
İSO Ödül listesi belli oldu

mavi Düzce’nin ilk ve tek
‘ortaya karışık’ dergisi

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını dile getirdi: 

ESNAFA VERİLEN KREDİLER ERTELENMELİ

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından Ankara’da 
düzenlenen Birlik Başkanları toplantısına katıldı. Pandemi 
nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan ve gelir kaybına 
uğrayan esnaf sanatkarın bu durumunun devam ettiğini 
vurgulayan Başkan Kayıkcı, ‘ Üyelerimize verilen kredilerin 
geri ödeme süresi üç ay ertelenmelidir. Yakın zamanda bu 
kararı bekliyoruz’ dedi.
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İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel olarak açıkladığı 
Türkiye'nin en büyük 500 firması listesine Düzce'de 
üretimi bulunan 9 firma girdi. Nobel İlaç, Çınar Boru, 
Teknorot Otomotiv, Düzce Cam, Erciyas Çelik Boru, 
Ümran Çelik Boru, Standard Profil Otomotiv, Realkom 
Tekstil ve Doğtaş Kelebek Mobilya firmalarımız bu 
listeye girmeye hak kazandı.

İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel olarak açıkladığı 
Türkiye'nin en büyük 500 firması listesine Düzce'de 
üretimi bulunan 9 firma girdi. Nobel İlaç, Çınar Boru, 
Teknorot Otomotiv, Düzce Cam, Erciyas Çelik Boru, 
Ümran Çelik Boru, Standard Profil Otomotiv, Realkom 
Tekstil ve Doğtaş Kelebek Mobilya firmalarımız bu 
listeye girmeye hak kazandı. TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin yaptığı açıklamada, listeye giren 
firmaları kutladı.

DÜZCE’DEN 9 
FİRMA GİRDİ 

VALİ ATAY OSB’DE
FABRİKALARI GEZDİ

Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Karslıoğlu, “Destek ve hibeler 
konusunda üyeleri bilgilendiriyor, ürünlerin 
pazarlanması yönünde çalışmalar 
yürütüyoruz. Üyeleri yurt içi ve yurt dışı 
fuarlara katılmaları konusunda teşvik edip 
destek oluyor, ihracatın artması yönünde 
projeler yürütüyoruz” diye konuştu.

Nurettin Karslıoğlu, “Düzce Ticaret Borsası 
olarak bir yandan bölgemizde olan 
toprakların tarımsal ürün çeşitliliği açısından 
tahlilini yaparken, diğer bir yandan da 
çiftçimizin, toprağını bilinçli kullanmasına ve 
verimli tarım ürünü almasına yönelik eğitim 
programları ve saha çalışmaları yapıyoruz” 
dedi. 

Karslıoğlu tarım politakası konusunda şu 
bilgileri verdi: “Özellikle içinde 
bulunduğumuz bu süreçte dünyada tarıma 
yönelişin arttığını gözlemliyoruz. Politikaları 
küresel ölçekte belirlenen tarımda, ekonomik 
ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliği 
sağlamanın ve insanımıza yeterli ve sağlıklı 
gıda sunumunu gerçekleştirmenin 
sorumluluğunu taşıyoruz. Düzce 
ekonomisinde tarım sektörü, Düzce'nin gelir 
kaynağında önemli yer teşkil etmektedir. 
Ormanlık saha dışı kalan bölümlerde özellikle 
fındık, pancar, mısır, buğday, çeltik ve 
virjinya tütünü ekimi yapılmaktadır.

TB Başkanı Nurettin Karslıoğlu: 

İHRACAT ARTMALI 

Sayfa 5'de

Sayfa 3'de

Başkan Kayıkcı, ‘ Üyelerimize verilen kredilerin geri ödeme süresi üç ay 
ertelenmelidir. Yakın zamanda bu kararı bekliyoruz’ dedi. 

İSTANBUL’A SU VEREN DÜZCE

SUSUZLUKTAN KIRILIYOR
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen çayı havzası içinde bulunan 
Düzce'de su sıkıntı yaşanıyor. Şehirde sık sık su kesintileri yapılmaya 

başlandı. Aralıklarla verilen su yüksek katlara ulaşmıyor. Su sıkıntısını 
kaynaktaki yetersizliğe bağlayan Düzce belediyesi ise yaptığı açıklamada, 
bahçelerin sulanmamasını, araçların yıkanmamasını istedi. 

2007 tarihinden itibaren İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü 
sağlayan Melen çayının yüzde 80'i Düzce sınırları içinde bulunuyor. 
İstanbul'a kesintisiz su akışını sağlamak amacıyla 2012 yılında 

programa alınan ve yapımı devam eden Melen Barajı da Düzce sınırları 
içinde yer alıyor. Melen çayının yanı sıra bölgede çok sayıda akarsuyu da 
havzasında bulunduran Düzce'de su sıkıntı had safhaya ulaştı. Düzce 
belediyesi yaptığı anonslarla şehir halkından suyu gereksiz 
kullanmamalarını istedi.

Sayfa 7'de

ESNAFA NAKDİ 
DESTEK SAĞLANMALI
Esnafımızın önümüzdeki kurban bayramını rahat geçirmesi 
için gerekli nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın pandemi sürecindeki yaraları vakit 
kaybedilmeden sarılmalı. Ekonominin barometresi olan 
esnafa verilecek her türlü destek piyasaya olumlu 
yansıyarak hem esnafı hem de ekonomiyi canlandırır. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı “Pandemiden dolayı uzun 
süre iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise salgının süre 
gelen etkilerinden kaynaklı olarak müşteri yoğunluğu ve iş 
hacmi daralan esnafımız kirasını, vergilerini ve borçlarını 
ödeyemiyor. Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirler 
ile işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa 
kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli. İş 
yerleri kapalı olan ve açıldıktan sonra da belli kurallar 
neticesinde kazancı yarı yarıya azalan esnafımızın 
önümüzdeki kurban bayramını rahat geçirmesi için gerekli 
nakdi yardım yapılmalı.

Sayfa 3'de

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Organize Sanayi 
Bölgesinde (DOSB) bulunan Teknorot ve Sarsılmaz 
fabrikalarını ziyaret etti. Vali Atay'a fabrika 
ziyaretlerinde Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu ile DOSB Bölge Müdürü 
Aylin Özdemir eşlik etti. 

Sayfa 4'de

DÜZCE’DE
İşitme cihazları konusunda önder kuruluş olan RAMSES 
Düzce’de de hizmet vermeye başladı. Girişimci Ramazan 
Uzun işletme sahibi olduğu Batı Karadeniz firması 
RAMSES işitme cihazları ile de hizmet vermeye devam 
ediyor. RAMSES firması tarafından yapılan açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: “Kurumumuz 1998 yılından beri 
kurucumuzun açtığı yolda sağlık sektöründe 2002 yılı 
itibari ile işitme cihazları satışı alanında Düzce, Bolu ve 
Sakarya olmak üzere 3 ilde hizmet vermektedir. 
Kurumumuzun amacı işitme kaybı olan bireylerin 
hayatını kolaylaştırmak ve yeni çözüm yolları sunmaktır. 
Bu yolda önceliğimiz olan müşterilerimizin kaliteli ve 
güvenli bir hizmet almaları adına tutkuyla çalışıyoruz. 
Alanında uzman kadromuz ile işitme testlerinizi ve 
işitme cihazı ayarlarınızı gönül rahatlığı ile 
yaptırabilirsiniz. (Sayfa 8'de) 444 9 530 

Düzce’de sanat/kültür/politika alanında tek dergi olan 
MAVİ dergisi dijital ortamda yayın hayatına devam 
ediyor. MAVİ, Düzce Sektör gazetesi ile birlikte 
okuyucularına abone sistemi ile dijital ortamda 
ulaştırılmaktadır. Düzce Sektör 8 sayfa ve haftalık gazete 
MAVİ dergisi de 32 sayfa olarak aylık olarak 
hazırlanmaktadır. Her iki yayına abone olmanın bedeli 
ise AYLIK 10 liradır. Düzce Sektör ve Mavi’ye abone 
olmak isteyenlerin aşağıdaki IBAN numarasına 10 liralık 
bedeli yatırmaları yeterli olacaktır. Her iki yayın mail 
ortamında kişiye özel olarak gönderilecektir. 
Atila Gösterişli

HALKBANK Düzce Şubesi

IBAN: TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56

Zor zamanları 

hiç bitmeyen

bir memleketin çocuklarıyız
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Amerikan beyaz
kelebeğine dikkat 

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine 
Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı 
mücadele zamanının geldiğini ve kritik bu 
günlerde sürekli fındık bahçelerini kontrol 
etmeleri gerektiğini önemle vurguladı.

Amerikan Beyaz Kelebeği'nin ilk çıkış zamanını 
belirlemek için kurdukları ışık tuzaklarında 
Amerikan beyaz kelebeğini tespit ettiklerini 
belirten Prof. Dr. Öztemiz, çiftçilere  uygulama 
yapmalarını gerektiği konusu hatırlatmalarda 
bulundu.

Amerikan beyaz kelebeğinin yüzde 70-80 nem ve 
22-25 derece arasındaki sıcaklıklarda daha iyi 
geliştiğini söyleyen Öztemiz, fındık bahçelerinde 
zararlının yumurta paketlerini bulmak için 
özellikle uç dallardaki yaprakların kontrol 
edilmesi gerektiğini, şayet yumurta bulunursa 
hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtaların 1-3 
günde açılacağını dile getirdi.

Zararlı, ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise 
mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı 
mücadele yapılmalıdır.” şeklinde uyarılarda 
bulunan Prof. Dr. Öztemiz, Amerikan beyaz 
kelebeğinin döl sayısının bölgenin sıcaklığına ve 
gün uzunluğuna göre değişebileceğini söyledi. 
Zararlının Düzce'de iki döl verdiğini, normal 
şartlarda ikinci döle ait kelebek çıkışlarının 
Temmuzun ikinci yarısında görülebileceğini 
ifade eden Sevcan Öztemiz, bu dönemde de 
aynı şekilde birinci dölde olduğu gibi zararlının 
yumurta ve tırtıl kolonilerinin popülasyonu 
dikkate alınarak mücadeleye karar verilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

Zararlılarla mücadelede; kültürel, mekanik, 
fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele 
yöntemleri uygulanması gerektiğini vurgulayan 
Sevcan Öztemiz, “Çevreye en az zararı olan 
mücadele yöntemlerine öncelik verilmeli, uygun 
olan tüm mücadele yöntemlerini bir arada 
kullanılarak Entegre Mücadele uygulanmalıdır.” 
ifadelerini kullandı.  

Doğal dengenin bozulmaması için özellikle dut 
ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda 
mutlaka biyolojik preparatlarla (Bacillus 
thuringiensis) mücadele yapılması gerektiğini 
söyleyen Öztemiz, doğal dengenin bozulmaması 
için bunun gerekli olduğunu ifade etti.

Düzce Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bilal Mutlu, 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Meclis ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Düzce’ye yeni atanan Vali 
Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ettiler. Nurettin 
Karslıoğlu ziyaret sırasına Meclis ve Yönetim Kurulu 
üyelerini tanıttı daha sonra da Ticaret Borsası 
çalışmaları hakkında Vali Atay’a bilgi verdi. Samimi bir 
ortamda geçen ziyaret sırasında Düzce’ye ilişkin genel 
sorunlar da değerlendirildi. Ziyaret sonrası bir açıklama 

yapan Karslıoğlu şu görüşlere yer verdi: “ Öncelikle 
yeni Valimiz Atay’a görevinde başarılar dileriz. Düzce 
hem tarım, hem sanayi, turizm, eğitim ve sağlık 
alanında hızla gelişmektedir. Düzce’nin potansiyel 
varlıkları ve değerleri çok fazladır. Güçlü bir merkezi 
yönetim ve güçlü bir yerel yönetimin Düzce’de 
sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz” 

TB YÖNETİMİ VALİ’Yİ ZİYARET ETTİ 

İhracatın artması için 
projeler üretiyoruz

Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu: 

Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Karslıoğlu, “Destek 

ve hibeler konusunda üyeleri 
bilgilendiriyor, ürünlerin pazarlanması 
yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Üyeleri 
yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaları 
konusunda teşvik edip destek oluyor, 
ihracatın artması yönünde projeler 
yürütüyoruz” diye konuştu.

Nurettin Karslıoğlu, “Düzce Ticaret Borsası olarak bir 
yandan bölgemizde olan toprakların tarımsal ürün 
çeşitliliği açısından tahlilini yaparken, diğer bir yandan 
da çiftçimizin, toprağını bilinçli kullanmasına ve 
verimli tarım ürünü almasına yönelik eğitim 
programları ve saha çalışmaları yapıyoruz” dedi. 

Karslıoğlu tarım politakası konusunda şu bilgileri verdi: 
“Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte dünyada 
tarıma yönelişin arttığını gözlemliyoruz. Politikaları 
küresel ölçekte belirlenen tarımda, ekonomik ve 
fiziksel anlamda sürdürülebilirliği sağlamanın ve 
insanımıza yeterli ve sağlıklı gıda sunumunu 
gerçekleştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Düzce 
ekonomisinde tarım sektörü, Düzce'nin gelir 
kaynağında önemli yer teşkil etmektedir. Ormanlık 
saha dışı kalan bölümlerde özellikle fındık, pancar, 
mısır, buğday, çeltik ve virjinya tütünü ekimi 
yapılmaktadır. Bölge, Türkiye fındık üretim alanlarının 
yaklaşık yüzde 25'ine sahiptir ve Türkiye fındık 
üretiminin önemli bir bölümü Sakarya ve Düzce 
illerinden karşılanmaktadır.
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Ankara’da, TESK toplantısına katılan DESOB Başkanı Kayıkcı
esnaf ve sanatkarlara verilen kredileri değerlendirdi  

ESNAFA VERİLEN KREDİLERİN
SÜRESİ ERTELENMELİDİR

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 
tarafından Ankara’da düzenlenen Birlik Başkanları toplantısına katıldı. Pandemi 
nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan ve gelir kaybına uğrayan esnaf sanatkarın bu 

durumunun devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayıkcı, ‘ Üyelerimize verilen kredilerin 
geri ödeme süresi üç ay ertelenmelidir. Yakın zamanda bu kararı bekliyoruz’ dedi. 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken Başkanlığında 
yapılan toplantıyı değerlendiren DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, esnaf ve sanatkarların özellikle 
içinde bulunduğumuz küresel pandemi sürecinin 
değerlendirildiğini belirtti. Konfederasyona bağlı 
Birlik ve Odaların meslek gruplarına göre teker 
teker ele alındığını ifade eden Başkan Kayıkcı bu 
konuda şu görüşlere yer verdi: “ Koronavirüs 

nedeniyle tüm esnaf ve sanatkarımız zor bir dönemi 
girdi ve bu durum halen devam etmektedir. 
Üyelerimizin iş yerleri yavaş yavaş açılıyor ancak tam 
kapasiteli çalışma henüz sağlanamadı. Bunun için de 
üyelerimiz gelir kaybına uğramıştır. Birlik olarak tüm 
odalarımızın ve üyelerimizin yaşadıkları sıkıntıları 
Ankara’da TESK’de ve diğer kurumlarda dile 
getiriyoruz. Bu toplantılar da devam edecek’ 

VALİ ATAY ZİYARET EDİLDİ 
DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı 
başkanlığında 
Birlik Yönetim 
Kurulu üyeleri ile 
Genel Sekreterlik 
Düzce’ye yeni 
atanan Cevdet 
Atay’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Samimi bir 
ortamda geçen 
ziyarette DESOB 
Başkanı Kayıkcı 
Birlik çalışmaları 
konusunda Vali 
Atay’a bilgi verdi. 
Kayıkcı pandemi 
süreci içinde 
üyelerinin 
sıkıntılarını da 
dile getirdi.

DESOB Başkanı  Kayıkcı: 

DÜZCESPOR’A YANLIŞ 
VE HAKSIZLIK YAPILDI
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Türkiye Futbol 
Federasyonunun Düzcespor’un play-off mücadelesi 
dışında bırakılması kararını eleştirdi. Kayıkcı yayınladığı 
mesajda şu görüşlere yer verdi: “TFF’nin 2. Ve 3.  Lig 
maçlarının oynatılmaması yönündeki kararı  yanlıştır. 
Zaten TFF bu sene adil olmayan kararlar vererek 
hakkaniyetten uzak davranmıştır. Liglerin tescili 
konusunda alınacak kararlar adil ve TÜRK sporunu 
korumaya yönelik olmalıdır. Daha önce 18 temmuzda 
liglerin başlayacağını bildiren TFF bu kararından 
vazgeçerek her türlü hazırlığını yapmış,bütün önlemlerini 
almış DÜZCESPOR umuzda  büyük hayal kırıklığı  
yaratmıştır. Koskoca bir şehrin bir yıllık emeğinin heba 
edilmesine  ve insanlarımızın haksızlığa ve hukuksuzluğa 
hiçbir şart altında müsaade edilmemelidir.  Verilen 
emekler,harcanan paralar, bir şehrin umutlu 
taraftarlarının bekleyiş bedelini kim ödeyebilecektir.

SEYYAR PAZARCILAR BOLU’DA 
T E Z G A H A Ç A B İ L E C E K

Pandemi sürecinde Bolu Valiliği tarafından şehirde, Bolu 
dışından seyyar pazarcıların tezgah açmaları 
yasaklanmıştı. Dolayısıyla özellikle tuhafiyeci esnafı daha 
önce tezgah açtıkları Bolu’da satış yapamamaya 
başlamıştı. Yapılan girişimler sonucunda Düzce’den seyyar 
hazarcılar 20 Temmuz tarihinden itibaren Bolu pazarında 
tezgah açabilecekler. Karar üzerine seyyar pazarcılar 
memnun oldular. Bu konuda görüşlerini açıklayan seyyar 
pazarcılar ‘ Daha önce seyyar pazarcılar olarak Bolu’da 
misafir pazarcı statüsünde tezgah açabiliyorduk. Sonra 
Valilik şehir dışından pazarcıların tezgah açmasını 
yasakladı. Zor durumda kaldık. Biz de diğer pazarcılar gibi 
pandemi kurallarına uyuyoruz. Yasağın kalkmasına çok 
sevindik’ dediler.

ESNAFA NAKDİ
DESTEK SAĞLANMALI

Mart ayından bu yana süre gelen pandemiden 
dolayı esnaf ve sanatkârların zor günler 
geçirdiğini hatırlatan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkcı 
“Pandemiden dolayı uzun süre iş yerleri kapalı 
olan, daha sonra ise salgının süre gelen 
etkilerinden kaynaklı olarak müşteri yoğunluğu 
ve iş hacmi daralan esnafımız kirasını, 
vergilerini ve borçlarını ödeyemiyor. Hijyen 
şartlarına uyup gerekli tüm tedbirler ile işinin 
başında duran esnafımızın yeniden ayağa 
kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği 
verilmeli. İş yerleri kapalı olan ve açıldıktan 
sonra da belli kurallar neticesinde kazancı yarı 
yarıya azalan esnafımızın önümüzdeki kurban 
bayramını rahat geçirmesi için gerekli nakdi 
yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkârlarımızın 
pandemi sürecindeki yaraları vakit 
kaybedilmeden sarılmalı. Ekonominin 
barometresi olan esnafa verilecek her türlü 
destek piyasaya olumlu yansıyarak hem esnafı 
hem de ekonomiyi canlandırır”

Esnafımızın önümüzdeki kurban 
bayramını rahat geçirmesi için gerekli 
nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın pandemi sürecindeki 

yaraları vakit kaybedilmeden sarılmalı. 
Ekonominin barometresi olan esnafa 
verilecek her türlü destek piyasaya 
olumlu yansıyarak hem esnafı hem de 
ekonomiyi canlandırır



2018-2022 Döneminde öncelikli 
amacımız Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası'nı A Sınıfı Akredite Oda konumuna 
getirmek olacak. Bu amaç 
doğrultusunda gerekli fizibilite 
çalışmaları ivedilikle yapılarak SWOT 
Analizi çalışmaları, gerekli teknik ve 
idari müdahaleler yapılacaktır.

Yetkin, sürekli eğitimlerle kendini 
geliştiren personel yapısı, azimli, iradeli 
ve birlik içerisindeki meclis yapısıyla 
2018-2022 döneminde odamızı el 
birliğiyle ülke genelinde tanınan bir oda 
yapacağız.

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde 
pilot bölge olmak, Tarımsal Kalkınma 
konusunda örnek il olmak, Savunma 
Sanayi pilot bölge olmak, Organik Tarım 
OSB kurmak, Orman Ürünleri İhtisas OSB 
kurmak, İlimize Astsubay Okulu 
kazandırmak, Kamu-Sanayi-Üniversite 
işbirliğinde lider il olmak konularını 
kendimize dönem vizyonu olarak 
belirledik.

Odamızın hedefleri doğrultusunda ulusal 
fuarlar, ihtisas fuarları, üyelerin ihtiyaç 
ve taleplerine uygun sürekli eğitim 
programları, geleceğimiz olan 
gençlerimize yönelik Bilim ve Teknoloji 
komisyonumuzun himayesinde kuluçka 
merkezi gibi bir çok projeyi dönemimiz 
içerisinde hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz.

5 binin üzerindeki üye sayımız, ülke 
ihracatında söz sahibi firmalarımız, 
kamu kurumlarıyla olan sıcak temasımız 
ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
amacı ilimize azami katma değer 
kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
31 Meclis Üyesi ve 26 personelimizle 
azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

Valimiz sayın Cevdet Atay'ı ağırlamaktan onur duyduk. Valimizin gezi sırasında, 
fabrikanın üretim bölümlerinde detaylı incelemesi, çalışanlardan bilgi alması, sohbet 
alması bizi ayrıca sevindirdi. OSB Düzce'nin üretim lokomotifidir

4

Tuncay Şahin
Düzce TSO YKB

TSO’nun amacı İlimize azami
katma değer kazandırmaktır

Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13 Düzce / TÜRKİYE info@duzcetso.org.tr +90 (380) 524 25 50 

Ayağının tozuyla fabrikaları gezdi 

VALi ATAY SANAYİYE
D E S T E K V E R İ Y O R

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Organize Sanayi 
Bölgesinde (DOSB) bulunan Teknorot ve Sarsılmaz 
fabrikalarını ziyaret etti. Vali Atay'a fabrika 
ziyaretlerinde Düzce Ticaret Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ile Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Yirmibeşoğlu ile DOSB Bölge Müdürü Aylin 
Özdemir eşlik etti. 

Vali Atay, yaklaşık üç saat süren ziyaretinde önce 
Teknorot fabrikasını gezdi. Vali ve beraberindeki 
heyeti Teknorot Genel Müdürü Cevat Aslan 
karşıladı. Aslan, ofisinde gerçekleştirilen toplantıda 
Vali Atay'a fabrika hakkında bilgiler verdi, ardından 
da üretim bölümlerini gezdirdi. Günün ikinci 
ziyareti de Sarsılmaz Silah Sanayi fabrikasına 
yapıldı. Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Nuri 
Kızıltan heyeti ofisinde ağırladı ve fabrika hakkında 
bilgi verdi. Ardından da tüm heyet fabrikayı gezdi. 
Gezi sonrasında ortak açıklama yapan Düzce TSO 
Başkanı Tuncay Şahin ile DOSB Başkanı Selim 
Yirmibeşoğlu şu görüşlere yer verdiler: “ Valimiz 
sayın Cevdet Atay'ı ağırlamaktan onur duyduk. 
Valimizin gezi sırasında, fabrikanın üretim 
bölümlerinde detaylı incelemesi, çalışanlardan bilgi 
alması, sohbet alması bizi ayrıca sevindirdi. OSB 
Düzce'nin üretim lokomotifidir. Üretim hacmi ve 
istihdam ile OSB Düzce'ye büyük bir ekonomik değer 
katmaktadır.”  

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis 
ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
Düzce’ye yeni atanan Vali Cevdet 
Atay’ı makamında ziyaret ettiler. 
TSO heyeti Vali Atay’a oda hakkında 
bilgi aktardı ve sorunları dile 
getirdiler
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Öylesine günlerden geçiyoruz ki, sağlık 
alanındaki gelişmeler herkesin 
odaklandığı bir mesele haline geldi. Öyle 
ki sağlık alanında başta sağlık sorunları ve 
gelişmeleri olmak üzere bireyin sağlığına 
ilişkin her türlü bilgi ve durumun gözden 
geçirilmesine vesile olmaktadır. Bunun en 
temel özelliklerinden biri de bireyin 
'sağlık haklarına' ilişkin bilgilere sahip 
olma hakkıdır. Bunlardan en önemlilerini 
sıralamak isterim: 

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, 
ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm 
hizmetlerden yararlanma hakkına 
sahiptir. Hastalarımız hastanemizin 
sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu 
hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda 
bilgilenme hakkına sahiptir.

Hastalarımız kendileri veya yasal 
temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi 
girişimleri ve her bir girişimin potansiyel 
risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin 
alternatiflerini, tedavisiz kalmanın 
sonucunu ve gelişecek süreci içerecek 
şekilde sağlık durumları konusunda 
anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi 
alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız kendi tedavilerinden 
sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık 
personelinin kimliklerini, görev ve 
ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme 
hakkına sahiptir. 

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde 
mahremiyete uygun bir ortamda hizmet 
alma hakkı vardır. Hastanemize başvuran 
tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi 
durumu ve kişiye özel tüm bilgiler 
ölümünden sonra bile gizli kalacak 
biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler 
hastanın açık izni veya mahkemenin kesin 
isteği üzerine açıklanabilir. 

Hastalarımız her zaman ve her türlü 
koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, 
şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik 
yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Güneş Tıp Merkezi olarak her zaman hasta 
haklarına riayet ederek hizmet veriyoruz. 
Bu duygu ve düşüncelerle herkese sağlıklı 

Hüseyin İlhan
Güneş Tıp Merkezi Müdürü

protein içeren ve omega-3'den 
zengin balıkların haftada iki kez 
tüketimi de önerilmektedir. 

Tüketimi önerilen besinler gibi 
özellikle bu dönemde uzak 
durmamız gereken besinler de 
unutulmamalıdır. Bu besinlerin 
arasında şekerli yiyecek ve 
içecekler, hamur işleri, işlenmiş et 
ürünleri, tuz miktarı fazla olan 
paketli ürünler, çok yağlı 
yiyecekler bulunmaktadır. Bu 
besinlerin tüketimi vitamin ve 
mineral emilimini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Yeterli ve dengeli 
beslenemeyen kişilerin doktor 
kontrolü dahilinde vitamin ve 
mineral takviyesi alması 
gereksinimlerini karşılaması 
bağışıklığı güçlendirmek açısından 
alternatif bir seçenektir.

Özetlemek gerekirse Covid-19'a 
karşı bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi için Türkiye 
Diyetisyenler Derneğinin 
yayınladığı 'Koronavirüs Hakkında 
Beslenme Önerileri'nde bulunan 
tabak modeli esas alınmalıdır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi 
olarak kabul ettiği Covid-19 
hastalığı hala sağlığımızı tehdit 
etmektedir. Covid-19'u önleyecek 
veya tedavi edebilecek mucizevi 
bir besin yoktur ancak sağlıklı 
beslenme, fiziksel aktivite ve 

kaliteli uyku ile bağışıklık sistemini 
güçlendirereksağlımızı 
koruyabiliriz.

Normalleşme sürecinde maske 
kullanımı, sosyal mesafe, el 
temizliği ve tüm hijyen kurallarına 
uymanın yanı sıra sağlıklı 
beslenmek de tedbirlerin başında 
gelmektedir. Sağlıklı beslenme 
önerilerinden bahsedecek olursak 
öncelikle vitamin ve mineral 
açısından zengin taze sebze ve 
meyvelerin tüketimi ön planda 
tutulmalıdır. Her gün meyve, her 
öğünde tabağın çeyreğini 
kaplayacak şekilde sebze tüketimi 
önerilmektedir. Meyvelerden 
aldığımız life ek olarak bitkisel 
protein kaynağı olan kuru 
baklagiller her gün tüketilebilir. 

Bir diğer önemli nokta da güçlü bir 
bağışıklık için doğru miktarda 
protein alımıdır. Başta yumurta ve 
peynir gibi kaliteli protein içeren 
besinler tüketilmeli ve yararlı 
mikroorganizmaları bulunduran 
probiyotik yoğurt ve kefir 
tüketilebilir. Yine hayvansal 

Çağla Darıyerli 

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyetisyen

Güneş Tıp Merkezi

COVİD-19
ve bağışıklık 
sistemi için
beslenme önerileri

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 
Türkiye'de ilk Kovid-19 
vakasının görüldüğü 11 Mart 
2020 tarihinden bugüne geçen 
4 aylık süreci değerlendiren bir 
basın toplantısı düzenledi. 
TTB'nin hazırladığı rapora 
ilişkin sunum yapan Prof. Dr. 
Özlem Azap, “Türkiye'de 
salgındaki en çok olguyu 
gördüğümüz tarih 11 Nisan'da 5 
bin 138 yeni olgu. 19 Nisan'da 
da en yüksek ölüm oranını 
gördük ve bu 127 idi. 20 
Nisan'dan sonra düşmeye 
başlıyor ve 2 Haziran'da en 
düşük olgu sayısını, 736'yı 
gördük. Ama 1 Haziran'daki 
'normalleşme' nedeniyle olgu 
sayılarının arttığını görüyoruz” 
dedi. 1 HAZIRAN SONRASI ARTIŞ 
OLDU TTB'nin raporunun 
salgının etkisinin hâlâ 
sürdüğünü ortaya koyduğunu 
belirten TTB Kovid-19 İzleme 
Grubu üyeSİ Prof. Dr. Kayıhan 
Pala, “Bu dördüncü ay raporu 
aslında Türkiye'de salgının hâlâ 
sürdüğünü, etkisinin bizim 
daha öncelerde öngördüğümüz 
biçimde azalmadığını, özellikle 
1 Haziran'dan sonra hem olgu 
hem de yoğun bakımda yatan 
hasta sayısında artış olduğunu 
gösteriyor. Ülkemizde birinci 
dalga hala sürüyor” ifadelerini 
kullandı.

TBB UYARDI

BİRİNCİ DALGA
DEVAM EDİYOR
1 Haziran sonrası
artış oldu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik 
Özlü, NTV yayınında koronavirüs 
açısından Türkiye'nin önünde 
iki önemli kırılma noktası 

olduğunu vurguladı ve “Bunlardan 
biri Kurban Bayramı, diğeri okulların 

açılması. Bu iki riski iyi yönetmemiz 
lazım ki yükseliş trendi oluşmasın” 
dedi. Kurban Bayramı'nda sosyal mesafe 
ve maske kuralına uyulması gerektiğini 
belirten Özlü, “Mümkün olduğunca açık 
havada ve birlikte yeme-içme eylemleri 
olmadan bayramı risksiz geçirebiliriz” 
diye konuştu. Okulların ise koronavirüs 
açısından riskin en yüksek olduğu 
alanlardan olduğunu belirten Prof. Dr. 
Özlü, “Toplumsal yayılma her zaman 
okullardan olur. Okul bulaşını 
engellemek çok zor. Kovid-19 ile ilgili 
de böyle bir risk var. Bu riski 
yönetebilecek miyiz? soru bu” 

açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Mehmet 
Ceyhan gibi okullarda kuralların 
uygulanmasında zorluk 
yaşanabileceğini aktaran Özlü, 
“Salgın artarsa ertelenebilir ama 
açılması gerekiyorsa da yoğunluğu 
azaltmak lazım. Yarım gün eğitim 
veya 3 vardiyalı eğitime geçilebilir. 
Uzaktan eğitime ağırlık verilebilir” 
ifadelerini kullandı. 'Yarın okullar 
açılacak olsa bir bilim insanı olarak 
onay verir misiniz?' sorusunu da 
yanıtlayan Özlü, “Örneğin şu 
durumda yarın okullar açılsa, bunun 
uygun olmayacağını söyleyebilirim. 
Toplumda her gün binin üzerinde 
vaka var. Okullar birden bire virüsü 
her yere yayar” dedi

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE 
İKİ KIRILMA NOKTASI VAR:
B AY R A M V E O K U L L A R



DÜZCE 
EKONOMİ POLİTİKA

6

ikinci yanlışını ortaya çıkartıyor; kurumsal çöküş ve 
dünyadan kopuş batık kredilerle, mevduattan kaçışla 
ve artan finansal maliyetlerle halkın cebindeki deliği 
büyütecek.

Halk için ortaya çıkan ekonomik maliyet bu hafta 
TBMM'ye getirilen torba yasada da çok açık. Özel 
bankalara aktif rasyo ile dayatılan kredi baskısı 
kamu bankalarında görev zararı pahasına dayatılıyor. 
Kamu bankalarının vereceği krediler için sermaye 
ihtiyacı ise Hazine'nin borçlanması ile giderilecek. 
Yani, kamu bankası görev zararı yapacak, Hazine 
borçlanacak, hem almaya mahkum edildiği 
kredilerin yükünü hem de Hazine borçlanmasının 
ortaya çıkartacağı vergi yükünü de halk üstlenecek! 
Halk açısından sonuç belli: Daha çok borç, daha çok 
vergi!

Üstelik bu yeni borçların hiç kamu yararı 
gözetmeyeceği, dağıtımında tek kaygının devleti ele 
geçirmiş olan partinin siyasi faydasına olacağı da çok 
açık. Bu nedenle kamu bankaları ve Merkez Bankası 
üzerinden yürütülen ekonomi politikaları 
makroekonomik olarak da sosyal olarak da yanlış… 
Bu nedenle birçok ülkenin, ekonomiyi diriltmek için 
yaptığı gibi “para basmak”, parti devletinde basılan 
paranın nerede, nasıl ve kim için kullanılacağının 
hesabı verilmeyeceği için bir seçenek olamıyor.

İktidar ve ortakları sadece siyasal değil, sosyal ve 
ekonomik özgürlükleri de yok ederek ülkenin 
nefesini kesmekte ısrarcılar. Topyekûn bir düzen 
dayatmasını kararlılıkla yürütüyorlar. Tam da bu 
nedenle iktidarın karşısına konacak toplumsal 
muhalefet mücadelesinin de topyekun bir düzen 
itirazında ve alternatifinde direnmesi gerekiyor! 
Siyaset ekonomiden, ekonomi laiklikten, laiklik 
hukuktan, hukuk basın özgürlüğünden bağımsız 
değil. Sadece bu bütüncüllüğü gözeten bir alternatif 
Türkiye'nin aydınlık yarınlarının çaresi olacak.

Halk uzun süredir ağır bir işsizlik yükü ve borç kaygısı 
altında eziliyor. Ve iktidar halka gelir güvencesi yerine 
yeni borçlar vaat ediyor. Kredi diye müjdelenen her 
adımın yeni borçlar olduğunu unutturan reklamvari 
siyasi kampanyaların gizlediği gerçek bu: İktidarın 
halka vaadi yeni borçlar!

Bu aşırı borçluluk dayatması parti devletine giden 
yolun yapıtaşlarından birisi. Borcu geri ödeyebilme 
kaygısının aktif yurttaşlık tercihlerini gölgelemesi ve 
aşırı finansallaşmanın doğurduğu eşitsizlikler tüm 
dünyada neoliberalizmin demokrasiyi öldürmesinin 
zemini oldu. Türkiye'de de durum farklı olmadı. Şimdi 
de bu düzenin ortaya çıkarttığı çok boyutlu krize çare 
olarak halka yeni borç vaat eden düzen kendisini 
yeniden üretiyor. Yani, halk açısından bu müjdelerin 
birinci yanlışı borç batağını derinleştirecek olması.

İktidarın halka müjdesi “kamu bankalarının konut, 
taşıt, tatil ve sosyal hayat” için verecekleri yeni 
borçlar. Oysa halkın yeni borçlara değil iş ve gelir 
güvencesine ihtiyacı var. Halkın doğrudan gelir 
desteğine ihtiyacı var ve bu istenirse yapılabilir. Bu 
iktidarın istemediği ise açık… İktidarın tercihi kendi 
bekası için ihtiyacı daha çok borç dayatmak, gelir 
desteği vererek halkın ekonomik özgürleşmesinin ilk 
adımlarını atmak değil!

Üstelik amacı kredi vererek kâr elde etmek olan 
bankalar dahi, bu koşullarda kredi vermek istemezken 
bu tercih dayatılıyor. Halkın boğazından lokma 
geçebilmesi için borç almaktan başka şansı yok, bir 
yandan da borcu vererek kâr elde ettiği için bundan 
faydalanmasını bekleyeceğimiz bankaların da borç 
verme iştahı dahi yok! İktidar bu iştahı sağlayacak olan 
koşullara kafa yormak yerine bankalara zorla kredi 
verdirmek için ceza mekanizmaları tasarlamanın 
peşine düşmüş.

Kredi vermeye zorlanan bankaların bundan kaçınmak 
için ya mevduat toplamak yerine dışardan 
borçlanmaya yöneleceği, ya da krediyi ekonominin 
ihtiyacı olduğu için değil siyasi baskıyla vereceği ve 
dolayısı ile de batık kredi riskinin artacağı gerçeği 
açık. Bu da uygulanan politikaların halk açısından 

Ülkenin nefesini
kesmekte ısrarcılar!

Eşitsizlik deyince en çok gelir ve servet dağılımı 
eşitsizliklerini düşünüyoruz. Yani sınıfsal 
eşitsizlikleri. Çalışmalar dünyada da Türkiye'de de 
gelir ve servet eşitsizliklerinin söylenildiğinden 
daha büyük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Diğer 
yandan ülkeler, ülkeler içinde bölgeler, iller ilçeler 
arasında insani ve toplumsal gelişmişlik bakımından 
büyük eşitsizlikler var. Türkiye dünyanın en büyük 
19'uncu ekonomisi ama insani gelişmişlik 
endeksinde 64'üncü sırada. Eşitsizliğin çok önemli 
bir boyutu toplumsal cinsiyet, yani kadın erkek 
eşitsizliği. Irk, etnik, dini gruplar arasında 
eşitsizlikler söz konusu. Yani eşitsizliğin farklı 
siyasi, toplumsal ve kültürel boyutları, kaynakları 
ve nedenleri var. Bazen bunlar yan yana geliyor ya 
da üst üste biniyor. Kesişiyor. O zaman eşitsizlik ya 
da yoksulluk derinleşiyor. Kırsal bir yörede, tek 
başına yaşayan, okur yazar olmayan, yoksul bir 
kadın yoksulluğu çok daha zor koşullarda yaşıyor. 
Olumsuzlukların üst üste binmesi eşitsizliklerin ve 
yoksulluğun derinleşmesine yol açıyor. Bu nedenle 
eşitsizliği tüm boyutlarıyla anlamaya çalışmamız 
gerekiyor. 

Yoksulluk çok nedene bağlı. Üç nedenin altını 
çizelim. Birincisi düşük ücret. Bu nedenle 
Türkiye'de yoksul nüfusun yüzde 70'ini çalışan 
yoksullar oluşturuyor. Yani iş sahibi olma yoksulluğu 
önlemede yeterli olmayabiliyor. Şayet hanede başka 
çalışan yoksa iki üç kişilik bir hane asgari ücretle 
geçinemiyor. Şimdi bunların önemli bir bölümü 
ücret gelirinden de oldu. Kimilerinin ücreti 
kısıtlandı. Bu aileler yiyecekten kısıyor, çocuk 
beslenemiyor, kira ödeyemiyor, su, elektrik, gaz 
tüketimini en aza indiriyor, tedaviyi erteliyor. 

İşsizlik yoksulluğun diğer önemli nedeni. Salgın 
sürecinde yüzde 14 olan işsizlik oranı neredeyse iki 
katına çıktı. Genç ve kadın işsizliği daha da yüksek. 
İlk birkaç ay eş dost, veresiye alışveriş, eldekini 
avuçtakini satma ile idare etmeye çalışıyor. Ama 
işsizlik süresi uzayınca bu kanallarda tıkanıyor. 
Sosyal çevreleri de zaten geçim sıkıntısı çeken 
kimselerden oluşuyor. Devlet ve belediye yardımları 
ile idare etmek zorundalar. Ekonomik faaliyet 
alanlarının daralması, işyerlerinin kapanması, 
borçlar ve iflaslar bu koşulları çok daha zor hale 
getirecek. Salgının ekonomik ve toplumsal 
sonuçlarını henüz tam olarak görmeye başlamadık. 

Eşitsizlik ve 
yoksulluk

BİZ BİZİ DESTEKLERİZ

Atila Gösterişli /HALKBANK Düzce Şubesi

IBAN: TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56

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. 
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 
Melen çayı havzası içinde bulunan 
Düzce'de su sıkıntı yaşanıyor. Şehirde 
sık sık su kesintileri yapılmaya 
başlandı. Aralıklarla verilen su yüksek 
katlara ulaşmıyor. Su sıkıntısını 
kaynaktaki yetersizliğe bağlayan 
Düzce belediyesi ise yaptığı 
açıklamada, bahçelerin 
sulanmamasını, araçların 
yıkanmamasını istedi. 

2007 tarihinden itibaren İstanbul'un 
su ihtiyacının büyük bölümünü 
sağlayan Melen çayının yüzde 80'i 
Düzce sınırları içinde bulunuyor. 
İstanbul'a kesintisiz su akışını 
sağlamak amacıyla 2012 yılında 
programa alınan ve yapımı devam 
eden Melen Barajı da Düzce sınırları 
içinde yer alıyor. Melen çayının yanı 
sıra bölgede çok sayıda akarsuyu da 
havzasında bulunduran Düzce'de su 
sıkıntı had safhaya ulaştı. Düzce 
belediyesi yaptığı anonslarla şehir 
halkından suyu gereksiz 
kullanmamalarını istedi. Belediyenin 
resmi internet sitesinde de su 
sıkıntısına ilişkin olarak şu açıklama 
yapıldı: 

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

“Ana borular ve depolardaki suyun 
bitmesinden dolayı bazı 
mahallelerimize su geç ulaşmakta ve 
yüksek katlara su verilememektedir. 
Ana hatlardaki borulara ve depolara 
su besleme çalışmaları aralıksız 

devam etmektedir. Ancak yapılan 
tüm çalışmalara rağmen Düzce 
Merkez içme suyu kaynağı olan Uğur 
Suyu Deresinden alınan su 
miktarında azalma yaşandığından, 
içme suyu arıtma tesisimize 
istenilen miktarda su 
gelmemektedir. İçme suyu ile bahçe 
sulaması, araç ve sokak yıkaması 
yapmamanızı ve su tüketimine 
ekstra özen gösterilmesini tüm 
vatandaşlarımızdan rica ederiz.”

TEPKİLER VE SORU ÖNERGELERİ

Su kaynakları içinde olup da susuz 
kalmalarına bir anlam veremeyen 
Düzceliler tepki vermeye başladı. 
Konu belediye meclis toplantılarına 
da yansıdı. Muhalif partiler su 
sıkıntısı konusunda soru önergesi 
verdiler. CHP ve İYİ parti grup 
başkanlarının verdikleri önergelerde 
belediyenin 1985 tarihinde yapılan o 
tarihten sonra da yenilenmeyen 
içme suyu arıtma tesisinin durumu 
sorgulandı. Önergenin gerekçeli 
bölümünde de şu görüşler yer aldı: “ 
1985 tarihinde Düzce'nin içme suyu 
120 bin nüfusa göre planlandı. 
Bugün Düzce'nin nüfusu 180 bin. O 
tarihlerde, içme suyu şebekesi de 
asbestli borulardan oluştu. Bugün 
mevcut su kaynağı yeterli gelmediği 
gibi, kaynak üzerinde su depoları da 
oluşturulmadı. Asbestli borular da 
ömrünü tamamladığı için, su 
kaçakları yaşanıyor. Bu şartlar 

altında içme suyu boruları 
yenilenmeli, mevcut arıtma tesisi 
güçlendirilmelidir”. Meclisin MHP'li 
üyeleri de verdikleri soru 
önergesinde yaşanan su sıkıntısının 
Düzce'de büyük tepkilere neden 
olduğunu ifade ettiler ve su 
kaynakları ile arıtma tesislerindeki 
çalışmaları sorgulayarak, 
kamuoyunu bilgi aktarılmasını 
istediler.  

DÜZCE'DE SU KAYNAKLARI

Efteni gölü Düzce'de tüm sularının 
toplandığı bir havza. Asar Deresi ve 
Hasanlar Barajının suyu Küçük 
Melen'e, Küçük Melen dahil 
Aydınpınar, Uğur ve Aksu Dereleri 
hep birlikte Efteni Gölünde 
toplanıyor. Efteni gölünde biriken su 
Büyük Melen vasıtasıyla Karadenize 
akıyor. Bu havza İstanbul'un su 
ihtiyacını sağlamak amacıyla Melen 
sistemine dahil edildi. 

Düzce'nin içme suyu kaynağı ise 
Samandere ve Odayeri yaylasından 
gelen suların aktığı Uğursuyu 
deresidir. Uğur köyünde Uğursuyu 
üzerine yapılmış olan regülatör 
vasıtasıyla da bu su kendi 
cazibesiyle yaklaşık 6 kilometre 
ileride bulunan Düzce Belediyesinin 
Beyköy'de bulunan “Su Arıtma 
Tesisine” geliyor.

İSTANBUL’A SU VEREN
DÜZCE SUSUZLUKTAN
KIRILIYOR

28 Yıllık İçme Suyu
Arıtma Tesisiömrünü tamamladı

2007 tarihinden itibaren 
İstanbul'un su ihtiyacının 
büyük bölümünü sağlayan 
Melen çayının yüzde 80'i 
Düzce sınırları içinde 
bulunuyor. İstanbul'a 
kesintisiz su akışını 
sağlamak amacıyla 2012 
yılında programa alınan 
ve yapımı devam eden 
Melen Barajı da Düzce 
sınırları içinde yer alıyor. 
Melen çayının yanı sıra 
bölgede çok sayıda 
akarsuyu da havzasında 
bulunduran Düzce'de su 
sıkıntı had safhaya ulaştı. 

Hükümetin vatandaşın refah kaybını 
telafi etme konusunda sınıfta kaldığını 
belirten Prof. Dr. Öner Günçavdı, ilk defa 
bir ülkenin salgının yarattığı olumsuz 
etkileri özel sektörden kaynak talep 
ederek bertaraf etmeye çalıştığını 
söyledi. Corona virüsü nedeniyle 
yaygınlaşan işsizlik ve gelir kaybı geçim 
koşullarını giderek kötüleştiriyor. Salgın 
süresince artan refah kayıplarının telafi 
edilmemesi vatandaşları en temel 
ihtiyaçlarını karşılayamaz noktaya 
getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner 
Günçavdı, hükümetin tedbir almaması 
durumunda en az 4 milyon kişinin 
yoksulluk sınırının altına düşeceği uyarısı 
yaptı. Prof. Günçavdı ve arkadaşlarının 
yaptığı analiz, Türkiye'de 10.3 milyon 

olan yoksulun önlem alınmadığı 
takdirde en az 14.6 milyona ulaşacağına 
işaret ediyor. Analize göre salgından 
önce ülke nüfusunun yüzde 13.2'sini 
oluşturan yoksulluk oranı da  yüzde 
18.6'ya çıkabilir.

Salgının yükü düşük gelir grubu ailelerin 
sırtında kaldı. Bu insanların salgın 
süresince refah kayıplarını telafi 
etmemiz gerekiyordu, ama bu yönde bir 
çalışma göremedik. Sınıfta kaldık bu 
konuda. Kriz sonrası bir enkazla karşı 
karşıya kalacağız. Bankalar kredi 
verdiği kurumların doğru düzgün 
şirketler olup olmadığını bilmiyor. 
Zombi şirketler var. Faizler düşüyor 
düşen faizlerden vatandaş 
yararlanamıyor.

Yoksulluk oranımızın salgın öncesi yüzde 
13.2 iken, salgın neticesinde bu oranın 
yüzde 18.6'ya yükseleceğini 
hesaplıyoruz. Bu durum hükümetin 
yoksullukla mücadele için çok daha 
fazla kaynağa ihtiyaç duyacağı 
anlamına geliyor. Ücretsiz izne çıkarılan 
insanlara aylık 1177 lira veriliyor. 
Kirada ve çocuklu bir aile nasıl geçinir 
bu parayla. Tüketimi harekete 

geçirmek istiyorlar ama insanlar neyi 
harcasın?

Hükümet bunu normal bir kriz olarak 
görüyor, oysa değil. Dolayısıyla her 
zamanki reçetelerle bu işlere 
yaklaşmak da doğru değil. Bu boyutta 
bir krizle karşı karşıya iken, öncelikle 
harcamalar gözden geçirilmeli. 
Öncelikle bütçeyi tekrar gözden 
geçirerek, ortaya çıkan yeni 
ihtiyaçlarımıza göre tekrar yapmak. Bu 
şekilde kamunun elindeki kendi öz 
kaynaklarımızı ortaya çıkarmak. Bunun 
uluslararası kredi kurumları nezdinde 
de olumlu bir sinyal etkisi olacaktır. 
Ekonomiyi rayına sokabilmek için 
reformlara ihtiyaç var ve bu reformlar 
için kaynak ihtiyacı var. Ancak 
hükümetin bir reform ajandası yok; 
böyle bir niyeti de yok. Yeni 
öncelikleri dikkate alan 
makroekonomik politikalar ortaya 
koyması, büyüme önceliklerini gözden 
geçirilmesi gerekiyor.

Salgının yükü düşük 
gelir grubu ailelerin 
sırtında kaldı. Bu 
insanların salgın 
süresince refah 
kayıplarını telafi 
etmemiz gerekiyordu, 
ama bu yönde bir 
çalışma göremedik. 
Sınıfta kaldık bu 
konuda. Kriz sonrası bir 
enkazla karşı karşıya 
kalacağız

İşsizlik ve gelir kaybı geçim
koşullarını giderek
kötüleştiriyor Prof. Dr. Öner Günçavdı
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