
DÜZCE 
aylık ekonomik politik gazete 

EKONOMİ POLİTİKA

SektörSayı: 46 / Ağustos 2020

Özgürlüğün ve kardeşliğin temelinde şekillenen barış dolu 
bir dünyanın tüm yürekleri bayram heyecanı gibi 

aydınlatmasını diliyorum. Ülkemizin aydınlık dolu günleri, 
birlik ve bütünlüğü için, yoksulluğa, eşitsizliklere, 

adaletsizliklere; cumhuriyet ve demokrasinin ışığıyla 
ancak hep beraber olduğumuz takdirde karşı 

koyabileceğimizi bu vesileyle belirtmek istiyorum. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: krediler için

Pandemi nedeniyle Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarına ait SGK primleri ile 
Nisan, Mayıs ve Haziran döneminin 
muhtasar ve KDV ödemelerinin 
6'şar ay süreyle ertelendiğini 
hatırlatan DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, “Temmuz ayından itibaren 
vergi ve SGK primlerinin ödemeleri 
yeniden başlıyor

  (Sayfa 3'de) 

ERTELEME YIL SONUNA 
KADAR OLMALI Bir karar daha

bekliyoruz
En önemlisi diğer bankalara olan 
borçların da yıl sonuna kadar 

ertelenmesi en büyük arzumuz. Bununla 
birlikte vergilerin ikinci taksitleride  yıl 
sonuna kadar mutlaka ertelenerek 
esnafımızın rahat bir nefes alması 

FÇG: FINDIK 
FİYATI İYİ 
Fındık üreten Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, 
Düzce, Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Kocaeli 
illerinin milletvekilleri tarafından TBMM 
bünyesinde oluşturulan Fındık Çalışma Grubu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
2020 yılı fındık müdahale alım fiyatlarının, 50 
randıman Giresun kalite fındık için 22,5 lira, 50 
randıman Levant kalite fındık için ise 22 lira 
olarak açıklanması konusunda hükümetin her yıl 
olduğu gibi bu sene de beklentileri karşıladığını 
belirtti. (Sayfa 2'de) 

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, fındık 
fiyatının hasattan önce belirlenmesi  ve 
açıklamanın zamanlamasını memnuniyet verici 
bulduklarını belirterek, üreticinin mağdur 
olmaması ve sattığı üründen bereket görmesi için 
bazı hususların dikkate alınmasını istedi.

Er, "Bu sene Devletimiz dün itibari ile Fındık alım 
fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun 
kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu 
için 22 lira olarak belirlemiştir. Fiyatın hasattan 
önce belirlenmesi  ve açıklamanın zamanlaması 
memnuniyet vericidir. Belirlenen fiyatin 
üreticimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyor, fındık üreticilerimize hayırlı 
kazançlar diliyoruz" dedi. (Sayfa 6'da) 

İYİ PARTİ: FINDIK
ÜRETİCİSİ MAĞDUR
EDİLMEMELİDİR

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal 
Ekonomik Altyapı Yatırımlarının 
Desteklenmesine İlişkin Karar yayınlandı. 
Karar kapsamında, tarıma dayalı ekonomik 
yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı 
yatırımlarına, proje tutarının üst limitinin 
yüzde 50'sine kadar hibe desteği verilecek.

Bu kapsamda, tarımsal üretimin işlenmesi, 
kurutulması, dondurulması, depolanması 
ve paketlenmesine yönelik yatırımlar, 
tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 
tesislerle ilgili yenilenebilir enerji 
kaynakları yatırımları, su ürünleri 
yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, gübre 
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına 
ilişkin yatırımlar desteklenecek. Yeni 
yatırımlar yanı sıra tamamlama, 
modernizasyon, kapasite artırımı ve 
teknoloji yenileme yatırımları da destek 
kapsamında olacak. Kırsal ekonomik 
altyapı yatırımları kapsamında 
desteklenecek yatırım türleri şunlar: Aile 
işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine 
yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı 
ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim 
sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma 
değerli ürünler, ipekböceği yetiştiriciliği, 
su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı 
kooperatif e birlikler için makine parkı, 
tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

Tarıma dayalı ekonomi

yatırımlarına hibe desteği

Bu bina niye yıkıldı

Düzce'de 1999 depremi sırasında 
dönemin valisi Fikret Güven 

tarafından prestij binası amacıyla 
yapılan, halk arasında 'Deprem 

Sembolü' olarak nitelendirilen 'Düzce 
Kasrı' yıkıldı. Düzce belediyesi binanın 
çürüme nedeniyle yıkıldığını açıkladı. 
Uzmanlar ise  'Çelik Konstrüksiyon' 
üzerine yapılan binanın çürümesinin söz 
konusu olamayacağını açıkladılar. 

1999 depreminde resmi rakamlara göre 
710 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 
666 konut ve 3 bin 857 işyeri de yıkıldı. 
Depremle birlikte kanun hükmünde 
kararnameyle il yapılan Düzce'nin ilk 
valisi Fikret Güven, şehir merkezinin 
kuzey bölümünde bugün Bahçeşehir 
adıyla anılan bölgede Valilik konukevi 
inşa etti. 10 dönüm alan üzerine 650 
metrekare olarak inşa edilen bina çelik 
konstrüksiyon sistemiyle yapıldı. Vali 
Fikret Güven, on binlerce 
depremzedenin çadır kent ve prefabrike 
yapılarda barındığı bir dönemde 
görkemli bir konukevi yapılmasının 
gerekçesini şu şekilde açıklamıştı: “ 
Deprem nedeniyle yardımda bulunmak, 
yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı 
heyetler burada ağırlanacak. 
Devletimizin kararlığı ve gücü için 
prestijli yapılara ihtiyacımız var.” 

Uzun bir süre Valilik konukevi olarak 
hizmet veren bina 2007 tarihinde Düzce 
belediyesi mülkiyetine geçti. Düzce 
belediyesi, revize planlama ile 
değişikliğe giderek binayı sosyal tesis 
olarak hizmete açtı. 2008 yılında 
yapılan ihale ile Düzce Kasrı restoran 
olarak hizmete açıldı ve 12 yıl bu 
şekilde hizmet verdi. 

2019'daki yerel seçimlerinde Belediye 
Başkanı seçilen Faruk Özlü, söz konusu 
binayı müstecirinden alarak belediyenin 

turizm amaçlı kurduğu BELTUR 
şirketine devretti. BELTUR Yönetim 
Kurulu Düzce Kasrında, önce, proje 
hazırlayarak tadilat kararı aldı ve 6 
ay tamirat yaptı. Sonrasında ise 
yıkım kararı verdi ve binayı bir 
günde yıktı. 

BAŞKAN AÇIKLAMASI

Yıkıma karşı kamuoyunda tepkiler 
oluşunca Düzce Belediye 
Başkanlığından şu açıklama yapıldı: 
“Yapım amacına uygun kapasitesini 
karşılayamayan, çelik konstrüksiyon 
şeklinde lanse edilen ancak büyük 
bir kısmı adeta teneke malzeme ile 
inşa edilmiş bu yapıyı tamir ve 
tadilata alarak güçlendirme 
amacıyla başlattığımız çalışma 
öncesinde söz konusu yapının projesi 
bulunamamıştır. ”

KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün 
depremin sembolü olan kasrı yıkma 
gerekçesi, Mecliste bulunan CHP, 
MHP ve İyi partili üyeleri tatmin 
etmedi. MHP'li Belediye Meclis üyesi 
Ayhan Cicu kamuoyuna yaptığı 
açıklamada şu görüşlere yer verdi: “ 
i 2000/2001 yılında Düzce Valiliği 
tarafından yapılan estetik olarak son 
derece güzel bir yapı olan, kullanım 
hakkı Düzce Belediyesi tasarrufunda 
olan ve deprem sonrası deprem 

yönetmenliğine göre yapılması 
gereken Düzce Kasrı maalesef çürük 
raporu gerekçesiyle yıkılmıştır. Bizde 
diyoruz ki eğer bu çürük raporu 
doğru ise kamu oyu ile paylaşılıp  
mevzuata aykırı ve ihmal sonucunda 
kamu zararına sebep olanlar derhal 
bulunup, hukuki işlemler hemen 
başlatılmalıdır” 

İyi parti Meclis üyesi Oğuz Özyiğit de 
şu görüşlere yer verdi: “ Belediye 
neye ve hangi belgeye göre yapıyı 
çürük ilan etti. Madem çürüktü, niye 
tadilat projesi yaparak masraf 
yaptı.”

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

İnşaat Mühendisleri Düzce Oda 
Başkanı Hüseyin Aydoğan ise konu 
hakkında şu açıklamayı yaptı: “ 
Araştırmamıza göre Düzce kasrını 
yapan firma aynı dönem içinde, aynı 
sistemle 11 bina yapmış. Çelik 
konstrüksiyonlu bir yapının ömrü 20 
yıldan fazladır. Çürüdüğü iddia 
edilen yerler, daha sonradan ilave 
yapılmış bölümlerdir. Kaldı ki, hiçbir 
firma, bir il'in en büyük mülki 
amirine yapılan binayı çürük 
yapmaz. Diğer 11 yapıda bir çürüme 
söz konusu değil de bu bina mı 
çürük? Belediye bu konuda Odamıza 
danışsaydı biz bir rapor hazırlardık.”



DÜZCE 
EKONOMİ POLİTİKA

2

Kurban Bayramımız Kutlu Olsun 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, geçmişten alınan güç 
ile geleceğe daha kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceklerini 
ifade etti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Birliğin 82. kuruluş 
yıl dönümü sebebiyle yazılı açıklama yaptı. Türkiye'de 1936 
yılında Giresun'da kurulan fındık istasyonuna vurgu yapan 
Bayraktar açıklamasında,

“Ardından 1 Kasım 1937'de TBMM'nin açılış konuşmasında 
Mustafa Kemal Atatürk, 'Önümüzdeki yıl içinde, fındık başta 
olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren 
birlikler kurulmalıdır.' direktifinde bulunmuştur. Sonrasında 

FİSKOBİRLİK 82.
YILINI KUTLUYOR

Düzce ve bölgesindeki fındık toplama tarihleri belirlendi. Buna 
göre ova ve alçak rakımlı yerlerde fındık 8 Ağustos tarihinden 
itibaren toplanabilecek.   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda toplanan 
komisyonun kararına göre, 250 metre rakıma kadar olan sahil 
kesiminde 8 Ağustos, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 
12 Ağustos, 500 metrenin üzerinde rakıma sahip olan kesimlerde 
ise 20 Ağustos'tan itibaren üreticiler bahçeye girerek fındık 
toplayabilecekler.

Fındık toplama tarihleri belirlendi

Fındık üreten illerin milletvekillerinin TBMM bünyesinde 
oluşturduğu Fındık Çalışma Grubu, Giresun kalite fındık için 22,5 
lira, Levant kalite fındık için ise 22 lira olarak belirlenen fındık 

fiyatları konusunda hükümetin her yıl olduğu gibi bu sene de 
beklentileri karşıladığını belirtti.

Fındık üreten Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, 
Düzce, Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Kocaeli 
illerinin milletvekilleri tarafından TBMM 
bünyesinde oluşturulan Fındık Çalışma Grubu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 2020 yılı fındık müdahale alım 
fiyatlarının, 50 randıman Giresun kalite fındık 
için 22,5 lira, 50 randıman Levant kalite fındık 
için ise 22 lira olarak açıklanması konusunda 
hükümetin her yıl olduğu gibi bu sene de 
beklentileri karşıladığını belirtti.

Fındık Çalışma Grubu, yazılı olarak yaptığı 
açıklamada, “TBMM Fındık Çalışma Grubu olarak 
açıklanan fiyat ve destekler için 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 
minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Fiyatlar, 50 
randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22.5 
lira, 50 randıman Levant kalite kabuklu fındık 

için ise 22 lira olarak belirlendi. Bu 
fiyatlara mazot, gübre, tarım sigortası, 
organik tarım ve alan bazlı destekler de 
ilave edildiğinde kilogram fiyatları 25 TL 
ile 25,5 TL'ye ulaşmaktadır. Teşekkürler 
Sayın Cumhurbaşkanımız. Teşekkürler 
Sayın Tarım ve Orman Bakanımız” 
ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, hükümetin her yıl 
beklentileri karşıladığı vurgulanarak, 
“Hükümetimiz her yıl olduğu gibi bu sene 
de beklentileri karşılamış, gereğini 
yapmıştır. Fındık üreticilerimiz, açıklanan 
fiyattan çok memnundur ve adeta çifte 
bayram sevincini yaşamaktadır. Şimdi sıra 
üreticimizde. Üreticimiz, fındığı 

erkenden, yani tam olarak olgunlaşmadan 
toplamayarak, iyi kurutarak, mecbur 
kalmadıkça emanete vermeyerek fındığına 
sahip çıkmalı ve açıklanan fiyatların üzerinde 
bir fiyatla ürününü değerlendirmelidir. Böylece 
fındıktan hem üreticimiz, hem de Türkiye 
kazançlı çıkacaktır. Fındık üretilen illerin 
milletvekilleri olarak üreticilerimize her zaman 
destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Fındık Çalışma 
Grubu'nu oluşturan kıymetli milletvekili 
arkadaşlarıma ve sahada alım sürecini yürüten 
ve yürütecek olan TMO çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum” denildi.

Ayrıca Fındık Çalışma Grubu, her zaman olduğu 
gibi bundan sonra da fındık üreticilerinin 
yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
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Kurban Bayramımız Kutlu Olsun 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Kredi borçlarının 3 ay süreyle 
ertelenmesi ve  işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin 

kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Az Tehlikeli İşyerleri ve 
Kamu İşyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden hizmet 
alma zorunluluğunun 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi 
sevindirici

Bir karar daha bekliyoruz

ERTELEME YIL SONUNA 
KADAR OLMALI 

1908 yılından bu yana Türk basınında sansürün kaldırılışın 
miladı olarak kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramını kutluyorum. Yazılı, işitsel ve görsel basın 
kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumun 
bilgilendirilmesi gibi önemli görev ve sorumlulukları yerine 
getirmelerinin yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetim temel 
araçlarından demokratik sistemin vazgeçilmez 
unsurlarından da birisidir.

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın 
kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsız 
bir şekilde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel 
hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir 
şekilde görev yapması demokrasimizin ve gazetecilik 
mesleğinin saygınlığı açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde yeni 
iletişim imkanları artarken, toplumun doğru 
bilgilendirilmesi ihtiyacı daha fazla önem kazanmaktadır. 
Bilişim ve teknoloji gelişmeleri paralel olarak özellikle 
internet kullanımıyla birlikte zenginleşen iletişim 
dünyasında toplum ile devlet arasında köprü olma görevini 
üstlenen basın camiasının değerli mensupları, her türlü 
mevsim ve iklim şartlarında, yeri geldiğinde hayatlarını bile 
tehlikeye atarak görevlerini özveriyle yerine getirmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarının  "24 
Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Basın Bayramı 
Kutlu Olsun

En önemlisi diğer bankalara olan borçların da yıl sonuna kadar 
ertelenmesi en büyük arzumuz. Bununla birlikte vergilerin 
ikinci taksitleride  yıl sonuna kadar mutlaka ertelenerek 
esnafımızın rahat bir nefes alması sağlanmalı” dedi

Pandemi nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarına 
ait SGK primleri ile Nisan, Mayıs ve Haziran 
döneminin muhtasar ve KDV ödemelerinin 6'şar 
ay süreyle ertelendiğini hatırlatan DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Temmuz ayından 
itibaren vergi ve SGK primlerinin ödemeleri 
yeniden başlıyor. Ancak esnafımız daha belini 
doğrultamadı ve bu borçları ödeyecek durumda 
değil. Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar 
ödenmesi gereken vergi ve primler 2021 yılından 
başlamak üzere taksitle ödenecek şekilde 
ertelenmeli” dedi.

Esnafın tek borcunun kamuya olmadığının altını 
çizen Kayıkcı, “Pandemi öncesinde satın alınan 
ürünler kapatılan işyerlerinin tezgahında 
kalırken bu ürünler için verilen çek ve senetler 
esnafımızın üzerinde çok büyük bir yük oldu. 
Esnafımız satılmayan malın parasını ödemek 
zorunda kaldı. Ödeyemeyenler ise icra 
korkusuyla başbaşa. Bununla beraber 
ödenemeyen kiralar için tahliye talep 
edilememekle beraber bu kiralar için de icra 
işlemleri başladı. Esnafımızın işleri pandemi 
öncesi gibi değil. Lokantalar, kafeler, 
kahvehaneler, berberler, kuaförler pandemi 
öncesi gibi iş yapamıyor. Halen çok sayıda insan 
virüs endişesiyle haklı olarak dışarıdan yemek 
yemiyor veya berbere gitmiyor. Bu işyerlerini 
işleten esnafımız ise her şey normale dönmüş 
gibi çok sayıda mali yükü ödemekle karşı 
karşıya. Böyle bir durumda vergi ve prim 

ödemelerinin altından kalkılması mümkün değil. 
Bu ödemeler 2021 yılına kadar ertelenmeli” 
şeklinde konuştu.

Ertelenen vergi ve prim ödemelerinin Ekim 
ayında başlayacağını belirten Kayıkcı,  “2,5 ay 
sonra esnafın mali yükü 3 kat artmış olacak. 
Esnaf borçlarının hiçbirisini ödeyemez noktaya 
gelecek. Bu nedenle birikmiş vergi ve prim 
borçlarının 60 ay vadeyle faizsiz olarak yeniden 
yapılandırılması gerekiyor. Ayrıca, kredi 
ödemelerinde sorun yaşayıp borçlarını ödediği 
halde kara listede olan esnafımız yeniden kredi 
alamadığı için işyerini kapatmak zorunda kalıyor. 
Pandemi döneminde borcu olmayan esnaf 
kalmadı. Dolayısıyla esnafın neredeyse 
tamamına yakını kara listede. Bu nedenle acilen 
bankalarca uygulanması zorunlu olan bir sicil 
düzenlemesi yapılmalıdır. Sicil düzenlemesiyle 
beraber vergi ve prim borcu yapılandırması 
getirilmesi halinde esnafımız eski günlerine 
yeniden dönebilir. Devletimiz de en az 50 milyar 
liralık gelir tahsil etmiş olur” sözlerine yer 
verdi. Pandemi döneminde destek için esnafa 
verilen kredilerin de geri ödeme sürelerinin 
başladığını belirten Kayıkcı, “Satıcılara 
yapılacak ödemeler, çekler, senetler, vergi ve 
prim borçları, birikmiş kira borçları derken kredi 
ödemeleri de başlıyor. Esnaf yüzde 30 
kapasiteyle çalışırken bu borçları ödeyemez. 
Ödeme süresi gelen krediler de diğer borçlar 
gibi en az 2021 başına kadar ertelenmeli. 
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Vali iadeyi ziyarette bulundu

VALİ’YE TSO ANLATILDI 
Ziyarette Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu 

ve Meclis Üyeleri hazır bulundu. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet 
Dertli, odanın kısa tanıtımını yaptı. 

Dertli, OSB'ler, istihdam rakamları, oda 
istatistikleri ve genel durum değerlendirmesi 
yaptığı konuşmasında; “Düzce'de üretilip direkt 
ihraç edilen ve ilimizde üretilip başka illerden 
ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin toplam 
tutarı 2000 yılında 132.000.000 $ iken 2018 
yılında bu rakam 745.000.000 $'ı bulmuştur. 
İmalat sanayi sektöründe 660 firmada 32 bin 
kişi istihdam edilmektedir.  Bu firmaların 
yaklaşık 100 tanesi Organize Sanayi 
Bölgelerindedir. İlimizde bulunan 5 Organize 
Sanayi Bölgesinden ikisinde tüm parseller 
sanayicilere tahsis edilmiştir. Ayrıca Islah 
OSB'den dönüşen Gümüşova OSB ve 
kamulaştırma aşamasında olan Çilimli OSB ile 
Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB yatırımcılara 
kapılarını açmıştır. İstanbul Sanayi Odasının 
I�lk Büyük 500 Sanayi Kuruluşunun 9'u Düzce'de 
yer almakta olup, I�kinci 500 sanayi 
kuruluşunda ise 7 firma bulunmaktadır” dedi.

Ahmet Dertli'nin ardından konuşan Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2018 

yılından  bu yana gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında Vali Cevdet Atay'a bilgiler aktardı. 
Tuncay Şahin konuşmasının son bölümünde şu 
görüşlere yer verdi: “Düzce ticaret ve sanayi 
odası, göreve geldiğimizde TOBB akreditasyon 
değerlendirme sisteminde c sınıfında yer 
alıyordu. Atmış olduğumuz adımlar ve 
kararlılığımız sayesinde 2 yıllık yoğun 
çalışmalar sonucunda Türkiye'de ilk olarak c 
sınıfından a sınıfına geçen oda olduk. 
Akreditasyon değerlendirme sisteminde 
Türkiye'deki ilk 16 oda arasında yer alıyoruz. 
Yönetim anlayışımızı profesyonel destekler de 
alarak yönetişim sistemine geçirmeye 
çalışıyoruz. Endüstri 4.0'ın bittiği, endüstri 
5.0'ın konuşulduğu günümüzde odamızı dijital 
dünyanın gereksinimlerine uygun hale 
getirmeye gayret ediyoruz. Odamız bünyesinde 
kurduğumuz proje ofisi ile ulusal ve uluslar 
arası projelere başvurular yapıyor, oda 
üyelerimizin menfaatine olabilecek girişimleri 
zamanında gerçekleştiriyoruz.”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı, Covid 
önlemleri alınarak Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, S 
Plakalar ve Belediyenin uygulamalarının taşımacılık sektöründe 
ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm yollarını meclis üyeleriyle 
paylaşarak, mecliste alınan kararın Düzce Belediyesi'ne tavsiye 
olarak sunulabileceğini ifade etti.

Oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran Düzce TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, pandemi süreci ve kontrollü sosyal 
hayat döneminde bile oda faaliyetlerinin yoğun olduğunu ifade 
ederek oda olarak yakalanan sinerjinin devamı için canla başla 
çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi

MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce TSO işbirliğiyle kurulan 
Düzce İş Kulübü'nde iş görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Düzce 
Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce TSO işbirliğiyle kurulan Düzce İş 
Kulübü'nde iş görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Volta Motor firmasıyla yapılan anlaşma gereği 60 kişilik istihdam için 
30'ar kişilik gruplar halinde adaylar ile görüşmeler Düzce İş Kulübü 
Hizmet Binasında yapılıyor. Ön oryantasyon ve iş bilinci 
eğitimlerinden oluşan eğitim paketiyle işverenlerin işbaşı eğitim 
aşamasında daha az zaman kaybetmeleri ve çalışanların daha hızlı 
işe adapte olmaları amaçlanıyor.

30 kişilik ilk grubun eğitim çalışmaları sırasında Düzce TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce İŞ-KUR İl Müdürü Ferhat Acar 
da hazır bulunarak hem firma yetkililerine hem de adaylara 
başarılar dilediler.

İŞKULÜBÜ GÖRÜŞMELERİ
DEVAM EDİYOR
Ön oryantasyon ve iş bilinci eğitimlerinden oluşan eğitim 
paketiyle işverenlerin işbaşı eğitim aşamasında daha az 
zaman kaybetmeleri ve çalışanların daha hızlı işe adapte 
olmaları amaçlanıyor
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korumaya yardımcı olur.
Vücut direncini, bağışıklık sistemini 
güçlendirir.
Eksikliğindenelergörülür?
Eğer bireyde D vitamini eksikliği var ise 
besinlerle alınan kalsiyumun ortalama 
sadece %30'luk kısmı bağırsaklardan 
emilebilmektedir dolayısıyla kanda 
kalsiyum seviyeleri de düşmeye başlar.
Çocuklarda Raşitizm hastalığı görülür. Kol 
ve bacaklarda eğrilik, bıngıldağın geç 
kapanması, kaburgalarda bozukluklar 
görülür.
Gebelerde ise D vitamini az ise Preeklampsi 
(Gebelik Zehirlenmesi) görülebilmektedir.
Yetişkinlerde Osteomalasi (kemik 
yumuşaması) görülür. Kemik dokuları 
yumuşamaya başladığında kemikte 
bükülmeler, çatlamalar söz konusu olabilir.
Kaslarda ağrı ve güçsüzlük 
görülebilmektedir.
D vitaminieksikliğinde de 
olduğugibitümvitaminvemineraleksiklikleri
ndedoktorunuzadanışmadantakviyekullan
mayınız.
Sağlıklı günler dilerim.

Yaz mevsiminin ve sıcak havaların 
gelişi bizlere en güçlü kaynağı Güneş olan D 
vitaminin önemini hatırlatıyor. D vitamini 
eksikliği ülkemizin konumu, genetik 
faktörler, kapalı alanda geçirilen sürenin 
fazlalığı gibi nedenlerle ülkemizde en 
çokyaşanan,hattakronikleşenproblemlerden 
biri haline geldi.

COVİD-19 nedeniyle evde kaldığımız ve 
Güneş ışınlarından faydalanmaya fırsat 
bulamadığımız bu süreçte de Güneş Tıp 
Merkezi sağlık personelleri olarak D vitamini 
eksikliği üzerinde durup, gerekli tahlil ve 
tetkikleri yaparak eksiklikleri gidermek 
konusunda hassas davranmaktayız.

D vitamini eksikliği yaşayan bireylerin doktor 
tarafından uygun görülen dozda alınan ilaç ve 
takviyelerin yanı sıra beslenmelerinde yer 
vermeleri gereken bazı besinler 
unutulmamalıdır. Bu besinler arasında somon 
gibi yağlı balıklar, karides, süt ve süt ürünleri, 
karaciğer, peynir, yumurta bulunmaktadır. 
Besinlerlekarşılanan D vitaminiihtiyacı, 
Güneş'tenkarşılanandançokdahaaz olsa da 
beslenmedurumunuzudüzelterektakviyeedile
nilaçtedavisinedesteksağlanmalıdır.
Eksikliği dahilinde birçok probleme sebep 
olan D vitaminini vücudumuz için bu kadar 
önemli kılan birçok neden 
bulunmaktadır.Peki bu nedenler nelerdir?

Kanımızdaki fosfor ve kalsiyumun normal 
sınırlarda olmasını sağlar.
Bağırsaklarda kalsiyum ve fosforun emilimini 
sağlar.
Kemiklerin güçlü kalmasını sağlar.
Kemiklerin ve dişlerin gelişimini sağlar.
Damarlardaki kan basıncını düzenlemesi ile 
tansiyonu düzenler.
Kaslara güç verir. Fiziksel performansı arttırır.
Alzheimer, depresyon ve şizofreniden 

Çağla Darıyerli 

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyetisyen

Güneş Tıp Merkezi

D Vitaminin 
sağlığa etkisi

Kamu ve özel sektör iş birliği ile sürdürülen Kovid-19 aşı çalışmalarında 
ilerleme kaydedilmesi üzerine Türkiye'de aşının insanlarda test 
edilmesine karar verildi. Korona aşısı için çalışmalar dünya çapında 

sürdürülürken Nanografi A.Ş. bünyesinde kurulan ve 40 bilim insanını içeren 
ekip, gönüllü insan denemeleri için başvuruda bulundu. Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden genetik, kimya 
ve tıp alanlarında önde gelen isimleri içeren ekibin yaptığı başvuruda maymun 
denemeleri ile eş zamanlı olarak insan denemelerinin de yapılması yönünde 
talepte bulunuldu. Akciğere özgü insan bağışıklık hücreleri deneylerini yürüten 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Fizyopatoloji Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan, “Yaklaşık 10 yıldır uyuyan hücreleri yeniden 
uyandırdık ve geliştirdiğimiz aşının akciğerdeki etkilerini hem yapay alveol 
modelimiz, hem de bu hücreler üzerinden anlamaya çalıştık. Bu da çalışmada 
çok hızlı yol almamızı sağladı. Hayvan çalışmaları ile beraber hücre çalışmalarını 
da gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Türkiye aşıyı Nisan’da deneyecek

Sivas'ta özel bir hastanenin acil servisinde 
görev yapan ve hastalığı yenerek immün 
plazma bağışçısı olan hemşire Mustafa 
Aydoğdu, Kovid-19'u yenenleri bağışçı 
olmaya davet etti Hemşire Mustafa 
Aydoğdu: "Plazmalar entübe hastalarda 
kullanıyor, inşallah gittiği yerde şifa 
olmuştur. Bu, organ bağışı gibi bir şey, 
diye düşünüyorum" "Entübe hastalarda 
çok iyi sonuçlar alındığı da söyleniyor ve 
görüyoruz da. Hastalığı atlatan kişiler hiç 
düşünmeden bağışçı olmalı"

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) 
tedavisinin ardından iyileşen ve immün 
plazma bağışçısı olan hemşire, hastalığı 
yenenleri bağışta bulunmaya davet etti. 
Sivas'ta özel bir hastanede hemşire olarak 
görev yapan 31 yaşındaki Mustafa 
Aydoğdu, 23 Mart'ta koronavirüs 
hastalığına yakalandıktan sonra yaklaşık 1 
hafta tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan 
Aydoğdu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla 
tekrar görevinin başına döndü. Aydoğdu, 
hastalık süreci ve tedavisiyle ilgili AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, iyileştiği 
için çok mutlu olduğunu söyledi. Hastalık 
döneminde çok zorluk yaşamadığını 
belirten Aydoğdu, "Bir dönem koku ve tat 
alma duyularım kayboldu ama şu an her 
şey normal." dedi.

Eşi ve kızına hastalık bulaştırma endişesiyle 
ayrı ev tuttuğunu anlatan Aydoğdu, 
"Hastalık pozitif çıkmadan 3-4 gün önce 
evimi ayırmıştım, ailemden ayrı 
yaşıyordum. Hastalığımın pozitif çıkması 
üzücüydü ama sevindirici tarafı ise 
ailemden ayrı yaşamam ve hastalığı onlara 
bulaştırmamamdı. İnsan ister istemez 
endişeleniyor." diye konuştu.

Tedavi sürecimde bir endişe yaşamadım. 
Doktorlarımız gayet iyiydi, hepsi ilgiliydi, 
hastane yönetimimiz çok ilgilendi. 
Psikolojik olarak iyiydim, bir an önce 
iyileşip işimin başına dönmeyi düşündüm. 
Çok şükür öyle de oldu, iyileşip işimin 
başına döndüm. Görevimi severek 
yapıyorum, bu hastalıktan da 
korkmuyorum. İnsanlara yardımcı olmayı 
seviyorum. Hastalığı atlattığım için biraz 
daha şanslı gruptayım, diye düşünüyorum, 
riskim biraz daha az."

Vatandaşlardan koronavirüsle mücadelede 
uzmanların önerilerini dikkate almalarını 
isteyen Aydoğdu, "Ne yazık ki toplumumuz 
bu konuda bilinçli değil, diye düşünüyorum. 
Çünkü sosyal mesafeye hiçbir şekilde dikkat 
edilmiyor. Sosyal mesafe ve maske 
kullanmaya dikkat edilse hastalıktan daha 
kısa sürede kurtuluruz." diye konuştu.

İmmün plazma bağışı
organ bağışı kadar önemli 
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Değerli dostlar, değerli emekçiler,

2003 yılında 4857 sayılı iş kanununun değişmesi ile birlikte, defalarca,  
çeşitli süslemelerle gündeme taşınan Kıdem tazminatının fona devri 
girişimleri, en son olarak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi söylemi ile 
gündeme getirildi. 

Kıdem tazminatının fona devrini tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi güzel 
başlıklarla süsleseler de, sosyal tarafların bu metin üzerinde de 
anlaşmaları mümkün olmadığı için bu tasarı da geri çekildi.  

Çalışanların ve onları temsil eden sendikaların ilgisi ve tepkisi,  kıdem 
tazminatının fona devri tartışmalarına yoğunlaşırken, asıl yapılmak 
istenen, istihdam kalkanı paketi adı altında getirilen yasal düzenleme 
içinde yapılmaya çalışılıyordu. 

Bu düzenlemenin ayrıntılarının kamuoyuna yansıması ile oluşan tepkiler 
sonrası bu paket sonbahara ertelenerek, istihdam kalkanı ile ilgili olarak 
8 maddelik mini bir paket meclise sunuldu. 

Peki, sonbahara ertelendiği söylenen, bu istihdam paketinde ne vardı. 

Mevcut  yürürlükte olan 4857 sayılı iş kanununda istisnai  bir düzenleme 
olan belirli süreli iş sözleşmesi, sınırsız ve koşulsuz hale geliyordu. 

Eeee ne olmuş , bunda ne var diyebilirsiniz. 

Bakın dostlar, belirli süreli iş sözleşmesi yapılan işçi, yani sözleşmesinde 
işe başlama ve işten ayrılma tarihi belli olan işçi, sözleşme süresi 
bittiğinde, iş akdi kendiliğinden sona erdiği için, yani işveren tarafından 
iş akdi sonlandırılmadığı için, işçi kıdem tazminatı almaya hak 
kazanamaz. ihbar tazminatı alamaz, işe iade davası açamaz. 

Bakın dostlar, tehlike bunlarla da bitmiyor… Hazırlanan yasa tasarısında; 
25 yaşın altındaki işçi, bir ayda 10 günün altında çalışması halinde SGK 
primi ödenmeyecek. Sadece % 2 iş riski ve meslek hastalığı için prim 
ödenecek. SGK primi ödenmeyen bu sürenin, emeklilikte hizmet 
sürenizden sayılacağını düşünmüyorsunuzdur umarım. Yasal 
düzenlemede yapılmaya çalışanlar bunlarla da bitmiyordu… 50 yaşın 
üzerindeki işçi ayda 15 gün çalışmayı kabul ederse, yani ayda 15 günlük 
ücrete razı olursa işveren işçi adına ödediği vergiden kurtulacak.  
Buradaki tek koşul diğer 15 gün için en az 6 aylığına yeni işçi alınması. 
Dostlar şu ana kadar anlattıklarımı topluyorum. 25 yaşın altında, ayda 
10 gün çalıştırdığı işçi için SGK primi ödemeyecek olan işveren, o genci 
10 günden fazla çalıştırır mı.  25 yaşın altında ve 50 yaşın üstündeki 
işçiye süresi belirli iş sözleşmesi yaptığında tazminat ödemeyecek olan 
işveren, belirsiz süreli işçi alıp ta tazminat öder mi.  50 yaşın üzerindeki 
işçiyi 15 gün çalıştırdığında, vergiden muaf olacak olan işveren o işçiyi 
15 günden fazla çalıştırır mı.

Bakın dostlar, bu düzenlemeler yapıldığında, insanları siyasi görüşlerine, 
diline, dinine, mezhebine, rengine göre muaf tutulmayacaklar tüm 
çalışanlar bu yasal düzenlemelerden etkilenecek ve bu yapılan esnek 
çalışma düzeni içerisinde çalışacak. 

Yani hangi siyasi partiyi desteklerseniz destekleyin, hangi takımı 
tutarsanız tutun. Nereli olursanız olun, diliniz dininiz mezhebiniz, 
renginiz boyunuz posunuz, ne olursa olsun bu yasal düzenlemeler 
meclisten geçtiğinde sen de etkileneceksin.  arkadaş.  Değerli çalışanlar 
değerli emekçiler, sizlere son sözüm, olaylara siyasi pencereden değil 
bulunduğunuz sınıf penceresinden bakmanız sizler için en doğru sonuca 
varmanıza yardımcı olacaktır.  Bu yasal düzenleme mevcut haliyle tekrar 
gündeme geldiğinde birlikte hareket etmeniz dileğiyle 

Kıdem 
Tazminatı
Çalışanların 
Alınteridir

Erdoğan Kefeli

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er'e  Genel 
Merkezde Fındık Komisyonunda görev verildi

FINDIK ÜRETİCİSİ
MAĞDUR EDİLMEMELİ 

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, 
fındık fiyatının hasattan önce 
belirlenmesi  ve açıklamanın 
zamanlamasını memnuniyet verici 
bulduklarını belirterek, üreticinin 
mağdur olmaması ve sattığı üründen 
bereket görmesi için bazı hususların 
dikkate alınmasını istedi.
Er, "Bu sene Devletimiz dün itibari ile 
Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç 
esasına göre Giresun kalite kabuklu için 
22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira 
olarak belirlemiştir. Fiyatın hasattan 
önce belirlenmesi  ve açıklamanın 
zamanlaması memnuniyet vericidir. 
Belirlenen fiyatin üreticimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyor, 
fındık üreticilerimize hayırlı kazançlar 
diliyoruz" dedi.
 Er, "Fiyat belirlendikten sonrası için 
ise, üreticinin mağdur olmaması ve 
sattığı üründen bereket görmesi için 
aşağıdaki hususların dikkate alınmasını, 
öncelikli olarak, üreticimiz adına talep 
ediyoruz.
 1)    En kısa zamanda TMO ve 
Fiskobirlik depoları alıma hazır hale 
getirilmelidir.
2)    Emanetçilik sisteminden üreticinin 

zarar görmemesi adına, teklifini TBMM'ne 
sunduğumuz, etkin bir lisanslı depolama, 
sertifikasyon ve sigorta sisteminin alt yapısı 
hazırlanmalı, üretici mağdur olmamalıdır. 
Başlangıç döneminde üreticilerin depo 
kiralamalarında destkleme sistemleri 
geliştirilmelidir.
3)    Fındığın pazara erken düşmemesi ve 
dolayısı ile taban fiyatta düşüşün önüne 
geçilebilmesi için fındık destekleme 
paralarının Ağustos ayı sonunda ödenmesi 
elzemdir.
4)    Özellikle TMO'nun fındık alım şartlarını 
üretici lehine geliştirmesi ve esnetmesi 
gerekmektedir. Fındıkta nem, eksik-fazla ya 
da randıman eksik-az  gibi zaman zaman 
üreticiyi zorlayan gerekçelerle mahsul geri 
gönderilmemeli ve üretici mağdur 
edilmemelidir.
Uzun vadede de stratejik ürün olan fındık 
için ulusal fındık politikası geliştirilmesinin 
zaruretini tekraren hatırlatıyor fındığa 
dayyali sanayinin teşvik edilmesini fındığın 
mamul hale getirilip katma değerinin 
arttırılıp hem daha fazla iş imkanı hem de 
ülkeye daha fazla gelir getirilmesinin 
öneminin altını tekraren çiziyoruz.
Tüm üreticilerimize hasatlarında bereket 
diliyoruz. Allah kolaylık versin" dedi.

İyi Parti Düzce teşkilatı Kadın ve Sosyal Politikalar İl başkan 
Yardımcılığı ve İlçe Teşkilatlarının Kadın ve sosyal Politikalar Başkanlığı 
ile birlikte düzenlemiş olduğu "Bayramda 100 çocuk sevindirelim" 
çalışması ile başta  ihtiyaç sahibi şehit ve gazi çocukları olmak üzere 
tespit edilen ailelere bayramlık hediyeleri ulaştırdı. Tüm teşkilat adına 
açıklama yapan Kadın ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Nuran Sayman: “ İyilikte birbirinizle yarışınız” Ayet'i bize 
rehber oldu. Çocukları sevindirebilmenin, aileleri Mutlu edebilmenin 
güzelliği ile çalışmamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Kampanyalarımıza devam edip, insanlara ulaşmaya ve ihtiyaçlarını 
gidermeye devam edeceğiz” dedi.

100 ÇOCUK SEVİNDİ 
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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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