ
N İ S A N AY I S O N U N D A 

Türkiye'de aşılama çalışmalarına dahil edilen Pfizer/ BioNTech'in 
geliştirdiği korona aşısının ilk dozu uygulanmaya başladı. Sağlık 
Bakanlığı, aşının uygulanmasıyla ilgili kılavuz yayımladı. Kılavuza 
göre, ciddi alerjik reaksiyon gösterenlere aşının 2. dozu 
uygulanmayacak. Pfizer-BioNTech aşısı dünya uygulamalarında 
alerjik reaksiyon gelişen vakalar vardı.

Alerjik reaksiyon
gösterenlere ikinci
doz uygulanmayacak
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İYİ PARTİ’DEN GENEL MERKEZE ZİYARET 

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er ve İlçe Başkanları İYİ 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti İl 
Başkanı  Yunus Özay Er, Teşkilatlardan Sorumu başkan Yardımcısı 
Kadir Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Demet Boşver, Akçakoca İlçe 
Başkanı Behçet Alkan Lokum, Cumayeri İlçe Başkanı Sunay Yaldız, 
Çilimli İlçe Başkanı Yaşar Akar, Gölyaka İlçe Başkanı İsmail 
Baklacı, Yığılca İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Çengel, Gümüşova 
İlçe Başkanı Ramazan Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı Dilara 
Kefeli ile birlikte Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti.  İl ve 
İlçelerdeki çalışmalar hakkında Akşener'e brifing veren İyi Parti 
Düzce Teşkilatı, yeni dönem için planladıkları çalışma programı 
hakkında da bilgi verdi.  Sohbet havasında geçen ziyarette 
Akşener, Düzce teşkilatının çalışmalarından memnun olduğunu 
dile getirerek, çıkan anket sonuçlarının memnuniyet verici 
olduğunu belirtti.

insanlara vermesidir. Halkımız da bu imkanını bu 
güne kadar gözü gibi koruya gelmiştir.

 Bize gelince… İyi Parti'nin kuruluşundan bugüne 
kadar yaşadığımız sosyal ve politik anti-demokratik 
zorlukları en iyi bilenlerden biri olduğunuza 
inanarak İyi Partililerin hak ve özgürlükler 
noktasındaki gücünü ve direncini de göz ardı 
etmeyeceğinizi umuyorum. Konu memleket 
menfaatleri olduğunda susup oturmayacağımızı ve 
çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi dikkatinize 
sunarım. Zaten fark etmişsinizdir de… Demokratik 
yönetimler esasen çokça da “tahammül” e 
dayanır.. Malum, Siyasi yarışımız devam ediyor. Bir 
sonraki secimde, inşallah, görüşmek üzere

oy oranı ile seçildiniz ki sizin kurduğunuz mantık ile 
halkın %52,86'si size oy vermemiş, yani Düzcelilerin 
yarısından fazlası size güvenmemiş olmaktadır. 
Dolayısı ile bence halk bana daha fazla güvendi 
muhalefet partilerine ayrı ayrı daha az güvendi 
demek burada daha doğru olacaktır. Takdir elbette 
sizindir ama bu matematiğin sizi doğru yere 
götürmeyeceği son derece net.

 Sayın Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti 'demokratik' 
laik sosyal bir hukuk devletidir. O demokrasi ki, 
kariyerinden her zaman büyük saygı ile bahsettiğim 
çalışkan bir evladını Çilimli Topçular köyünden alıp 
muazzam bir bireysel başarı eşliğinde Türkiye 
Cumhuriyetinde Bakanlık makamına taşımış, akabinde 
de doğduğu İl'e Belediye Başkanı yapmıştır. İşte o 
demokrasinin en önemli unsurlarından biri de ' 
muhalefet' olup, demokrasinin de asıl önemi 
çoğunluktan farklı düşünme ve yaşama hakkını 

Seçildikten sonraki 2 yılınızı değerlendirdiğiniz 
toplantınızı görsel ve yazılı basın üzerinden takip ettim. 
Projelerinizi dinlemekten büyük mutluluk duydum, 
umarım en kısa zamanda bahsettiğiniz tarihlere uygun 
olarak hayata geçtiklerini de görür, başarınız ile biz de 
muhalefet olarak gurur duyarız. Malum artık icraat vakti..

 Sayın Başkanım, sunumunuz esnasında muhalefete susun 
oturun demiş ve aldığınız oy itibarı ile muhalefete halkın 
güvenmediğini ifade etmişsiniz. Başkanım sizin yerinizde 
olsam alınan oy oranları üzerinden kesin bir 'güven' unsuru 
aramazdım. Çünkü bildiğiniz üzere son seçimlerde %47,14 

Başkan Özlü’ye 
açık mektup

Yunus
Özay Er
İyi Parti

İl Başkanı 

İyi Parti Düzce Teşkilatı Konuralp Müzesine dilekçe 
vererek Konuralp Merkezde yer alan Konuralp Bey'in 
türbesinin bakımını ve eksiklerini teşkilat olarak 
tamamlamak istediklerini iletti. Yıllar önce tadilat 
gerekçesiyle çalışma başlatılan ancak bir türlü 
tamamlanamayan Konuralp bey ve arkadaşlarının 
mezarının bulunduğu Türbe'nin yapımı için İYİ Parti İl 
Teşkilatı,  Konuralp Müze Müdürlüğü'ne başvurarak 
türbenin bakım ve eksikliklerini tamamlamaya talip 
oldu. İyi Parti Düzce Teşkilatı adına dilekçeyi 
Konuralp Müze Müdürlüğüne veren İl Başkan 
Yardımcısı Nurettin Kısacık, “ Konuralp Bey'in 
türbesinin bakımsız ve kendi haline terkedilmiş hali 
Konuralp halkı başta olmak üzere hepimizi rahatsız 
etmektedir. Uzun zamandır bu sorunun çözümü ile 
alakalı çağrılar yapıyoruz ama türbenin hali ortada. 
Manevi ve milli değeri bu kadar önemli olan bir eser 

bu halde olmamalı “ dedi. İl Başkanı Yunus Özay Er 
ise, “ Konuralp Bey'in türbesi Konuralp'in en önemli 
simgelerinden biridir. Korunması ve bakımının 
yapılması için üzerimize düşeni yapma adına bugün 
bu dilekçeyi veriyor,  bir Düzceli, bir Konuralpli 
olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır 
olduğumuzu yetkililere bildiriyoruz. Türbenin bu 
görüntüsünün, Düzce'ye yakışmadığını da ifade 
etmek istiyoruz “ dedi. İyi Partililer Müze 
Müdürlüğüne dilekçelerini verip, yakın ilgi ve 
alakaları için Müze Müdürü başta olmak üzere tüm 
Müze görevlilerine teşekkür etti.

KONURALP MÜZESİ 
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5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Düzce Baro Başkanı Av. 
Azade Ay bir bildiri yayınladı. Azade Ay, son yıllarda 
yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığında 
dengenin bozulduğuna dikkat çektiği bildiride şu 
görüşlere yer verdi:

“Değerli meslektaşlarım, Basınımızın değerli temsilcileri,

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü ,

Bu 5 Nisan'a maalesef ki, şiddetin mağduru olan ve 
sadece yaptığı bu onurlu görev nedeniyle hayatını 
kaybeden , çaresizlik içinde hayatından vazgeçen 
meslektaşlarımızın yüzümüze vurduğu acı ve kederin 
gölgesinde giriyoruz..

Bugüne değin her mecrada, adil yargılamanın tüm hukuk 
sistemlerinde güçlü bir savunma ile sağlanacağını, güçlü 
bir savunmanın inşa edilmesinin ise ancak siyasal iktidarın 
çıkardığı yasalar ve aldığı kararlar ile mümkün 
olabileceğini, siyasal iktidarın sadece söylemlerinde 
değil, fiili ve davranışları ile de güçlü bir yargılamayı 
oluşturmak istediğini ortaya koymasının gerekli ve 
zorunlu olduğunu, savunmaya vurulan her ket'in ,yurttaşın 
hak arama özgürlüğü önünde engel teşkil ettiğini  ifade 
ettik !!

Ancak son yıllarda, yasama, yürütme  ve yargı arasındaki  
kuvvetler  ayrılığında denge bozulmuş, güçler dengesinin, 
yürütme lehine kuvvetli bir şekilde değişmesi sonucu, 
hukuk devleti ilkesi, hak ve özgürlük savunuculuğu, 
avukatlık mesleği ciddi bir tehdit ve tehlike altına girmiş, 

Toplumda adalete güven duygusu dip yapmış, adalete 
inanç ciddi şekilde zedelenmiştir. Bunun temel sebebi 
de yargının yürütme etkisinden kurtulamaması, görev 
ve atamalarda hakkaniyet, liyakat ve adalet 
prensiplerinden sapılması, Anayasa, kanun ve hukuk 
kurallarına uygun davranılmamasıdır.

Yargının üç unsurundan olan ve hukuk ihlallerinin en 
üst seviyede yaşandığı içinde bulunduğumuz bu 
dönemde yargının tek temsilcisi haline gelen, sadece 
mesleki değil aynı zamanda devletin temel değer ve 
ilkelerinin en önemli savunucusu, yargının asli ve 
kurucu unsuru olan savunma makamı, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin üniter yapısına rağmen ve hiçbir 
meslek örgütünde benzeri düzenleme olmamasına 
rağmen bölünmüş, pasifize edilmek istenmiştir.

Yaşadığımız ağır ekonomik sorunlar, uğradığımız 
haksızlıklar, mesleğimize yönelik  itibar suikastlarına, 
hak ihlallarinin oldukça yoğun yaşanmasına rağmen, 
Cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı ,demokratik ve 
sosyal hukuk devletinin savunucusu ve bekçisi olan biz 
avukatların,karamsar olmaya hakkımız yoktur ,bir an 
bile savunmanın güçsüz duruma düşürülmesine de 
tahammülümüz yoktur.

Bu nedenle, biz Avukatlar ;

*-Avukatlık Kanunumuzun, çağdaş ve amaca uygun 
şekilde değiştirilmesini, Devletin üniter yapısına uygun 
bir şekilde, çoklu baro sisteminden vazgeçilerek tekli 
baro sistemine dönülmesini talep ediyoruz,

*-Savunma görevi nedeni ile savunduğumuz kişi ve 
kurumlarla özdeşleştirilmekten, üstlendiğimiz dava ve 
takipler nedeniyle öldürülmek, yaralanmak, tehdit 
edilmek, dışlanmaktan kurtulmak istiyoruz. Yaşamak 
ve görevimizi yapmak istiyoruz.

*-İddia, savunma ve karar üçgeninde Silahların eşitliği 
prensibine saygı duyulmasını istiyoruz,

*-Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere 
ulaşmada sıkıntı çekmek istemiyoruz,Sorumlulukta 

olduğu gibi haklarda da kamu görevlisi muamelesi 
görmek istiyoruz,

*-CMK uyarınca görevlendirilen müdafilerin ve Adli 
Yardımda görev alan avukatlarımızın ücretlerinin 
süresinde ödenmesini ve   Avukatlık asgari ücret 
seviyesine yükseltilmesini istiyoruz,

*- Yasa gereği eşit haklara sahip olan Hâkim 
Savcılar ile Avukatlar arasında ita Amiri ilişkisi 
kurulmaya çalışılmasını istemiyoruz,

*-Yargının diğer kurucu iki unsuru olan Hâkim Savcı 
gibi Kamu Görevi Gören, Avukatların  Özlük 
haklarının iyileştirilmesini istiyoruz,

*-Yeni Hukuk Fakültelerinin açılmasının 
durdurulmasını,var olanlarım eğitim kalitesinin 
yükseltilmesini ve bir an evvel Hukuk Mesleklerine 
Giriş Sınavının getirilmesini istiyoruz,

*-Savunma hakkının lüks olmaktan çıkarılmasını, 
Avukatlık hizmetlerindeki KDV'nin 18 den aşağıya 
çekilmesini istiyoruz,

*-Siyasetin “Savunma Yargının kurucu unsurudur” 
cümlesini içselleştirmesini  ve yargıyı tartışma 
konusu yapmaktan kaçınmalarını  istiyoruz,

Umut ediyoruz, mücadeleye devam ediyoruz,

Tüm bu olumsuzluklara karşın, hukukun üstünlüğü 
ilkesine olan sarsılmaz inancımızla , hak ve 
adaletin gerçekleşmesine hizmet etmekten bir an 
evvel  vazgeçmeden DEMOKRASİYE ,LAİK 
CUMHURİYETE,HUKUK DEVLETİNE,BAĞIMSIZ 
YARGIYA VE BAĞIMSIZ SAVUNMAYA İNANAN 
AVUKATLAR OLARAK ,  Cumhuriyet Hukuku , 
Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi ,Laiklik ve İnsan 
Hakları mücadelesini hiç yılmadan sürdüreceğimizi 
beyan ederiz.

İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların herkesin temel 
hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve şiddet 
mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve bir daha aynı 
şiddet vakalarının yaşanmaması için topyekûn bir 
birlikteliği öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı bir 
uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun 
yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve 
kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu nedenle binlerce yıllık 
mücadeleye dayanan, bu uğurda yitirilen canların 
emeklerinin ve kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin çok önemli 
hukuki kazanımlarımızın bir gecede yok edilebileceğinin 
sanılması çok büyük yanılgıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin 
milletvekillerinin oy birliği ile Anayasamızın 90. maddesi 
uyarınca, 24 Kasım 2011'de 6251 sayılı Kanunla onaylanan 
İstanbul Sözleşmesi; milli iradenin sonucudur.  
Anayasamızın 90. maddesi gereği, usulünce yürürlüğe giren 
Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmalar 
kanun hükmündedir, hatta normlar hiyerarşisinde 
kanunların bile üzerinde yer alır.

"Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde 
yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri" nin 
Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, 
düzenlenemeyeceği Anayasa'nın 104. maddesinin açık 

hükmüdür.

 İstanbul Sözleşmesi, Anayasa'nın 15 ve 17. 
maddelerinde düzenlenen “Kişinin Yaşam Hakkı; 
maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne 
dokunulmaması” “Herkesin yaşama, maddi ve manevi 
hakkına sahip olduğu” “Kimseye işkence ve eziyet 
yapılmayacağına” ilişkin TEMEL HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERLE DOĞRUDAN VE BİREBİR İLİŞKİLİDİR. 
Bu nedenle, Anayasa'nın 104. maddesi gereği, 
Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması, hukuka 
aykırıdır.

TBMM'NİN yani milletin iradesini yok sayarak 
Anayasa'nın 87. ve 90. maddelerine aykırı şekilde 
Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu Uluslararası İstanbul 
Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 
Anayasa'ya aykırıdır. Cumhurbaşkanının İstanbul 
Sözleşmesi'ni fesih kararının Anayasa'da temeli yoktur. 
Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince imzalanan 
uluslararası antlaşmaların, Anayasa doğrultusunda 
aynı yöntemle feshedilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda; daha önceden çıkarılan 15.07.2018 Tarih 
ve 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle bu konuda 
Cumhurbaşkanına yetki verilmesi de, açıkça 
Anayasaya aykırıdır ve hükümsüzdür. Anayasa'nın 6. 
maddesi gereği “Hiçbir kimse ve organ kaynağını 
Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinde 
düzenlenen Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri 

arasında “Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve 
yayımlar” hükmü vardır. Bu nedenle 
Cumhurbaşkanına, milletlerarası sözleşmeleri 
sadece “onaylama ve yayımlama” görevi veren 
Anayasa, Cumhurbaşkanına milletlerarası 
antlaşmaları feshetme yetkisi vermemiştir.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine yönelik 
Cumhurbaşkanı kararı, yasal dayanaktan 
yoksundur. İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve 
özgürlükleri, her türlü siyasetin üzerinde olup 
hiçbir politik hesaba kurban edilemeyecek kadar 
önemlidir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir; 
uygulanmaya devam edecektir.

Bu nedenle, öncelikle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ni iradesine sahip çıkmak üzere göreve; 
siyasal iradeyi de Anayasa'nın 2. maddesinde 
açıkça tanımlandığı şekilde bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuki tüm ilke ve 
kurallara uymaya davet ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmemiz mümkün 
değildir. Bizler; Barolar ve TÜBAKKOM olarak 
kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve 
ayrımcılık olarak kabul eden İstanbul 
Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmaya yönelik 
Anayasa'ya aykırı bu girişime karşı mücadelemizi 
sürdüreceğimizi belirtiyor, temel hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik 
bulduğumuz bu girişim karşısında toplumumuzun 
her kesimini bu mücadeleye destek vermeye ve 
dayanışmaya çağırıyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

YÜRÜRLÜKTEDİR

UMUT EDİYORUZ
MÜCADELEYE DEVAM
EDİYORUZ
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