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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. 

Yatırımcıları ilgilendiren önemli kararlar Resmi Gazete'de 
yayımlandı. AR-GE ve çevre yatırımlarına verilen ekstra 

desteğe, tesislere verilen kâr payı desteğinden yazılım 
teşvikine kadar birçok kalemi içeriyor.Adana, Burdur, Düzce, 
Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, 
Trabzon, Rize, Uşak ve Zonguldak 3'üncü bölgede yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

DÜZCE 3. BÖLGEDE 

Yatırım teşvikleri belli oldu

Bölgesel teşviklerde güncelleme yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar 
ışığında, yatırımlarda devlet 
yatırımlarında birtakım revizyon ve 
güncellemeler gerçekleşti. Faiz ve 
kâr payı destek tutarında bölge 
farkı gözetmeyen karar, AR-GE ve 
çevre konulu yatırımlara olan 
desteği 800 bin TL artırarak, oranı 
1,8 milyon TL'ye çıkardı. Ayrıca 
düzenleme ekseninde, yüksek 
teknoloji üretme hedefli komple 
tesis yatırımları hariç, kullanılmış 
makine ve teçhizat ile 
belediyelerin yapacağı yatırımlar 
için faiz ve kâr payı desteği 
uygulanmayacak. Kararla ayrıca, 
tütün ürünleri imalatı, güneş 
enerjisinden elektrik üretimi 
yatırımlarında; modernizasyon 
niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı 
kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar 
ile doğal asfalt, bitüm, petrol 
bitümü, mineral katran veya zift 
esaslı bitümlü karışımlar üretimine 
yönelik yatırımlar teşvik 
edilmeyecek veya teşviki belirli 

şartlara bağlı yatırım konuları 
arasında dahil edildi.    

5'inci bölge desteklerinden 
faydalanacak sektör grupları 
içerisine yazılım ve bilişim ürünleri 
üretimi yatırımları da eklendi. 
Şehirlerarası yük ve yolcu 
taşımacılığı için özel sektörün 
yapacağı demiryolu yatırımları ise 
liste kapsamından çıkarıldı. 
Çıkarılan yatırımlar arasına atık 
geri kazanım veya bertaraf tesisi 
yatırımları da dahil edildi. Ayrıca 
imalat sanayii için düzenlenen 
yatırım teşvik belgeleri 
kapsamındaki yatırım harcamaları 
da KDV iadesi uygulamasına tabii 
tutuldu. Harcamaların 1 Ocak 2017 
ile 31 Aralık 2021 aralığında bina-
inşaat alanında yapılması 
gerekiyor.    

TEŞVİK BÖLGELERİNDE 
GÜNCELLEME

1. Bölge; Ankara, Antalya, Bursa, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 

Muğla ve Tekirdağ'ı, 2. Bölge; Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale 
(Bozcada ve Gökçeada ilçeleri 
hariç), Denizli, Edirne, Isparta, 
Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, 
Manisa, Sakarya ve Yalova kentlerini 
kapsadı. Adana, Burdur, Düzce, 
Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, 
Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, 
Rize, Uşak ve Zonguldak 3'üncü 
bölgede yer aldı. 4. Bölge; 
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, 
Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, 
Erzincan, Hatay, Kastamonu, 
Kırşehir, Malatya, Nevşehir ve 
Sivas'tan oluştu. Bayburt, Çankırı, 
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, 
Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, 
Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve 
Yozgat 5'inci bölgeye aitken, 6'ncı 
bölge yatırımlarını oluşturan iller 
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, 
Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Van ile Bozcada ve Gökçeada 
ilçeleri olarak düzenlendi.

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. 

COVID-19 sebebiyle yüzyüze eğitime ara verilen 
okullarda KDV oranı, 30 Haziran 2021'e kadar yüzde 
8'den yüzde 1'e indirildi. Bu karar ile özel okul 
ücretlerinde KDV değişikliği kadar indirim olacak. 
Kayıt sırasında peşin ödeme yapan velilere ise 
okulların KDV'yi iade etmesi gerekecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına 
göre, üniversiteler, yüksek okullar ve özel öğretim 
kurumlarında KDV, 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 
tarihleri arasında yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak 
uygulanacak.

Mart ayının ikinci yarısından itibaren, salgının yayılma 
hızının azaltılması amacıyla tüm okullarda yüzyüze 
eğitime ara verilmişti. Bunun ardından çok sayıda özel 
okul velisi ile okul arasında ücret iadesi konusunda 
tartışması yaşandı. Okullar, yemek ve servis 
ücretlerinin bir kısmını iade ettiler.

Yeni eğitim öğretim döneminin ise ne zaman 
başlayacağı belirsizliğini koruyor. Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk bu konuda daha önce duyurulan 21 Eylül 
tarihinin de çok ne olmadığını belirtirken, risk 
görülmesi halinde okulların bu tarihte de 
açılmayacağını kaydetti.

Fatura kesilmediyse KDV iade edilecek. Buna karşılık 
kayıt sırasında peşin ödeme indiriminden yararlan, 
yani KDV indiriminin başlayacağı 1 Eylül 2020'den öne 
okul ücretlerini ödeyen veliler için ise KDV iadesinin 
sözkonusu olacağını belirten Sezer,  “Mevcut 
uygulamada, peşin alınan para olarak 
muhasebeleştirilmekle birlikte, faturası daha önceden 
belirlenen tarihler uyarınca aylık olarak kesilmektedir. 
Yani henüz peşin alınan KDV, beyan edilip devlete 
ödenmemiştir. Dolayısıyla eğitim öğretim ücretini 
peşin alan okulların da KDV'yi defaten veliye iade 
etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE KDV YÜZDE 1' İNDİ

Ticaret Borsası sayfası... Sayfa 2'de

Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu 
Pandemi süreci içinde İBB ile birlikte koruyucu maske 
dağıtımı yaptı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası... Sayfa 3'de

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, esnaf ve sanatkarların 
sorunlarını Ankara’ya taşıyor. Yapı Sanatları Esnaf Odası 
Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.

Ticaret ve Sanayi  Odası... Sayfa 4'de

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin meslek 
komite üyeleri ile toplantılarını sürdürüyor. Şahin bu kez 
Orman Bölge Müdürleri ile biraraya geldi.

Otomobil satışlarında 
uygulanan ÖTV oranlarında ve 
ÖTV matrahında değişikliğe 
gidildi. 1600 CC motor 
hacminin altındaki 
otomobillerde vergi matrahında 
alt sınır 70 bin liradan 85 bin 
liraya yükseltildi. 1600 CC 
üzerindeki araçların ÖTV oranı 
ise artırıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari 
açığa olumsuz etki eden 
otomobil ithalatının 
azaltılması, yerli üreticinin 
desteklenmesi için otomotiv 
sektöründe vergi 
düzenlemesine gidildi. Yeni 
düzenlemeler kapsamında 1600 
CC üzeri araçlar için ÖTV 
oranları artırılırken; 1600 CC 
altında ise en düşük vergi oranı 
olan yüzde 45 için aracın vergi 
matrahında altı sınır 70 bin 
liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca cari açık 
üzerinde yüksek düzeyli olumsuz 
etkiye sahip olan otomobil 
ithalatının azaltılması amacıyla 
motor silindir hacmi aralıkları 
ve özel tüketim vergisi 
matrahları esas alınarak 
düzenlemeye gidildi.

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 
ÖTV oranına tabi olan 
otomobillerin neredeyse tamamı 
(yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri 
otomobillerin ise tamamı ithal 
ediliyor. Bu grup otomobillere 
uygulanan ÖTV oranlarında 
artışa gidilirken, 1600 cc altında 
olup yerli imalatın yoğunlaştığı 
alanda da vergisiz satış bedeli 
70 bin liradan 85 bin liraya 
artırılarak yerli üreticiye ve 
yerli sanayiye destek verilmesi 
amaçlandı.  

ÖTV Oranları değiştiFındık alımları
başladı 

Düzce’de fındık alımları 
başladı. Türkiye’deki fındığın 
yüzde 15'ni üreten Düzce’de 
fındık üreticileri ürünlerini 
teslim etmeye başladı. İl 
genelinde TMO, Fiskobirlik ve 
tüccar tarafından fındık 
alımları yapılıyor. Tüm fındık 
alımlarında ürün bedeller 
peşin ödeniyor. Tüccar 
tarafından 50 randımanlı 
fındık için 21 lira ile 22 lira 
arasında ödeme yapılıyor. 
Bazı fındık üreticilerinin 
ürünlerini piyasaya erken 
indirmesi nedeniyle zaman 
zaman fiyat düşüşleri 
yaşanıyor. 3-4 ay içinde fındık 
fiyatlarının biraz daha 
yükselmesi bekleniyor. 
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İBB ve Düzce Ticaret Borsası Korona virüsüne karşı iş birliği yaptı

BAŞKAN KARSLIOĞLU İLÇELERE GİDEREK
MASKELERİ BİZZAT ELDEN TESLİM ETTİ

Kısa adı İBB olan 
İstanbul Fındık ve 
Mamulleri 

İhracatçıları Birliği ile 
Düzce Ticaret Borsası 
Pandemi süreci içinde 
başarılı bir projeye 
imza attılar. Düzce, 
Sakarya ve Zonguldak 
bölgelerindeki 
vatandaşlar için 
koruyucu maske 
dağıtımı 
gerçekleştirildi

Düzce merkez dışında Akçakoca ve 
Hendek Kaymakamlıklarına 50'şer 
bin, Akyazı, Alaplı, Çilimli, 
Karasu, Kocaali bölgelerine ise 
40'ar bin koruyucu maske dağıtımı 
gerçekleştirildi. Düzce Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Karslıoğlu Akçakoca ve 
Çilimli’de maske kolilerini bizzat 
kendisi teslim etti. İBB tarafından 
Türkiye genelinde de 300 bin 
maske dağıtımı yapıldı.

Pandemi sürecini yakından takip 
ettiklerini belirten Düzce Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı konu hakkında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Dünya küresel bir salgınla tehdit 
altındadır. Ülkeler salgını önlemek için 
çeşitli tedbirler almaktadır. Bu önlemler 
Sağlık Bakanlığı tarafından kurallar 
halinde belirtildi. Borsamıza ait 
üyelerimizin iş yerlerine bu kurallar 
afişler haline getirilerek asıldı. 
Borsamızda bu konuda eğitim verildi. 
Vatandaş olarak alabileceğimiz en önemli 
tedbirlerin başında da maske kullanmak 
gelmektedir. İBB bu konuda ciddi bir 
kampanya başlattı ve Türkiye genelinde 
maske dağıtımı yaptı. Her borsa kendi 
bölgesi içinde bu dağıtıma öncülük etti. 
Düzce Ticaret Borsası olarak bu salgını en 
kısa sürede atlatmayı temenni ediyoruz. 
Alınan önlemleri de yakından takip 
ediyoruz. Bir kez daha herkesi maske 
takmaları ve sosyal mesafeyi 
uygulamaları konusunda uyarmak 
istiyoruz.”

İyi kurutulmayan fındıkta
‘Aflatoksin’ tehlikesi 

Tarım uzmanları fındıkta aflatoksin 
uyarısında bulunarak üreticilerin 
fındıklarını güneşli ortamda 
kurutmaları gerektiğini ve iyi 
kurutulmayan fındıkta 'aflatoksin' 
denilen madde ortaya çıktığını söyledi.

İyi kurutulmayan fındıkta aflatoksine 
neden olabileceğine vurgu yapan 
uzmanlar, “Fındık üreticilerimiz 
fındıklarını iyi bir şekilde 
kurutmuyorlar. Üreticilerimiz fındığını 
güneşli ortamda kurutmalıdır. İyi 
kurutulmayan fındıkta aflatoksin 
denilen madde ortaya çıkar. Bu da 
fındığın yapısını bozar. Küf, nem, 
rutubet gibi zararlıların ortaya 
çıkmasına neden olur. Bütün bu 
etkenler fındıkta kalite dediğimiz 
randıman düşüşünü beraberinde 
getirir. Randımanı düşünce de fındığın 
fiyatı aşağıya düşmektedir. Böyle 
olunca da üreticilerimiz fındıktan hak 
ettiği değeri alamamaktadır. 
Üreticilerimiz bu dönemde fındığın iyi 
güneşlenmesine dikkat etmelidir. 
Yağmur yağdığı zaman üzerini 
örtmelidir. Yağmur anlık olarak geçiyor 
zaten, yağmur bittiğinde üzerini 
tekrar açarak havalandırmalıdır. Jüt 
çuvallarda saklanmalıdır.” ifadelerini 
kullandılar.

İyi kurutulmayan fındıkta 
aflatoksin denilen madde ortaya 
çıkar. Bu da fındığın yapısını bozar. 
Küf, nem, rutubet gibi zararlıların 
ortaya çıkmasına neden olur. 
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Belge almaya hak kazanan sektör yetkililerini tebrik 

eden Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent 

KESER bir sonraki sınav için emlakçılık yapan ve 

mesleki yeterlilik belgesi kriterlerini karşılamayanların 

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odasına başvuru yapmaları ve 

gerekli bilgileri alabileceklerini söyledi.

26 Ağustos 1922'de başlayan, dört gün süren ve zaferle 
sonuçlanan Büyük Taarruz, İstiklal mücadelemizin en büyük 
zaferlerinden biridir. Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu 
kutlu mücadele, vatan topraklarımızın işgalci devletlerden 
temizlenmesinin başlangıcı olmuştur. Kurtuluş Savaşı 
vatanımızın düşman işgalinden kurtulmasına yönelik en 
önemli zafer destanının yazıldığı büyük bir mücadele 
örneğidir. Bu savaşta milletimiz, erkeğiyle kadınıyla, 
çocuğuyla yaşlısıyla topyekûn bir mücadele vermiştir. 
Özgürlüğün olmadığı topraklarda dini yaşamanın imkânsız 
olduğu bir gerçektir. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan ve 
hiçbir himayenin altına girmeden dini-diyaneti için her 
durumda canını ortaya koyan milletimiz, her daim aynı 
uğurda kanının son damlasına kadar mücadele vermiştir. 
Uğruna kanını döküp canını verdiği bu topraklar için şehit ve 
gazi olan milletin evlatları olarak böyle bir gururu taşımak 
ancak bize bıraktıkları bu eşsiz vatana sahip çıkmakla 
mümkündür. Cihana adaleti ile ün salmış bir milletin 
varisleri olan bizler, atalarımızın örnekliğinde bütün 
dünyada adaletin ve barışın yeniden inşası için gayret 
etmeliyiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin.

30 Ağustos Kutlu Olsun

EMLAKÇILARA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLDİ
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği'ne bağlı 
Düzce Yapı Sanatkarları 

Esnaf Odası ve Altın Emlak 
Mesleki Yeterlilik arasında 

imzalanan işbirliği protokolü 
kapsamında, MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 
getirilen 'Sorumlu Emlak 
Danışmanı Seviye 5' mesleki 
yeterlilik belgelendirme 
sınavlarına katılım sağlayan 26 
sektör yetkilileri ve çalışanları 
belgelerini, Düzce Yapı 
Sanatkarları Esnaf Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent KESER'den 
aldılar.

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da 
olmasın taşınmaz alım satımı ve 
kiralanması ile tapu işlemlerine 
aracılık eden, taşınmazla ilgili 
danışmanlık ve yönetim hizmeti 
veren gerçek veya tüzel kişi 
tacirler ile esnaf ve sanatkârların 
mesleki faaliyetlerini düzenlemek 
amacıyla hazırlanan Taşınmaz 
Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 
tarihli 30442 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Buna göre; 05.06.2018 tarihinden 

itibaren ilgili yönetmeliğin 6. 
Maddesinin (d) bendi uyarınca gerçek 
kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 
kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer 
tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili 
kişilerinden en az birinin, şubelerde ise 
şube müdürünün sorumlu emlak 
danışmanı (Seviye 5) ulusal 
yeterliliğine dayalı MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca 

yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinn 
1. Fıkrası uyarınca işletmede 
pazarlama ve satış personeli olarak 
çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak 
danışmanı (Seviye 5) veya emlak 
danışmanı (Seviye 4) ulusal 
yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgelerinden birine sahip 
olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Pandemi sonrası esnaf özellikle de kahvehane ve kıraathane 
sahipleri zor durumda. Ankara'da sorunun çözümü için Düzce Esnaf 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkcı, esnafın 
sorunlarını genel başkan ile birlikte bakanlara ileteceklerini söyledi.

Pandemi sonrası normalleşme süreci ile birlikte esnaflarda normale 
dönmeye çalışıyor. Bu süreçte devlete yapılan ödemelerin 
ertelenmesi ile nefes alan esnaflar, ödeme döneminin gelmesi ile 
birlikte aylık 2 ödeme yapmak zorunda haliyle pandemi sonrası 
süreçte esnaflar açısından zorlu geçecek. Diğer taraftan bazı 
sektörlerde halen kısıtlamaların olması özellikle kahvehane ve 
kıraathane sahiplerini daha da düşündürmeye başladı. Oyunların 
yasak olduğu süreçte kahvehaneciler, para kazanamamaktan şikayet 
ederken, sorunları çözüm bulunması için bütün kapıları çalıyorlar. 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkcı 
da pandemi sonrasında esnafın sorunlarını bildiklerini ve esnafın 
sorunlarının çözümü için genel merkez bazında çalışma yaptıklarını 
dile getirdi. 

Pandemi ile birlikte
sorun yaşıyorlar

KAYIKCI:
Kahvehaneler 
için sorunu
her yere 
bildiriyoruz
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Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13 Düzce / TÜRKİYE info@duzcetso.org.tr +90 (380) 524 25 50 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj 
yayımladı.

Şahin mesajında; tarihimizin önemli 
dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos 
Zaferi; ülkemizi parçalamak ve 
milletimizi esaret altına almak isteyen 
devletlere karşı, yokluk içinde, en zor 
koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir 
dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz 
azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve 
kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir 
zaferdir. Bu zafer; Türk milletini yok 
etmeye çalışanlara karşı milletimizin 
ebedi bekasının en önemli göstergesidir. 
Türk milletinin esareti kabul 
etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı bu 
muazzam zafer sonucunda 
cumhuriyetimizin temelleri atılmış, 
zaferimizin yankıları uzun yıllar devam 
etmiştir. Milletimizin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın 
dirilişinde önemli katkıları olan tüm 
kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz" 
ifadelerini kullandı.
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 3. 
Meslek Komitesi (Orman Ürünleri 
İmalat ve Perakende Ticareti) 
Üyeleri, Bolu Orman İşletme Bölge 
Müdürü Şaban Bıyıklı ve Müdür 
Yardımcıları, Düzce Orman İşletme 
Müdürü Turgay Kağan ve Müdür 
Yardımcıları ile Güzeldere Şelalesi 
Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Toplantıya; Düzce TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin Coşkun, 
Meclis Üyeleri Hasan Aktürk ve 
Hikmet Mutlu, 3. Meslek Komitesi 
Başkanı Şahin Bircan, 3. Meslek 
Komitesi Başkan Yardımcısı Fikret 
Eryakalı, Gölyaka Belediye Başkanı 
Yakup Demircan, Bolu Orman 
İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı 
ve Müdür Yardımcıları, Düzce Orman 
İşletme Müdürü Turgay Kağan ve 
Müdür Yardımcıları ve firma 
sahipleri katılım sağladı.

Açılış Konuşmasını Bolu Orman 
Müdürü Şaban Bıyıklı; “ Düzce'nin 
Güzeldere Şelalesi Sosyal 
Tesisleri'nde  konuk edilmekten olayı 

büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade ederek, Düzce TSO Başkanı 
Tuncay Şahin'e, Düzce TSO 3. 
Meslek Komitesi Başkanı Şahin 
Bircan'a toplantıya katılım sağlayan 
herkese teşekkür etti.

Tuncay Şahin; “Bizim burada asıl 
amacımız biz Çilimli OSB'yi %80 
Orman Ürünleri firmalarına verdik. 
Marka olmuş Orman Ürünleri 
Sanayicilerin %20'si ilimizde 
faaliyet gösteriyor. Biz buradan bir 
marka çıkarmaya hedefliyiz. İlgili 
kurumlara iletilecek bir şey var ise 
Bakan'a, Bakan Yardımcısına, 
TOBB'a ben iletirim. Biz 11 Meslek 
Grubundan seçilip geldik. Biz 31 
arkadaşız. Hiçbirimiz aynı işi 
yapmıyoruz. Ben sadece bu 31 
arkadaşım adına Başkan olarak 
gözcülük yapıyorum. Bu ülke 
hepimizin ve zor bir süreçten 
geçiyoruz. İki tane ürünümüz var. 
Biri fındık diğeri orman. Avrupa'da 
inanılmaz derecede ağaç pahalı. 
Avrupa Birliği özellikle ürün 
plastikten çıkıyor ağaca dönüyor. 

Biz Düzce olarak altyapıyı hızlı 
şekilde halletmememiz gerekiyor. “ 
ifadelerini kullandı.

3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin 
Bircan, “ 1 ay önce Bölge 
Müdürümüzü Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odasına davet ettik. Bizi kırmadı. Biz 
de komite olarak, tüm işletme bölge 
müdür yardımcılarımız hep bir arada 
olalım istedik sağ olsun bizlere o 
imkanı sundu.”

Orman İşletme Müdürlüklerinin yeni 
dönemde başlattıkları e ihale ile ilgili 
yaşanan olumsuzluklar ve meydana 
gelen sorunlarla alakalı 
beklentilerini, çözüm önerilerini 
sunan hem kamunun menfaatlerinin 
düzenlenmesi hem de orman ürünleri 
sanayicilerinin mağdur olmaması için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
yerinde inceleyen Bolu Orman 
İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı 
ve Müdür Yardımcıları, Düzce Orman 
İşletme Müdürü Turgay Kağan ve 
Müdür Yardımcıları, toplantı sonunda 
yapılmasını istenen talepler ve 
çözüm önerileri konusunda istişare 
de bulundular.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI 
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azaltmaktadır…. İleri yaşlarda 
demans görülme riskini 
azaltırız….Yağ oranımızı düşürerek, 
obezite riskini azaltırız.

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle 
tanımlanmıştır: "Sağlık sadece 
hastalık ve sakatlığın olmayışı 
değil, bedence, ruhça ve sosyal 
yönden tam iyilik halidir." Haftada 
en az 150 dakika tempolu yürüyüş 
ile sağlığı korumak yani hem 
fiziksel hem de ruhsal iyilik için 
çok önemli. Toplumda yer alan "Sen 
zayıfsın spora ihtiyacın yok" gibi 
düşünceleri el birliğiyle yok 
edebilir, 'spor diyetteyken yapılır' 
algısını kırabilir ve sağlığımız için 
fiziksel aktivitemizi arttırabiliriz.

Daha aktif bir yaşam dileğiyle.

O gün gelip kendinizi bir diyete 
başlamaya hazır hissettiğiniz ve 
beslenme uzmanına 
başvurduğunuzda planlanan diyet 
programını takiben sorulan ilk soru 
"Spor yapmalı mıyız?" oluyor. Evet 
spor yapmalı, fiziksel aktivitemizi 
arttırmalıyız ancak sporu, egzersizi 
sadece zayıflamanın bir anahtarı 
olarak görmemek yaşamımızın geri 
kalanı için önemli.

En basit fiziksel aktivite arttırma 
yöntemi olan yürüyüş, her gün 30 
dakika yapıldığında vücudumuza ne 
gibi katkılar sağlıyor gelin bir 

bakalım;

Kan basıncımızı düzenleriz… 
Kaslarımızı güçlendiririz… Tip 2 
Diyabet, astım ve bazı kanser 
türlerine yakalanma riskini 
azaltırız…. Kötü kolesterolü (LDL) 
düşürüp, iyi kolesterolü (HDL) 
arttırmaya yardımcı olur ve kalp 
damar hastalıkları riskimizi 
azaltırız… Nefesimizi, akciğerlerimizi 
açar, kan yoluyla taşınan oksijen 
seviyemizi artırırız…. Zihinsel 
kapasitemizi arttırırız…. 
Koordinasyon yeteneğimizi 
arttırırız…. Kemikleri güçlendirerek 
eklem sağlığını arttırır ve 
romotoidartrit gibi kemik 
hastalıklarının önlenmesine yardımcı 
oluruz…. İleri yaşlarda osteoporoz 
riskini azaltırız…. Stresli ruh 
halimizin giderilmesine yardımcı 
oluruz. Yapılan çalışmalara göre 30 
dakika yürüyüş, psikolojik kriz 
anlarından uzaklaşmamıza yardımcı 
olarak depresyon riskini 

Çağla Darıyerli 

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyetisyen

Güneş Tıp Merkezi

30 Dakikada
Aktif Yaşam

GÖNÜLLÜ Birçok insanın aşı 
çalışmalarında gönüllü olmak istediğini 
de vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, özellikle 
risk grubundaki sağlık çalışanlarının buna 
çok istekli olduğunu söyleyerek gönüllü 
insan denemelerinin “kobay olarak 
kullanılıyoruz” şeklinde yorumlanmasının 
çok büyük bir hata olduğunu vurguladı.

akciğerlere çok daha hızlı inip 
yayılması olduğuna dikkat çekiyor. 
Zatürre ve grip aşısının Kovid-19'dan 
koruduğu algısının tamamen yanlış 
olduğunu ifade eden uzmanlar, 
tedbirlere mutlaka uyulması 
gerektiğini vurguluyor. Konuya ilişkin 
konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, 
“Halk arasında 'Ben zatürre aşısı 
olursam koronavirüsün neden olduğu 
zatürreden ve o ağır tablodan da 
korunurum' gibi bir yanlış algı var. Bu 
bir pnömokok aşısı yani bakteri 
aşısıdır. Koronavirüs dediğimiz 
enfeksiyon bir virüstür yani burada 
birbirinden tamamen ayrı bir virüsten 
ve bakteriden bahsediyoruz. Zatürre 
aşısı asla Kovid-19'un meydana 
getirdiği zatürreden korumayacaktır” 
dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek 
Yavuz, Kovid-19'a karşı Çin, Almanya 
ve ABD'nin ortak yürüttüğü iki ayrı aşı 
çalışmasının son aşaması olan Faz 3 
gönüllü insan denemelerinin, 
Türkiye'de 10'a yakın merkezde 
yapılacağını açıkladı. Dünyada 10'dan 
fazla Kovid aşısı çalışmasında sona 
yaklaşıldığını vurgulayan Prof. Dr. 
Yavuz şu bilgileri verdi: “İnsanlarda 
etkili olduğunun ve olası yan 
etkilerinin tekrar değerlendirildiği 
son aşama olan Faz 3'e gelen aşı 
çalışmaları bunlar. Geçtiğimiz 
günlerde Sayın Bakanın da açıkladığı 
iki tane aşı çalışmasının ise Faz 3 
denemelerine Türkiye'den de gönüllü 
insanlar dahil edilecek. Çalışmalara 
başlamak üzereyiz. Eylül ayı gibi, çok 
yakın bir tarihte başlayacağız.

EN ÇOK SAĞLIK ÇALIŞANLARI 

Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile 
Kovid-19 belirtilerinin birbirine 
çok benzediğine dikkat çeken 

uzmanlar, koronavirüs 
enfeksiyonunu diğerlerinden ayıran 

belirgin özelliğin alt solunum yollarından 

Grip ve zatürre
aşıları Korona’dan
korur mu?  

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Kovid-19 
için aşı 
çalışmaları
Eylül 
ayında 
başlayacak
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Bizler İYİ Gençlik olarak, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
'ün " Biz gençlere yüklediği sorumluluğun bilinci ile Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ve istiklalini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için 
yola çıkmış, bir gençlik hareketiyiz. 

Haksızlığa uğramadan, hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz bir 
Türkiye'de yaşamak için.  Kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak, 
eğitim, kültür, sanat ve spora önem veren,  ülkesini seven, ülkesi 
tarafından sevilen bir gençlik için… Dil, din, ırk, mezhep, bölge ve siyasi 
parti ayırımı yapmadan tüm gençlerimizin sorunlarını dile getirmek için 
mücadele eden bir gençlik hareketiyiz.

Birleşmiş Milletler Örgütünün tanımına göre genç, 15 ile 25 yaşları 
arasında öğrenim gören, hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı bir 
konutu bulunmayan kişidir. Ülkemizde gencin hangi yaş aralığında 
olduğunu gösteren belirli bir tanım olmadığı için TÜİK,  SGK ve İŞ 
KANUNUMUZDAKİ uygulamalara bakmamız gerekiyor. 

TÜİK İşgücü istatistiklerini açıklarken 15 - 24 yaş grubunu genç olarak 
kabul etmekte ve işsizlik verilerini buna göre açıklamaktadır. İŞ 
KANUNUMUZA göre ise 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını 
tamamlamamış kişiye 'Genç İşçi' denilmektedir. 

SGK'ya göre durum çok daha farklı, herhangi bir eğitim görmüyorsa 18, 
lise eğitimi görüyorsa 20, üniversite eğitimi görüyorsa da 25 yaşına 
kadar genç sayılıyor (evli olmamak koşulu ile) ve ebeveyni üzerinden 
SGK sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Bu yaşları 
dolduran genç şayet çalışmıyorsa zorunlu olarak GSS (genel sağlık 
sigortası) ödüyor. Ödeyemiyorsa borçlandırılıyor ve SGK sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılmıyor. 

Ülkemiz gençlerinin eğitim, işsizlik ve bağımlılık olarak ön plana çıkan 
sorunlarını incelediğimizde, Yüksek öğrenime gidebilen gençlerimizin 
önemli bir kısmının, barınma, burs, ulaşım, bilimsel ve teknik imkanların 
yetersizliği ve tabi ki en önemlisi ekonomik zorluklarla karşılaştığını 
görüyoruz. Hayatları boyunca sınavdan sınava koşan gençlerimiz için 
ÖSYM tarafından alınan sınav harçları da büyük bir yük teşkil 
etmektedir, Üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin, iş sahibi olup 
olmadığına bakılmaksızın, okurken kullandıkları öğrenim kredilerinin 
faizi ile birlikte tahsil edilmeye çalışılması, mezun arkadaşlarımızı çok zor 
durumlara sokmaktadır. 

TÜİK'in açıklamış olduğu işsizlik verilerine göre ülkemizde 15-24 yaş 
grubunu kapsayan her dört gençten biri işsiz. Resmi rakamlar genç 
işsizliği yüzde 25 olarak gösterse de, gerçek bu rakamların çok 
üzerindedir.  Bunun en büyük göstergesi, bu yaş gurubundaki gençlerin 
büyük bir çoğunluğunun açık öğrenim veya üniversite eğitimine devam 
ediyor olması nedeniyle öğrenci olarak görülmeleridir.

Türkiye'de yetişkin nüfusun yaklaşık yarısı sigara içmektedir. Ülkemizde 
sigaraya başlama yaşının da 13'e indiği yapılan bazı araştırmalarda 
görülmektedir. 

İyi Gençlik olarak gündeme getirdiğimiz bu sorunlar sadece bizim değil 
tüm gençlerimizin sorunlarıdır. Bizler bu ve benzeri sorunlarımızın 
çözümüne katkı sunmak, için çaba sarf eden bir gençlik hareketiyiz. 

GENÇLERE GÜVENİN, BU GENÇLİK ÜLKEYE İYİ GELECEK.  

kucağınızda yerini alır. 

Yıktıklarınızı yapmanız, yapacaklarınızı anlatmanız, anlattıklarınızı hayata 
geçirmeniz artık çok zordur. 

Bu memlekette zaten iş yapmak için siyasi bir güce sahip olmak, sahip 
olduğunuz gücü iyiye kullanmak da çok zordur. Çünkü bulunduğunuz 
makamlara gelmeniz kendi çabanız degil, mevcut gücün bir parçasıdır. 

Ve ...

Eğer bir şeyin parçası iseniz zaten tek başına hareket edemezsiniz..

Tek başınıza hareket edemediğiniz zaman, kararları almak da uygulamak 
da kırk kafanın içinden geçeceği için geniş vakitlere, uzun uzun aylara 
ihtiyaç vardır.

Lakin Düzce'nin kaybedecek ne ayları ne de vakitleri vardır. 18 yıldır 
kaybedilen zaman yeterince kayıp vermiştir bu memlekete.

Artık hızlı düşünüp, seri hareket edip, bir ucundan başlamak lazım. Boşa 
geçmiş gibi görünen 500 günler, 1000 günlere eklenmesin..

Ve Düzce hak ettiği noktaya bir an önce gelsin.

Bundan 20 yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı yaptıklarınızdan 
daha fazla pişman olacaksınız, öyleyse demir alın ve güvenli 
limanlardan çıkın, rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve 
keşfedin.

Mark Twain

Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.

Peter F. Marshall

Yazıya bu iki sözden biriyle başlayayım dedim ama hangisini 
yazacağımı bilemedim, o nedenle ikisini de kullandım. 

Bazı işleri yapmak için iyi bir ekibe ihtiyaç vardır. 

Planlayacak...

Adım atacak...

Hayata geçirecek...

Tabi her ekip için bu ekibi yönetecek bir idareci gerekiyor. Yani 
aslında bu tam bir döngüdür. Bu döngüde bir çark iyi çalışmıyorsa ya 
da çarkın dişlisi kırıksa işleri sağlıklı yürütmek çok zordur. Öyle 
zordur ki bir süre sonra içinden çıkılamaz sorunlar yumağı Ekip...Zaman...İcraat

Aslı Öneç Atik 

30 Ağustos zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunda önemli ve güçlü adımdır. 
Vatan topraklarımızda milli irademizin ve 
bağımsızlığının ilelebet süreceğinin tüm 
dünyaya ilanıdır. Aziz Milletimiz bu önemli 
adımın ardından yüksek bir iddia ortaya 
koymuş, “muasır medeniyetler seviyesini yakalama” hedefiyle cumhuriyeti kurmuştur. İnancı ve 
kararlılığı dışında her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimiz,  verdiği var olma mücadelesinin 
neticesinde bir kere daha büyük bir zafer kazanarak, bağımsızlığa giden yolda tüm engelleri bertaraf 
etmiştir. Dolayısıyla, 98 yıl önce kazandığımız bu büyük zafer, asırlardır hür yaşayan milletimizin 
ilelebet bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergesidir. Vatanımızın kurtuluşunu hatırlamamız iyi 
anlamamız ve vatanımıza, bağımsızlığımıza  ve onurumuza sahip çıkmamız gerekmektedir. Başta 
Atatürk olmak üzere Vatanımızın bağımsızlığı ve onuru için gözlerini kırpmadan ölüme giden Kurtuluş 
Savaşı Kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz

İyi Parti İl Başkanı  Yunus Özay Er

30 AĞUSTOS’U 
GURURLA

KUTLUYORUZ
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İyi Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı 

Bu gençlik 
ülkeye 
iyi gelecek
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Şimşirlik'in kapısında şöyle yazar:  Şimşirlik, doğa ve hayvan 
severlere açıktır. Şimşirlik'te yaşamı doğa belirler. Düzce 
dağlarında, üç tepenin arasında, iki derenin ortasında 
tümüyle doğanın ortasında doğanın belirlediği bir yaşam 
vardır. Doğanın kurallarına uyarsanız burada yaşamayı 
sürdürebilirsiniz. 

Şimşirlik, ağabeyimin düşüydü. 2000 yılında, Orman 
Bakanlığı'nın geçmişte tomruk deposu olarak kullandığı bu 
alanı kiraladığında taşlıktı. 50-60 kamyon toprak döktürdü, 
ağaçlar dikti. Bir insan eliyle doğa yarattı dersek inanın 
abartı olmaz. Bir yandan bir alabalık tesisi kurarken diğer 
yandan doğayla uyumlu, dediğim gibi doğayı daha da 
güçlendiren bir yaşam yarattı. 

Ağabeyimi 2011'de kaybettikten sonra burada yaşamaya 
başladığımda onun ne yaptığını bir süre sonra  anladım. Bir 
alabalık tesisi olmak nedeniyle havuzlarımız, binamız var. 
Ama tesis olmak nedeniyle yapılmış olan hiçbir şey doğanın 
önüne geçmiyor. Doğayı parçalamıyor. Bu çok hassas bir 
denge.  Doğada bir tesis yaparken herkes bunu 
başaramıyor.  Yan yana çardaklar, askeri düzende yan yana 
mangal yerleri yaparak yetkin bir işletme haline geldikleri 
zannediliyor. Basit bir çardak bile doğayla aranıza mesafe 
koyabilir. Birçok yerde ahşap şık lokanta yapılarına 
rastlamışsınızdır. Ahşap olunca doğal olduğu zannediliyor. 

Ama o kadar yapma ki! 

Şimşirlik'ininstagram sayfasında şöyle yazar: Burada ev sahibi 
hayvanlardır; insanlar konuktur.  Köpeklerimiz, kedilerimiz, 
ördeklerimiz, tavuklarımız… Birlikte bir yaşamımız var. Onların 
doğalarını anlamak, takip etmek eğilimindeyiz. Yani bahçenizde 
baktığınız bir köpekle kurduğunuz ilişkiden daha farklı. Onların 
hayatını bize uyumlaştırmak yerine, biz onlarla uyumlaşmaya 
çalışıyoruz. Doğada yaşadığınızda bu bir zorunluluk. 

Şimşirlik'te hayvanlarımız ve gelen konuklarla ilgili hoş 
deneyimlerimiz var. Bazen yürüyüş grupları geliyor. 
Şimşirlik'tenSamandere Şelalesi'ne kadar 4 km. olan yolda 
yürüyüşlerde köpeklerimiz onlara eşlik ediyor. Hatta 
konuklarımızın anlattığına göre şelalede tuvaletin önünde bile 
bekliyorlarmış. Gelen grupları ürkütmemek için doğada 
yürüyüşün bir parkta yürüyüş gibi olmadığını, yabani bir 
hayvana rastlayabileceklerini söylemiyorum. Ama köpeklerimiz 
onlara eşlik ettiği için böyle bir risk ortadan kalkıyor zaten. 

Köpeklerimiz Şimşirlik'te karşılama komitesidir. Daha çok 
hayvanseverlerle muhatap olduğumuz için bu hoş bir durum 
oluyor. İlk anda sarılmalar! Düzce milletvekilimiz Sn. Ayşe Keşir  
bu karşılamayı fotoğraflarla facebook sayfasında en güzel 
karşılama ekibi diyerek paylaştı.  Değerli Bakan'ımız Sn. Faruk 
Özlü hayvanlarımızı sevdi. O da facebook sayfasında paylaştı.  
Bu paylaşımlar toplumda insanların hayvanlara bakışını 
etkilemek açısından bence çok önemli değer taşıyor. Şimşirlik'in 
tüm canlıları bu ilgiden çok çok mutlu oldu. 

Hayvanlarımız insanlarla ilişkilerinde önemli bir şeyi 
başarıyorlar.  Çocukluğunda yaşadığı olumsuz bir deneyimle 
bilinçaltında hayvanlarla temas konusunda sorunu olanlarla 
buluştuğumuz oluyor. Bu sevgisizlik değil; ellerinde olmayan bir 
duygu. Mantıklı ne söylerseniz söyleyin bu duygunun önüne 
geçilmesi mümkün olmuyor.   Böyle bir bilinçaltını tek 
temizleyen hayvanlarla olumlu ilişki oluyor. Biliyor musunuz 

sadece 12 saatte bu tedirginlik 
duygusu bitiyor Şimşirlik'te! Size 
yürüyüşte eşlik eden,  sizi koruyan 
bir canlıdan artık ürkmeniz 
mümkün mü? 

Bu olumlu deneyimlerin yanı sıra 
ne yazık ki tersi durumlar da var. 
Köpeklerimizi hiçbir zaman 
bağlamayız. Ama köpeklerimiz 
onlar henüz  bebekken sofradan 
yemek vermediğimiz için yemek 
masalarına yaklaşmaz; bir metre 
uzakta yemek masalarından 
gelecek ganimeti beklerler.  Buna 
rağmen onların serbest 
dolaşmasından hoşlanamayan çok 
insan var. Elbette onlara saygı 
duyuyorum. Ama ne yazık ki 
Şimşirlik onlara uygun bir yer 
değil.  Herkese uygun bir yer olma 

iddiamız yok.

Doğa… Şükür ki artık onu duyabiliyoruz. Dere ne söyler; 
yağmur, kar, buz ne söyler; ağaçlar ne söyler…  Ancak onları 
duyduğumuz zaman burada yaşama şansımız var. Özellikle 
dere, doğadaki yaşamımda en büyük öğretmenim oldu.  Bu 
öğrenme sürecini anlatan 
'Arkadaşım Dere' diye bir belgesel 
yaptım. 

Şimşirlik deneyimimde beni en 
çok etkileyen doğanın herkese 
eşit davranması. Buraya gelen 
insanlarla saatlerce sohbet 
ettiğim oluyor. Bu konuşmada 
hiçbir zaman konu ne iş yaparsına 
gelmiyor. Bunu sonradan fark 
ettim. Nedeninin doğa olduğunu 
anladım. Çünkü  dereye geçerken 
doğa size hangi millettensin, işin 
gücün ne diye sormuyor. 
Hepimize aynı davranıyor. 

Doğada insanlarla böyle bir araya 
gelmek muhteşem bir şey. 
Şimşirlik yaşamının gücü de 
buradan gelir. Nitekim 2018'de 

binamız tümüyle yandığında 2 ay insanlar gönüllü olarak 
burada çalıştı. Ekonomik katkı gönderdi.  Tümüyle birlikte 
yaptık binamızı. Artık Şimşirlik'in yaşam binasında herkesin 
tuğlası var. Şimşirlik hepimizin!  Bu duyguyu doğa yarattı! 
İnsan olarak benim tek katkım doğanın önüne geçmemek; 
doğanın bizi biçimlendirmesini kabul etmek zannediyorum. 

Şimşirlik'te beni en çok etkileyen 150-160 yıllarında 
olduğunu tahmin ettiğimiz çınar, buradaki deyişle kavlan 
ağacı. Güne onunla başlamak en büyük gücüm. En sıkıntılı 
zamanlarda hiçbir şey ondan daha güçlü değil diyorum.  Bu 
gücü bana her zaman verecek. 

Aslında doğanın gözüyle yaşama baktığınız zaman o 
kurmaca hayatımızda bizi hırpalayan birçok şeyin pek de 
önemli olmadığını görüyoruz. İnsan aklının ne kadar 
oyunlar oynadığının, bizi yanılttığının ayrımına 
varıyorsunuz.  Şunu düşündüğüm oluyor. Her çocuk 
doğanın eğitiminden geçmeli. Böyle bir eğitimden geçen 
insanın yaşama bakışlı daha sağlıklı olacaktır. Hatta şunu 
düşünüyorum. Yaşama ilişkin elbette kurallar olmak 
zorunda. Ama bu kurallar oluşurken tek dayanak doğanın 
bir parçası olarak yaşayacak insan yaşamının düzenlemesi 
üstüne olmalı. 

Şimşrilik'in önünden geçen yolun, Düzce'den Abant'a 
bağlantı yolu olması projesi zannediyorum 2 ay önce 
onaylandı.  Bu karar dolayısıyla bölgede yatırımlar 
yoğunlaşacaktır. Doğayla ilişkimize ilişkin bu yatırımların 
nasıl bir konumda olacağını bilemiyorum. Ürkmediğimi 
söyleyemem. Çünkü Şimşirlik'te yaşadığım deneyimde 
işletme olma özelliğinizi doğanın önüne geçirdiğinizde 
olumlu sonuçların oluşmayacağını gördüm. Ve farkına 
varılmayan şey şu: Öncelik doğada olmazsa burada 
yaşamayı beceremezsiniz. Doğa sizi kendi dışına atar. 

Son sözüm şudur: Doğa iyi ki güçlü..  Bu dünya tümüyle 
insanın eline kalsa durum herhalde çok fena olur. 

Sezgin Türk

ŞİMŞİRLİK DOĞA VE 
HAYVANSEVERLERE AÇIKTIR

Aslında doğanın gözüyle 
yaşama baktığınız zaman o 
kurmaca hayatımızda bizi 
hırpalayan birçok şeyin pek de 
önemli olmadığını görüyoruz. 
İnsan aklının ne kadar oyunlar 
oynadığının, bizi yanılttığının 
ayrımına varıyorsunuz.  Şunu 
düşündüğüm oluyor. Her çocuk 
doğanın eğitiminden geçmeli. 
Böyle bir eğitimden geçen 
insanın yaşama bakışlı daha 
sağlıklı olacaktır. Hatta şunu 
düşünüyorum. Yaşama ilişkin 
elbette kurallar olmak zorunda. 
Ama bu kurallar oluşurken tek 
dayanak doğanın bir parçası 
olarak yaşayacak insan 
yaşamının düzenlemesi üstüne 
olmalı. 
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Gün boyu üstün ses kalitesi ve aktarımı

deneyimleyin


