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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. 

“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl 

ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile 

hareket etmelidirler.”

Ancak ne yazıktır ki, bazı şeyler bazen sadece yazıda kalabiliyor. Eşit 

niteliklerle gözlerini dünyaya açması gereken insanlar maalesef, bazen çok 

da eşit olamayan bir hayat yaşamak zorunda kalıyor, bırakılıyorlar. 21. 

Yüzyılda dünyamızda hala savaşların ağır yükleri altında ezilen, eğitim ve 

sağlık gibi temel haklardan dahi yararlanamayan, tacizlere uğrayan, ağır ve 

güvenli olmayan koşullarda ekmeğini kazanmaya çalışan, bir yudum temiz 

su ve biraz yemeğe bile hasret sayısız insan var. 

LASTİK YAKMA
GELECEĞİMİZİ KARARTMA!

Ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) yakılmasının biyokütle tanımı içine 
alınarak elektrik üretimine izin verilmesini içeren “Elektrik Piyasası Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Mecliste kabul 
edilmesi tepkiyle karşılandı. Söz konusu yasanın uygulamaya geçmesiyle Düzce'de, 
daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından elektrik üretim tesisi 
olarak lisans verilen fabrikalara yenilerinin ekleneceğinden endişe ediliyor. 

Düzce ovamızın, tarım 
alanlarımızın sanayi ve konut 
yapım alanlarına açılmasını, tahsis 
edilmesini dahi doğru 
bulmadığımız bir süreçte, üstüne 
üstlük bir de en kirli sanayi atığı 
olan lastiklerin yakılmasını asla 
ilimizde kabul etmiyoruz. Bu 
dehşet projenin Düzce'mizde 
uygulanmaması için iş birliğine, 
desteğe hazır olduğumuz ve her 
türlü çabayı göstereceğimiz 
bilinmelidir.

...

Düzce çanak içinde kalmış bir 
ovadır. Hiçbir şekilde hava 
sirkülasyonu olmuyor. Düzce, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
verilerine göre hava kirliliği en üst 
düzeyde tespit edilmiş bir şehirdir.  
Hal böyleyken havayı ve çevreyi 

kirleteceği çok belli olan elektrik 
üretimi için atıkların yakılması 
kabul edilemez. Bu durum Düzce 
halkının zehir soluması demektir.

...

Düzce bilindiği üzere, yıllardır, 
havası sağlık açısından en kötü 
il'ler arasında yer almaktadır.  
Ömrünü Tamamlamış Lastik olarak 
adlandırılan ürünlerin kullanılarak 
enerji üretmenin çevreye vereceği 
zarar aşikardır.

...

Sorun şu ki biz Düzce'de ve dahi 
ülkemizde temiz enerji ve temiz 
sanayi istiyoruz. Sanayide ne 
kömür kullanımını ne de lastik 
yakılarak elde edilecek kirli yakıt 
üretimini istemiyoruz. Çünkü 
Düzce'nin çanak içine oturmuş, 
hava kirliliğine çok elverişli coğrafi 

yapısını çok iyi biliyoruz. Fabrika 
bacalarından çıkan duman, toz ve 
parçacıkların 30 km ye kadar 
uzaklığa ulaştığını biliyoruz' 

...

Maddede 'Belediye atıkları' ibaresi 
var. 'Belediye atığı' dediğinizde 
aklınıza her şey gelebilir. Plastik, 
organik, inorganik ve kimyasal 
olan her şey akla gelebilir. 
Dolayısıyla bu başlı başına başka 
bir sıkıntı. Belediye atıklarını 
biyokütle tanımı içerisinde 
değerlendiriyorlar. Burada başka 
bir kavram kargaşası daha var. Atık 
ve artık arasındaki farkını da hala 
kavrayabilmiş değiller. Dolayısıyla 
iki kavram ayrımında da olmayan 
bir düzenleme. Hepsi başlı başına 
bir facia.

Yüz yüze eğitimin koşulları sağlanmadan okulların 
açılmasının ardından, birçok okulda pozitif vakalar 
arttı ve sınıflar karantinaya alındı. Tüm bunlara 
rağmen Milli Eğitim Bakanı sınavların yüz yüze 
yapılacağını söyleyip, öğrenci, öğretmen ve okul 
çalışanlarını riske atmaya devam etti. 

Sınavların bitiminden birkaç gün sonra, 17 Kasım 
günü ise Cumhurbaşkanı, kabine toplantısı sonrası, 
eğitimin yıl sonuna kadar uzaktan yapılacağını 
açıkladı. Peki, şimdiye kadar uzaktan eğitimde 
başarı sağlandı mı? Öncelikle şunu çok rahat 
söyleyebiliriz ki, bu durum toplumun kırılgan bir 
kesimi için ciddi anlamda eğitimde kesintiye neden 
oldu. 

Bu süreçte Türkiye, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve TRT 
kanalları ile öğrencilerin eğitimden geri kalmasını 
sözde engellemeye çalıştı fakat bu araçlara ulaşım 
yadsınamayacak düzeyde sınırlı kaldı. Bu 
koşullarda öğrencinin çevrimiçi (online) eğitime 
erişimi, şüphesiz ailelerin içinde bulundukları 
ekonomik düzey ile yakından ilgili. Ailelerin gelir 
düzeyleri eğitime devamlılığın önemli bir şartını 
oluşturuyor. Çünkü uzaktan eğitim internet, 
bilgisayar, kulaklık, kamera gibi ekipmanlar ve ders 
dinlenebilecek sessiz bir ortamın varlığı gibi bazı 
gereksinimler yaratıyor.

Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler için eğitimin 
ciddi anlamda kopuk ilerlediği gözle görülür bir 
gerçek. Covid-19 salgınının sınıfsal boyutu eğitimde 
de kendini böyle gösteriyor. İnterneti olmayan, 
derse girebilecek ekipmanı dahi bulunmayan 
milyonlarca öğrenci için eğitim maalesef sekteye 
uğruyor. 

Dolayısıyla bu şartlar altında her öğrenciye, 
eğitimin aksamaması adına, bilgisayar ve parasız 
internet sağlanmalıdır. Pandeminin derinleştirdiği 
bu eğitim krizinde, özel gereksinimli öğrenciler ve 
anadili Türkçe olmayan, göçmen, sığınmacı 
ailelerin çocukları da eğitim hakkına eşit biçimde 
ulaşabilmelidirler. 

Onlar “virüs ayrımcılık yapmıyor'' diyerek salgının 
sınıfsal boyutunu görmezden geledursun, bizler 
yaşadığımız olaylarla, bunun doğruluk payının ne 
kadar az olduğunu görebiliyoruz. Gerek Covid-19'un 
evden çalışma imkânı olmayan işçi sınıfı içinde 
artış göstermesi, gerek sosyo-ekonomik düzeyi 
düşük ilçelerde bulunan okullardaki vaka artışları 
olsun, bunlar bize salgının sınıfsal boyutunu açıkça 
gösteriyor. 

Eğitimin sınıfsal
boyutu var
Öğrencinin çevrimiçi (online) eğitime 
erişimi, şüphesiz ailelerin içinde 
bulundukları ekonomik düzey ile yakından 
ilgili.

Veba salgını başladığında daha ilk 
haftalarda önce sokakları, sonra 
avluları ve hatta evlerin içini 
dolduran fareler bir bir öldüler. 
Sonra insanlar çaresizlik içinde, 
ne olduğunu bilmedikleri bir 
hastalığın pençesinde yerlere 
düştüler. Ölüm kasabaları, 
kentleri, ülkeleri hızla sardı. 
Yoğun bir korku ve koku her yeri 
kapladı. Korku da koku da o eski 
bildik ölümden geliyordu. Sonra 
salgın geldiği gibi yavaşça sanki 
borcunu zorla almaya gelmiş 
müflis bir tüccar gibi sessizce 
çekildi. 

Geride korku ve ölümün uzun 
yıllar gitmeyecek kokusu kaldı. 
“İnsanlar korkuyu yener” denir 
hep; günlük dertlerine dönerler, 
yoksulluğun, açlığın, sefaletin, 
işsizliğin, modern bir parıltı 
içinde sürüp gitmesinin hayret 
verici olduğunu düşünerek, 
çarenin ne olduğu konusundaki 
cahilliğin sırrına eremeden 

sürdürürler hayatlarını. Gökyüzü 
aynı gökyüzüdür, ay yine her 
akşam hilalden dolunaya uzayan 
çevrimini sürdürür. Öyledir, 
fırlattığımız taşın yere düşmesinin 
onun kaderi olduğuna hâlâ 
inanıyoruz, uzayda işlerin daha 
farklı olabileceğine dair 
söylenenlere inanmak gerektiğini 
de düşünüyoruz ama hayatımızı 
etkileyen bir bilgi olduğunu hâlâ 
kavrayamadık. Korku hâlâ 
egemendir bilincimize. Kısa 
ömrümüzün daha da kısa 
olabileceğinin, ölümün korkusudur. 

Bunca umutsuzluğun içinde 
yaşamak nasıl bir şeydir? Umudu 
canlandırmanın bir yolu yok mu 
diye soruyor arkadaşlar. Ne 
yapmalı da kurtulmalı bu kısır 
döngüden sorusu artık anlamsız 
geliyor insanlara. Ne desek boş der 
gibi bakıyor çocuklarına sıkı sıkı 
sarılan kadınlar. Söylenen sözler, 
insanın içini gösteren “hatıratlar”, 
günlükler bir anda kişinin sırrı 

olmaktan çıkıyor, herkesin malı 
oluveriyor. İnkâr işe yaramıyor, 
tevil beş para etmiyor, söyleneni 
değil, söyleme biçimini yalanlamak 
itirafın kendisi olup çıkıyor.

Artık siz de durmayın, beklemeyin, 
izini sürün. “Ne yapsak da 
çürümenin önüne geçsek” gibi bir 
dertleri yoktur egemenlerin. 
Bundan sonra bize dayatacakları 
çürümeyle birlikte yaşamaktır. 
“Yeni düzen bu” diyorlar. “Bu koku 
o kadar da kötü değil” masalını 
anlatmayı sürdürüyorlar. Orta 
çağın karanlığında zangoçların, 
rahiplerin, papazların 
engizisyoncuların 
buhurdanlıklarından yayılan 
dayanılmaz koku şimdi sahte 
imamların, rüya tabiri şeyhlerinin, 
cehennem için yanmaz terlik 
satanların, cennet için insanların 
mutluluk pınarlarını ilkel duygulara 
pespaye şehvete çevirerek 
kışkırtanların, çağa meydan okuyan 
tarikat gericiliğinin, tekbir 
getirerek kafa kesenlerin yaşadığı 
karanlığın kokusudur.

Çürüme geniş bir coğrafyayı 
kapladı; yayılmak, her yeri işgal 
etmek, insanı yok etmek istiyor. 
Amacına korku salarak ulaşacak. 
Korku kokuya dönüştü. Ama artık 
korkmayın, ecele faydasının 
olmadığı çoktan kanıtlandı. 
Durmak zamanı değildir, kokunun 
izini sürün.

Ne yapsak da çürümenin
önüne geçsek ?
Korku hâlâ egemendir bilincimize. Kısa 
ömrümüzün daha da kısa olabileceğinin, 
ölümün korkusudur. 



DÜZCE 
EKONOMİ POLİTİKA

2

Sayı: 50

FINDIK BAHÇENİZİN
BAKIMI BİZİM,
MAHSULÜ SİZİN OLSUN

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliğinin desteğiyle başlatılan "Fındık 
Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun 
Projesi" ile bölgede fındık veriminin ve 
kalitesinin artması amaçlanıyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliğinin desteğiyle başlatılan "Fındık 
Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun 
Projesi" ile bölgede fındık veriminin ve 
kalitesinin artması amaçlanıyor.

Yetkililer, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya 
yönelik projelerin her geçen gün artarak 
devam ettiğini söyledi.

Önceki yıllardaki projelere ilave olarak 
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği tarafından desteklenen "Fındık 
Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun 
Projesi"nin saha çalışmalarının başladığını ifade 
eden yetkililer "Ana ürünümüz fındıkta verim 
ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara 
aralıksız devam ediyoruz." dedi. Bu 
çalışmalardan oldukça güzel sonuçlar 
alındığını, verim ve kalitede önemli artışlar 
sağlandığını vurgulayan yetkililer , şöyle 
konuştu:"Fındık Bahçemizin Bakımı Bizim, 
Mahsulü Sizin Olsun" projemiz İhracatçılar 
Birliği tarafından onaylandı ve desteklendi. Şu 
an bu projemizin de saha çalışmalarını 
başlatmış bulunuyoruz. Proje kapsamında ilimiz 
genelinde 35 noktada fındık bahçelerinin 
toprak tahlilinin alınmasından, budanmasına, 
gübrelemesinden, zirai mücadelesine kadar 
bütün uygulamaları il müdürlüğümüz teknik 
personelleri tarafından yapılacak. Bu yeni 
projemiz ile çalışmanın yürütüleceği 
bahçelerde hem normal dal budamasını hem de 
dal üstü verim budamasını yapmak suretiyle 
budama çalışmaları tamamen tekniğine uygun 
bir şekilde gerçekleştireceğiz."Proje ile birlikte 
fındıkta hastalık ve zararlılara karşı mücadele 
edileceğine işaret eden yetkililr, "Tekniğine 
uygun yapılan yetiştiricilikte verimin ciddi 
manada fark ettiğini bugüne kadar 
uyguladığımız projelerde olduğu gibi bu 
projemizde de üreticilerimize göstermiş 
olacağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Düzce’ye geldi

BABACAN’A SORUNLAR ANLATILDI

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip 
SEVİNÇ fındık ihracatına yönelik bilgiler 
verdi. İlyas Edip Sevinç yayınladığı bildiride 
şu görüşlere yer verdi:  “İçinde 
bulunduğumuz 2020/21 fındık ihracat 
sezonunun ilk üç ayında (1 Eylül-30 Kasım 
2020) 81.421 ton/iç karşılığı 557.596.680.-
USD fındık ihracatı gerçekleşmiş olup, 
2019/20 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 
139.814 ton/iç karşılığı 902.938.249.- USD 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
miktar bazında 58.393 ton/iç (% 41,7), 
döviz girdisinde ise 345.341.569.-USD (% 
38,2) azalış olduğu görülmektedir.

 Öte yandan, Kasım ayı fındık ihracatımız 
22.910 ton/iç karşılığı 156.121.273.-USD 
olarak gerçekleşmiş olup, miktar olarak 
karşılaştırdığımızda son 17 sezonun en 
düşük Kasım ayı ihracatına tekabül 
etmektedir.

 Bu sonuçlar ülkemizdeki mevcut fındık 
stoku ve Türk İhracat Sektörünün 
dinamikleri açısından (maalesef önceden 
tahmin etiğimiz bir süreç olmasına rağmen) 
kabul etmekte zorlandığımız bir sonuçtur. 
Önümüzdeki aylarda şartların 
iyileşebileceği hususundaki umudumuzu 
korumaya devam ediyoruz.”

İHRACAT DÜŞTÜ 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin düzenlediği 
program kapsamında Düzce’de bir dizi ziyaret yaptı. Babacan 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda da bir toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıda DüzceTicaret Borsası Başkanı 
Nurettin Karslıoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay 
Şahin de hazır bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan’a Düzce yöresindeki tarım, ticaret ve sanayi 
sorunları aktarıldı. 

TİCARET BORSASI
DÜZCESPOR’U AĞIRLADI

Düzcespor Yönetim Kurulu Düzce’de çeşitli meslek oda ve 
kuruluşlarını ziyaret ediyor. Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu 
ve yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda Ticaret Borsası’nı da 
ziyaret etti. Düzcespor heyetini Ticaret Borsası Başkanı Nurettin 
Karslıoğlu, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Samimi 
bir ortamda geçen ziyarette Düzcespor konuşuldu. Başkanı 
Karslıoğlu, Düzcespor Başkanı Kapoğlu ve yönetimine ligde 
başarılar diledi.
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3 Aralık Engelliler Günü 

EN BÜYÜK ENGEL
SEVGİSİZLİKTİR

Bilindiği üzere; Birleşmiş Milletler Kurulu'nun 
1992 yılında aldığı kararla 3 Aralık günü “Dünya 
Engelliler Günü” olarak seçilmiştir. Engeli olan 
bireylerin kültürel ve sosyal açıdan yaşadıkları 
sıkıntıların yanı sıra; sağlık, eğitim, ekonomi ve 
istihdam ile ilgili problemlerine dikkat çekmek, 
empati oluşturmak ve çözüm arayışlarına vesile 
olmak için bu özel gün, 28 yıldır bir farkındalık 
günü olarak kutlanmaktadır.

 Engelliliğin sadece doğuştan gelen bir sorun 
olmadığı; insanın yaşamının herhangi bir 
döneminde başına gelebilecek bir kaza veya 
vücut bütünlüğünde hasara yol açabilecek, 
organların işlev kaybına neden olabilecek bir 
hastalıkla sonradan da oluşabilecek bir durum 
olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple topluma 
karşı sorumluluğu olan herkes attığı her adımda 
engeli olan bireylerin yaşayabileceği zorlukları 
hesap edip; mesleki sorumluluğu varsa proje 
üretip bu projeleri hayata geçirmek ya da yetkili 
kişileri uyarmak üzere çaba gösterme 
sorumluluğunu üstlenmelidir.

 En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri 
ortadan kaldıralım.

 Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimiz 
ve onları hayatlarının hiçbir anında yalnız 
bırakmayan kıymetli ailelerinin "3 Aralık Dünya 
Engelliler Gününü" kutluyorum.

2020 yılı Mart ayından beri esnaf bir türlü belini doğrultumadı

DÜZCE’DE ESNAF ZOR
GÜNLER GEÇİRİYOR

Tüm tedbirlere harfi harfine uyan 
ve riayet eden esnafımız bu 
süreçte destek bekliyor. Bu 
desteklerin başında faizsiz 
krediden çok, esnafımız ve 
yanında çalışanları için nakit 
desteği verilmeli. Kapalı oldukları 
dönemde elektrik, su, doğalgaz 
faturalarından muaf olmalılar ve 
pandemi sonrası da bu 
faturalardan vergiler kaldırılmalı. 
Öte yandan vergi, prim, kredi 
borçları da faizsiz olarak 
ertelenmeli. Yeni yapılandırma 
tekrar görüşülerek, en az 6 ay 
ödemesiz 60 ay vade olarak 
yeniden düzenlenmeli

yeniden düzenlenmeli. Yüzde 70'i kiracı 
konumunda olan esnafımıza kira yardımı 
yapılmalı” diye konuştu.

Servisçi, kantinci, kahvehaneci esnafının en 
çok mağdur olan kesim olduğunu hatırlatan 
Kayıkcı, “Okulların kapanması ve daha sonra 
uzaktan eğitime geçilmesiyle kantinci ve 
servisçi esnafımız deyim yerindeyse siftah 
yapamadı. Aynı şekilde kahvehaneci 
esnafımız da oyunların yasak olması 
nedeniyle vatandaşların çay bile içmeye 
gelmemesinden önemli ölçüde olumsuz 
etkilendi. Yalnızca çay sattığında ise 
dükkânın günlük giderlerini dahi 
karşılayamadı. Dolayısıyla bu üç kesim 
esnafımız tüm esnafımız içerisinde 
doğrudan en çok etkilenen kesimler oldu. 
Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği 
tahsil edilen fatura payları alınmamalı. 
Servisçi esnafımız araç muayene ücreti, 
plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir 
vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. 
Kahvehaneci esnafımızla birlikte bu esnaf 
kesimlerimize ivedilikle nakdi destek 
sağlanmalı” şeklinde söyledi.

Alınan tedbirlerden sonra kapalı 
olan ve sıkıntıya düşen tüm esnaf 
için nakit desteği başta olmak 
üzere kayda değer destekler 
beklendiğini vurgulayan DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkcı 
“Pandemiden de alınan 
tedbirlerden de en çok esnafımız 
etkilendi. 415 meslek kolundaki 
A'dan Z'ye tüm esnafımız gerek 
tamamen gerek yarı kapasitede 
kapanarak Mart ayından bu yana 
bir türlü belini doğrultamadı. 
Öncelikle esnafın kendisine ve 
yanında çalışanları için asgari 
ücret düzeyinde nakit desteği, 
daha sonra kredi borçlarının 
faizsiz olarak ertelenmesi gibi 
desteklerin verilmesi artık şart 
hale geldi” dedi.

İş yerleri kapanan ve çalışma 
saatleri sınırlandırılan esnafın 
vergi, prim, kredi, kira ödemeleri 
ile elektrik, su ve doğalgaz 
faturalarını ödeyemediğini 

belirten Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
“Mart ayından bu yana 
pandemiden ve belirli aralıklarla 
alınan tedbirler ile kapanan ya da 
çalışma saatlerine sınırlama 
getirilen esnafımız çok zor günler 
geçiriyor. Tam işlerini yoluna 
koyacakken yeni tedbirler yine 
belini büküyor. Tüm tedbirlere 
harfi harfine uyan ve riayet eden 
esnafımız bu süreçte destek 
bekliyor. Bu desteklerin başında 
faizsiz krediden çok, esnafımız ve 
yanında çalışanları için nakit 
desteği verilmeli. Kapalı oldukları 
dönemde elektrik, su, doğalgaz 
faturalarından muaf olmalılar ve 
pandemi sonrası da bu 
faturalardan vergiler kaldırılmalı. 
Öte yandan vergi, prim, kredi 
borçları da faizsiz olarak 
ertelenmeli. Yeni yapılandırma 
tekrar görüşülerek, en az 6 ay 
ödemesiz 60 ay vade olarak 

Pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele eden esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz 
ödemelerine hibe verilmesi masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Pekcan, “Esnafın 
mağduriyetinin farkındayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 'Bu yönde neler 
yapabiliriz' değerlendirmesi yapıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe 
görüşmelerine pandemi nedeniyle büyük zorluk yaşayan esnafın sorunları damga 
vurdu. Hem muhalefet hem iktidar milletvekilleri, Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın 
esnafın pandemi yasakları nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi. Muhalefet, esnafa 
kredi dışında kiradan stopajın kaldırılması, asgari ücret kadar maaş verilmesini 
isterken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üçlü destek paketi mesajı verdi. Bakan Pekcan 
şunları söyledi:“Tamamen, bütçe ve mevzuat çerçevesine uymak zorundayız ama 
bizim de Bakanlık olarak bu yönde çalışmalarımız var ve gene aynı doğrultuda kira, 
elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşısında belirlenecek miktarda hibe ödeme 
yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, 
görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor.

Pandemi döneminde kredi talebi olan esnaf ve sanatkârın taleplerinin karşılanmasında 
gerekli olan oda kayıt belgesinin alınması taahhüdünü verme şartıyla üç ay sonrasına 
bırakılma imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda, süre uzatımıyla ilgili talepler 
değerlendirilmek üzere Halkbank ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmektedir. 
Bakan Yardımcımız Halkbank Yönetim Kurulunda bu konuyu tekrar gündeme 
getirecekler.

Ticaret Bakanlığı
esnaflar için

çalışma yapıyor

Bakkallara öncelik
verilmelidir
Zincir marketlerden sonra eve teslim market 

uygulamaları da mahalle bakkalına büyük bir 

darbe vurdu. Artık herkesin bakkaliye ürünü 

sattığını belirten bakkal esnafı, “Kar zinciri de 

satıyorlar ekmek de. Onların ürünü aldığı 

fiyata biz satamıyoruz bile. Oysa bakkallar 

mahallenin en önemli esnafıdır” diyor. Sektör 

temsilcileri de market uygulamalarında 

mahalle bakkallarına öncelik verilecek bir 

sistem oluşturulmasını talep ediyor.

Son dönemde süpermarket zincirlerinin ve e-

ticaret uygulamalarının yayılması en çok 

mahalle esnafını etkiledi. Özellikle her 

sokakta bulunan bakkallar, eve teslim 

uygulamalarının gelişmesi ile beraber zor 

günler yaşıyor. Son yıllarda müşterilerin gün 

gün eridiğini ifade eden mahalle esnafı, “Bu 

uygulamalar artık her sokağa girdi. Önceden 

zincir marketlerle mücadele etmeye 

çalışıyorduk. Onlar bizim müşterilerimizin 

büyük bölümünü almıştı. Şimdi de e-ticaret 

uygulamaları geldi. Bunlar araba zinciri de 

satıyor ekmek de. Böyle olmaması lazım. 

Mahalle esnafına büyük zarar veriyorlar” diyor.

Sayı: 50
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 
partisinin düzenlediği program 
kapsamında Düzce’de bir dizi ziyaret 
yaptı. Babacan Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda da bir toplantı 
gerçekleştirdi. 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay 
Şahin Babacan’ı makamında ağırladı. 
Şahin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan’a Düzce yöresindeki ticaret ve 
sanayi sorunlarını aktardı. Şahin TSO 
faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.
TSO odasındaki ziyaret Meclis 
salonundaki hediye ve toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.  

2019 yılında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in 
teşvikleriyle, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nigar Demircan Çakar’ın da onayı, Düzce Ticaret 
ve Sanayi Odası meclisinin teveccühleriyle kurulan 
Düzce TSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Meclis 
Üyesi Murat Taştepe başkanlığında, Düzce TSO’dan 
konusunda uzman üyeleri, Düzce Üniversitesi’nden 
üst düzey akademisyenleri ve sektör temsilcilerini 
bünyesinde barındırmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde saha faaliyetlerine ara veren 
komisyon, AR-GE ve diğer yapılanma faaliyetlerine 
aralıksız devam etmektedir.

Düzce TSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu olarak, 
Mühendisliklerin, bilgi ve becerinin uzun soluklu 
elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir 
meslek olduğunu bildiğimiz için, Düzce Valiliği, 
Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve birçok 
STK’lar ile birlikte yeni mezun olacak 
mühendislerimiz ile çalışmalar yaparak geleceğe 
hazırlamaktayız. Sadece mühendislerimizi 
üniversitelerde değil, Lise hayatlarında da takip 
ederek uzman komisyon üyelerimiz ile birlikte 
geleceğe hazırlamaktayız.

Düzce TSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu olarak bir 
çalışmamızda, Odamız bünyesinde kayıtlı olan 
üyelerimizin mühendis ve teknik uzman taleplerini 
değerlendirerek en uygun adaylar ile 
buluşturuyoruz. Sadece oda üyelerimiz için değil, 
Türkiye geneli milli projelerde görev alacak 
mühendis arkadaşlarımıza yol göstererek gerekli 
bağlantılar kurmasını sağlamaktayız. 
Mühendislerimiz için birçok eğitim platformları, 
gönüllü staj olanakları sağlamaktayız.  

Geleceğin mimarları, yerli üretimin en önemli yapı 
taşları mühendislerimiz için DTSO odamız 
bünyesinde olan Bilim ve Teknoloji Komisyonu 
üyeleri olarak her zaman desteklerimizi 
sürdürmekteyiz.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu olarak Ülkemizde en önemli meslekleri 
arasında gösterilen Mühendislerimizin 5 Aralık 
Dünya Mühendisler gününü kutluyoruz.

Geleceğin mimarları, yerli 
üretimin en önemli yapı taşları 
mühendislerimiz için DTSO odamız 
bünyesinde olan Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu üyeleri olarak her 
zaman desteklerimizi 
sürdürmekteyiz.

DÜNYA MÜHENDİSLER
GÜNÜ KUTLANDI 

Düzce TSO DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ağırladı

BABACAN’A BRİFİNG VERİLDİ

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, Yürütme Kurulu 
Üyesi olduğu İktisadi Kalkınma 
Vakfı'nın 55. Kuruluş 
Yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı.

Şahin mesajında; “TOBB 
Başkanımız Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile İKV 
Başkanımız Sayın Ayhan 
Zeytinoğlu'nun teşvikleri, 
üyelerimizin de 
teveccühleriyle bu dönemde 
yürütme kurulunda yer 
almaktan büyük onur 
duyduğum vakfımız 
kuruluşundan bu güne kadar; 
Katma Protokol müzakereleri, 
1980 darbesi sonrasında kopan 
ilişkilerin tekrar tesis 
edilmesi, AT üyelik başvurusu, 
gümrük birliği kararı ve 
sonrasında adaylık ve üyelik 
müzakereleri sürecinde 
Türkiye'nin AB'ye açılan kapısı 

İKV 55 YAŞINDA 

oldu.

AB'deki gelişmeleri yakından izleyip yorumladı ve Türkiye'ye etkileri 
konusunda öncülük yaptı. Bugün de çalışmalarını aynı kararlılık ve özveri 
ile sürdürmekte. AB ile ilişkiler iyiyken de, kötüyken de konjonktürel 
gelişmelerden etkilenmeden konuya odaklandı.
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bağlantılı olarak 
yaşanabilecekKoronavirüs riskini 
azaltmak için sağlıklı beslenmenin 
önemini hatırlayın, hatırlatın. 
Çoğunlukla evde hareketsiz 
kaldığımız, önlemlerin arttırılıp 
sokağa çıkma yasaklarının arttığı 
bu dönemde yemek yemeği 
yapılacak aktivitelerden biri olarak 
değerlendirmeyin.Yemek yemeği 
aktivite olarak görmeyi 
engelleyecek birkaç önerinin 
yardımı olacağını umuyorum.
Mutfaktan uzak durun.
Market alışverişinizde abur cubur 
reyonlarından uzak durun.
Bol su için.
Bol lifli beslenin.
Meyve ve sebze tüketiminizi 
arttırın.
Atıştırma isteğiniz olduğunda çiğ 
sebze gibi düşük kalorili seçenekler 
tercih edin.
Evde olan malzemelerle sağlıklı 
yeni atıştırmalık tarifler geliştirin.
Çeşitli bitki çayları tüketin.

Obezite(BMI>40), Koronavirüs 
hayatımıza girmeden önce de 
küresel bir sorun olsa da 
mücadelede Koronavirüsile birlikte 
adı daha çok anılan sorunlardan biri 
haline geldi.Obezite; diyabet, 
böbrek hastalıkları, yüksek 
tansiyon, yüksek kolesterol ve 
bununla bağlantılı olarak kalp 
damar hastalıkları ile ilişkilidir ve 
tüm hastalıkların gelişimi için risk 
faktörü olarak görülmektedir.
Araştırmalarobez bireylerin 
Koronavirüs ile mücadele ederken 
sahip oldukları kronik hastalıklardan 
bağımsız olarak semptom ve 
komplikasyonları ağırlaştırıp, organ 
yetmezliği ve ölüm riskinin arttığını 
gösteriyor.Nature 
ReviewsEndocrinology'de yayınlanan 

makalede,obezite ve COVID-19 ile 
ilgili mevcut ön veriler şu şekilde 
özetlendi.
Salgının başladığı Çin'de, 383 
hastadan elde edilen veriler, 
obezitenin, COVID-19 ile ilişkili 
şiddetli pnömoni geliştirme riskini % 
142 artırdığını gösterdi.
New York City'de 4.000'den fazla 
COVID-19 hastası arasında yapılan 
büyük bir araştırma, yalnızca şiddetli 
obezitenin hastaneye yatış için 
yaştan sonra ikinci bir risk faktörü 
olduğunu ortaya koydu.Seattle'da, 
kritik derecede hasta COVID-19 
hastaları üzerinde yapılan bir 
çalışma da benzer bulgular elde 
edildi. Bu analiz, obez hastalarının % 
85'inin mekanik ventilasyona ihtiyaç 
duyduğunu, buna karşılık obez 
olmayan hastaların % 64'ü mekanik 
ventilasyona ihtiyaç duydu. Dahası, 
obez hastalarının % 62'si COVID-
19'dan, obez olmayanların ise % 36'sı 
hayatını kaybetti.
Özetle hem fazla kilolarınızdan 
kurtulmak, hem sağlığınızı 
iyileştirmek, hem deobezite ile 

Çağla Darıyerli 

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyetisyen

Güneş Tıp Merkezi

Obezite ve Korona
Virüs ilişkisi

Sayı: 50

Herkesin merakla beklediği ve tüm umudunu bağladığı 
korona aşısında sona yaklaşıldı. Gündemde olan 5 
aşının uygulanmasına sayılı günler kalırken; bu aşıların 
başarı oranları, teknik özellikleri, depolama koşulları 
ve elbette fiyatları da merak ediliyor. 

Dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını direkt ya 
da dolaylı yoldan etkileyen koronavirüs salgını, etkisini 
artırarak devam ediyor. Tüm insanlığın umudu ise 
virüse karşı geliştirilen aşıların etkili olmasında.Aşı 
çalışmalarına devam eden birçok ülke, klinik 
deneylerdeki sonuçları kamuoyu ile paylaşıp, aşının 
uygulanabilmesi için tarih veriyor. Hatta Çin, İngiltere, 
ABD, Almanya ve Rusya menşeili firmaların geliştirdiği 
aşılar için aylar öncesinden siparişler de verildi.

Büyük güne giderek yaklaşıyorken; aşıların tekniği, 
etkinliği, taşınma koşulları ve fiyatlarıyla ilgili de 
birçok detay merak konusu oldu. İşte merak edilen 
soruların cevapları: AŞILARIN ETKİNLİK ORANLARI: 
Alman Biontech ve ABD'li Pfizer: Yüzde 95ABD 
Moderna: Yüzde 94.5İngiliz Oxford/ Astra Zeneca: 
Yüzde 75Rusya Sputnik V: Yüzde 92Çin 
Sinovac/Coronavac: Yüzde 97

AŞILARIN TEKNİKLERİ Geleneksel aşılarda enfeksiyona 
sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da 
etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor. Böylece 
vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse 
karşı mücadele etmeyi öğreniyor, bağışıklık kazanıyor. 
RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, 
genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir 
kısım vücuda enjekte ediliyor. Viral vektör aşılarında 
da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı 
genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine 

yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor.Türkiye,Çin 
merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-
19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için 
anlaştı. Ayrıca BioNtech/Pfizer aşısı ise şimdilik 
sadece 1 milyon doz sipariş edilecek. Aşılar vücutta 
yeterli bağışıklığı sağlaması için 3-4 hafta arayla iki 
doz uygulanacak. Bunun sebebi, ilk dozun 
uygulanmasından sonra geçen sürede azalan antikor 
miktarını, ikinci doz ile belli bir seviyenin üzerine 
çıkarmak.

Covid-19 salgını dünya genelinde etkisini 

sürdürürken küresel vaka sayısı 65 milyon 37 

bin 841'e yükseldi. Vaka sıralamasında ilk 

beşte ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve 

Fransa yer aldı. Dünya genelinde en fazla 

vakanın kaydedildiği ülke, 14 milyon 326 bin 

333 ile ABD oldu. Vaka sayısında ABD'den 

sonra Hindistan 9 milyon 539 bin 227 vaka ile 

ikinci sıraya yerleşti. Brezilya ise dünya 

genelinde en çok vakanın görüldüğü üçüncü 

ülke konumunda bulunurken, ülkede şu ana 

kadar 6 milyon 436 bin 650 vaka kaydedildi. 

Brezilya'dan sonra ise en çok vakanın tespit 

edildiği 4. ülke 2 milyon 375 bin 546 vaka ile 

Rusya oldu. Rusya'yı 2 milyon 244 bin 635 

vaka ile Fransa takip etti.

Dünya genelinde vaka 
sayısı 65 milyonu aştıUYGULAMA İÇİN

GÜN SAYILIYOR
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ENGELLİLER GÜNÜ
İyi Parti Düzce il başkanı Yunus Özay Er, 3 
Aralık Dünya engelliler günü dolayısıyla bir 
açıklama yaparak, " Eşit Hayat Hakkı” 
mücadelesi veren engelli vatandaşlarımızın 
her zaman yamındayız" dedi.

Er, "Birleşmiş Milletler, engellilerin topluma 
kazandırılması ve insan haklarının tam ve 
eşit ölçüde sağlanması amacıyla 1992 yılında 
aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü 
'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan 
etmiştir.

Engellilerin hayata dahil olabilmeleri en önce 
Devletin görevidir. Türkiye, Engelli İnsan 
Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülke 
olmasına karşın bu sözleşmenin gereklerini 
tam olarak yerine getirmemektedir. 

Engellilerin eğitim hayatına katılmaları da 
oldukça güçtür. Engelli nüfusumuzun yarıdan 
fazlası okur yazar değildir. Çok azı lise ve 
üniversite eğitimi alabilmektedir. Ülkemizde 
engelleri  genel ve yerel idareciler, siyasiler 
ve sivil toplum örgütleri hep birlikte el ele 
vererek kaldırmalı, engelli vatandaşlarımızın 
eğitim hakkı tam olarak hayata geçirilmeli  
ve sair yaşam standartları da yükseltilmelidir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, birlikte 
“Eşit Hayat Hakkı” mücadelesi veren engelli 
vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu 
bildiriyor ve herkesi bu konuda farkındalığa 
davet ediyoruz. Engelsiz Düzce diye 
çıktığımız yolda, kaldırımlara bisiklet yolları 
yaparak, engelliler için yapılan çizgiler 
kaldırılmasını da kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz" dedi.

Kasım ayı boyunca yapılan ölçümler sonucu;

1- uzun mustafa bölgesinde pm10 tabir 
edilen havada insan sağlığına zararlı 
partiküller için  limit değer 27 gün boyunca 
geçilmiş, sadece 3 gün  limit  altı kalmış, 
yani 27 gün zehir solunmuş.

2- Belediye  bölgesinde pm10 tabir edilen 
havada insan sağlığına zararlı partiküller için  
limit değer 22 gün boyunca geçilmiş, sadece 
8 gün  limit  altı kalmış,

3- Kalıcı konutlar  bölgesinde pm10 tabir 
edilen havada insan sağlığına zararlı 
partiküller için  limit değer 10 gün boyunca 
geçilmiş,  20 gün  limit  altı kalmış. 

4- pm 2.5 olarak tabir edilen insan sağlığı 
için daha zararlı olan partiküller için gerek 
uzun mustafa da gerekse belediye 
bölgesinde  30 gün boyunca limit değerlerin 
aşıldığı tesbit edilmiştir. Yani 30 gün 
boyunca zehir solunmuş.

Bu sonuçlara göre Düzce'de depremden 
sonra yerleşim bölgesinin kalıcı konutlar 
olarak seçimi doğru  yapılmış olmasına 
rağmen ilerİki yıllarda gene ovada,  tarla 
olan kullanılan yerler imara açılmıştır. Ne 
kadar yanlış seçim yapılmış.  Umarım 
günlerdir süren bu hava kirliliğinden sonra 
insanlar bundan sonra doğru tercih 
yaparlar.

ZEHİR SOLUMAK
Erkan Dinçer/ İyi Parti Meclis Üyesi

HEPİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN
GELECEĞİNDEN SORUMLUYUZ

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, ilimizi 
yakından ilgilendiren Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 
ile ilgili yasa konusunda Düzce'nin adının neden 
gündeme geldiğini, Düzce'de böyle bir tesisin 
kurulmasına izin verilip verilmediği gibi soruları 
Düzce Milletvekillerine sordu. Er konunun mecliste de 
takipçisi olduklarını ve bundan sonrada olacaklarını 
belirterek, “Eğer Düzce'de lastikten enerji üretilecek 
olursa, mevcut yasalara ( özellikle 5346 sayılı yasa) 
göre bunun nasıl önüne geçilebilir?” dedi. 

İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, “Düzce 
bilindiği üzere, yıllardır, havası sağlık açısından en 
kötü iller arasında yer almaktadır. Çocuklarımızın 
geleceğinden de taşıdığımız sorumluluğun bilinci ile 
Düzce'deki yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışmayı 
en temel vazifelerimizden biri olarak görmekteyiz.

“Ömrünü bitirmiş lastik” olarak adlandırılan ürünlerin 
kullanılarak enerji üretmenin çevreye vereceği zarar 
aşikardır.

Son günlerde Düzce kamuoyunda tartışılan bu 
konunun , meclis komisyonunda tartışıldığı ve 
akabinde meclis genel kuruluna geleceğini İyi Parti 
Meclis Grup Başkanı Sayın İsmail Tatlıoğlu vesilesi ile 
takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor , konu 
ile alakalı olarak milletvekillerimizden  bazı 
hususlarla alakalı insanların zihinlerinde  muğlak 
nokta kalmayacak şekilde aydınlatmasını talep 
ediyoruz “ dedi.

Düzce Milletvekillerine 5 soru soran Er; 

1) Meclis gündeminde olan yasa teklifi lastikten 
enerji üretimini yasalaştıran bir yasa mıdır yoksa 
mevcut yasal izne dayanan ve firmasında lastik yakıp 
enerji üreten veya üretecek olan firmaya verilecek 
teşvik ile alakalı mıdır?

2) 2016 yılında yasalaşan 5346 saylı kanunun ilgili 13. Maddesi ile 
lastikten üretilecek enerjinin yolunu açan yasa ile Düzce'ye tesis 
kurulmuş mudur?

3) Gündemdeki yasa tasarısında Düzce şehri neden gündeme 
gelmiştir ( tasarı il bazlı değil genel bazlı hazırlanmış iken neden 
Düzce konuşulmaktadır ) 

4) Eğer Düzce'de lastikten enerji üretilecek olur ise, mevcut 
yasalara ( özellikle 5346 sayılı yasa) göre bunun nasıl önüne 
geçilebilir?

5) Ülkemizin tamamını ilgilendiren  ve Düzce ilimizi de doğrudan 
etkileyecek bu konu ile alakalı doğru noktaya odaklandığınızı ve 
Düzce kamuoyunu net ve açık bir biçimde bilgilendirdiğinizi 
düşünüyor musunuz?

Konuyu takip ettiğimizi ve yasalaşma sürecinde açıklamalarımızın 
süreceğini kamuoyunun dikkatine sunarız” dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, ülkemizi hem düşman işgalinden kurtarmış 
hem de bizlere çağdaş, demokratik, laik ve eşitlikçi bir 
ülke bırakmak için uğraşmıştır. "Bir toplum, cinslerden 
yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde 
etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış 
olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların 
sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur."  sözünü 
yapmış olduğu tüm çalışmalarında düstur edinen 
Atatürk; kadınların her zaman her konuda daha ileride 
olabilmesi için çaba sarf etmiştir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün göstermiş olduğu 
bu çabaya karşın, günümüzde kadınlarla ilgili yanlış 
yürütülen politikalarla toplumsal cinsiyet eşitsizliği  
belirgin hale gelmiştir. Bunun sonucunda kadına yönelik 
şiddet vakaları artmış, hatta önlenemez bir hal 
almıştır. Öyle ki ülkemizde her gün en az bir kadın, 
erkek şiddeti sebebiyle hayatını kaybetmektedir. 2020 
yılının ilk 10 ayında 246 kadın öldürülürken, 151 
şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş; 2019 yılında ise 474 
kadın öldürülmüştür.  Bu kadar kadının en temel insan 
hakkı olan yaşam hakkının elinden alınmış olmasına 
rağmen; Hükümet bu kayıpları sadece bir sayı olarak 
ifade etmekte, şiddetin önlenmesi için en ufak bir çaba 
göstermemektedir. Ülkemizde buna ilişkin yasal 

düzenlemeler mevcuttur ancak mevzuatı uygulayacak gerek 
yargı personelleri gerekse kolluk kuvvetlerinin alanlarında 
uzman olmaması sebebiyle birçok aksaklık yaşanmaktadır. 
Takdiri indirim sebepleri veya haksız tahrik indirimi uygulanarak 
cezaların alt sınırdan verilmesi, çoğu kez tutuklama tedbirinin 
uygulanmaması, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturma ile 
aydınlatılmaması, kolluk kuvvetlerinin tarafları uzlaştırma 
çabaları gibi sebepler yüzünden şiddete meyilli bireyler cesaret 
bulmaktadır. Ayrıca 2014 yılında usulüne uygun olarak yürürlüğe 
konmuş ve Anayasa madde 90 uyarınca kanun hükmü haline 
gelmiş İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmaması ve sürekli olarak 
sözleşmeden imza çekilmesinin gündeme getirilmesi de 
kadınları güçsüz gören zihniyetin güç kazanmasına sebep 
olmaktadır.

 
Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecine de baktığımızda; bu 
durumdan hem ekonomik hem de sosyal olarak en çok 
kadınların etkilendiği görülmektedir. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin bir sonucu olarak kadınlar hem ev işleriyle 
uğraşmakta hem de dışarıda bir işte çalışıyorlarsa evden işlerine 
devam etmektedirler. Ayrıca şiddet faili erkekler ile aynı ortamı 
daha uzun süre paylaşmak zorunda kalan kadınlar birçok şiddet 
vakasına maruz kalmakta; failleri ihbar edecek ya da haklarını 
öğrenmek için araştırma yapabilecek ortamı bulamamaktadırlar. 
Bulaş riski yüzünden adli mercilere müracaat etmeye ve sığınma 
evlerine gitmeye çekinen kadınların resmi sayılara girmemesi ve 
şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılmaması sebebiyle ölüm 
sayılarının düşük kalmasını Bakanlık'ın göz ardı ederek sanki 
şiddet vakaları azalmış gibi göstermesi kabul edilemez.

Devletin yapması gereken; ülkenin neredeyse yarısını oluşturan 
kadınları şiddetten korumak, önleyici tedbirleri uygulamak, 
sığınma evlerinin şartlarını iyileştirmek, sayısını artırmak, 
kadınları ekonomik olarak güçlendirecek imkanlar sağlamak ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini oluşturmaktır. İstanbul 
Sözleşmesi uygulanmalı ve sözleşmenin gereği olan tüm 
politikalar hayata geçirilmelidir. Unutulmamalıdır ki; kadın 
cinayetleri politiktir ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır!

Kadın cinayetleri 
politiktir

Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU / İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı
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86 yıl önce, 5 Aralık 1934'te, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde oybirliğiyle yapılan Anayasa değişikliği 
ile Türk kadını, seçme ve seçilme hakkına 
kavuşmuştur. O dönemde, birçok Avrupa 
ülkesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
tanınmamışken, henüz on yıllık bir geçmişi olan 
Cumhuriyetimizde bu önemli adım kararlılıkla 
atılmıştır.  

Günümüzde ise, Türk kadını seçme ve seçilme 
hakkına sahip olsa da ne yazık ki temsil 
noktasında istenen düzeye gelebilmiş değildir. 
Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız, 
temsil makamlarında yer almak konusunda pasif 
görülmekte, adaylıkları çeşitli gerekçelerle 
engellenmektedir. Aynı vasıflara sahip kadın ve 
erkek adayların arasında bir seçim söz konusu 
olduğunda tercih ne yazık ki genellikle erkek 
adaydan yana kullanılmaktadır. Son durumda, 
mevcut 600 milletvekilinden sadece 103 tanesi 
kadın olup, oranı ise %17'dir. 

Kadınlarımızın ülke yönetimine yüksek oranda ve 
aktif katılımının sağlanabilmesi için öncelikle 
kadın erkek eşitliğinin sağlanması, bunun yanında 
pozitif ayrımcılık temelinde demokratik 
atılımların yapılması gerekmektedir. Umuyoruz 
ki, kadınlarımızın önündeki her türlü engelin 
kaldırılmasıyla, önümüzdeki yıllarda kadınların 
temsil noktasındaki katılımı artacak, eşit oy hakkı 
eşit temsile dönüşecek, Türkiye Cumhuriyeti, 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 86 yıl önce 
öngörülen uygarlık hedeflerine ulaşabilecektir.

Kadınların seçme ve seçilme hakkı noktasında 
engellerin , öncelikle "seçme ve seçilme hakkına" 
halel getiren uygulamalardan vazgeçerek 
sağlanabileceği açıktır. Tarihleri yasalarla belirli 
olan Baro genel kurullarının , gündemde yer alan 
salgın tedbirleri nedeniyle genelge ile iptalinin 
hukuka aykırı olduğu, bu tür uygulamaların 
demokrasiye yara açtığı bir gerçektir.

 Kadınlarımızın eşit oy haklarının eşit temsile 
dönüşmesinin demokrasimiz için önemli bir 
gereklilik olduğunu bir kez daha hatırlatır, 5 
Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının 
verilişinin 86. Yıl dönümünü Düzce Barosu adına 
kutlarım. 

Av. Azade Ay/ Düzce Baro Başkanı 

DEMOKRASİMİZİN GEREKLİLİĞİDİR

Günümüzde Dünya genelinde 
bebek ölümlerinin sebeplerinin 
başında SMA TİP 1 hastalığı yer 
almaktadır. Bu hastalığın 
ülkemizde tedavisi mevcut 
olmakla birlikte yetersizdir. Ne 
yazık ki her ay ortalama bir 
bebeğimiz bu hastalık nedeniyle 
kaybetmekteyiz. 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri 
İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi 
üyesidir. Dünyadaki ilaç geliştirme 
ve üretim süreçlerinde Amerika 
(FDA) ve Avrupa Birliği'nin (EMA) 
kuruluşlarıyla birlikte aktif rol 
oynamaktadır.

SMA TİP 1 tedavisi için FDA ve 
EMA'nın "Gen ilacı" olarak 
onayladığı ZOLGENSMA isimli ilaç 
Amerika ve Avrupa'da 
kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç 
sayesinde ölüm oranı sıfıra 

indirgenmiştir. Ancak ilacın satın 
alma maliyeti 700.000 Amerikan 
Doları, Amerika'da satın alma ve 
tedavi maliyeti ise 2,5 Milyon 
Amerikan Dolarıdır. İlacın 
Türkiye'de ithalatına izin 
verilmemesi nedeniyle SMA TİP 1 
hastası çocuklarımız Amerika'da 
yüksek maliyetli tedaviye mecbur 
bırakılmaktadır.

Birkaç gün önce Ordu Barosu 
mensubu meslektaşlarımız Av. Ezgi 
Bayraktar ve Av. İbrahim 
Bayraktar'ın oğulları Demir Ali için 
yürütülen kampanya tamamlandı. 
Demir Ali birkaç gün içerisinde 
Amerika'ya uçacak ve tedavisine 
başlanacak.

Şu anda ise Düzce'de yaşayan 
Muhammed Yiğit için kampanya 
süreci devam ediyor. 

Maddi ve manevi desteğin yanı 
sıra Kadın ve Çocuk Hakları 

Merkezi olarak hukuki destek de 
sağlıyoruz. Çocuklarımızın yüksek 
maliyetlerle yurtdışında tedaviye 
mecbur bırakılmaması için konuda 
Düzce'de yaşayan SMA Tip 1 
hastası Muhammed Yiğit Tezcan'ın 
ailesi tarafından Ankara 11. İdare 
Mahkemesi'nin 2020/1726 Esas 
sayılı dosyası ile ilacın 
yurtdışından ithaline izin 
verilmesi için dava açılmış ancak 
henüz sonuçlanmamıștır. 
Meslektaşımız Av. Mehmet Rıfat 
Bacanlı tarafından vekil sıfatıyla 
takip edilen dosyada Ankara 
11.İdare Mahkemesi'nce 
27.11.2020 tarihinde Yürütmenin 
Durdurulması kararı verildi.

Şu an SMA Tip1 hastası 200 
civarında çocuk bulunmaktadır. Bu 
kararla beraber bu çocuklarımız 
için de umutlandık. Her bir çocuk 
için yüksek maliyetli kampanyalar 
yerine çocuklarımızın tamamının 
tedavi olabilme imkanı doğdu. 
Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda 
hassasiyet göstererek "ilaç çözüm 
değil, fayda vermiyor" şeklindeki 
asılsız söylemleri bir yana 
bırakarak geleceğimiz 
çocuklarımız için göreve davet 
ediyoruz.

SMA Tip1 Hastası 200
Çocuk İçin 

UMUT DOĞDU 

Av. Azade Ay

Etrafımız, sağımız, solumuz veya 
bir tanıdığımız, hatta sevdiğimiz, 
belki de kendimiz bu elim 
hastalığa ya yakalandık ya da 
belirtileriyle geçen kuşkulu günler 
yaşadık. Hepimiz için bu endişeli 
ve korku dolu zaman diliminde her 
gün bir umut yeni çıkan korunma 
reçetelerini okuduk, uyguladık 
veya gerçeklikle ilgisi olmayan 
Sağlık Bakanlığı verileriyle 
yarınımızı planlamaya çalıştık. 

Şimdi de yeni çıkan aşıların 
haberleri daha çok önümüze 
düşmeye başladı. Gelin işin aslı 
neymiş kısaca bakalım. Aşılar 
temel olarak 6 adımda 
geliştiriliyor. İlk 3 adımda, virüsün 
analizi ve vücudun virüse karşı 
bağışıklık kazanması için etkin 
yolların bulunması ve insansız 
testlerle bunun denenmesi 
amaçlanır. Hepimizin duyduğu 4. 
adım, yani insanlı deneyler ise 3 
faza ayrılmış durumda. 

Geniş katılımlı insan testlerine 
gelebilen 13 aşı var, bunlardan 6 
tanesi kısıtlı şekilde 
hızlandırılmış, onayı almış 
durumda: mRNA teknolojisini 
kullanan Alman BioNTech ile 
Amerikan Pfizer ve Amerikan 
Moderna şirketlerinin ürettiği 
aşılar ile zayıflatılmış virüs 
materyali üzerinden üretilmiş 
Çinli Sinovac şirketinin 
geliştirdiği CoronaVac aşısı. 
mRNA teknolojisini kullanan 
aşılar rüştünü ispat etmediği için 
ve genlerimizi 
değiştirebileceğine dair yaygın 
safsatalar da barındırdığından 
kullanımına şüpheyle bakılıyor. 

Buna rağmen, Amerika ve Avrupa 
ülkeleri şimdiden 100 
milyonlarca doz sipariş etmiş 
durumda ve önümüzdeki aylarda 
teslim almaları planlanıyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın da 10 milyon 
doz sipariş verdiği Çin üretimi 
olan CoronaVac aşısı ise bilim 

dünyasıyla yeterince bilgi 
paylaşılmadığı için güvenirliği ve 
etkinliği adına farklı endişeler 
barındırıyor. 

Tüm bunların yanında, endişe 
veya çeşitli çekinceler aşı 
karşıtlığına da izin vermemeli. 
Sonuç olarak, aşı çalışmaları 
mucizevi bir bağışıklık mı 
kazandıracak yoksa hepimizi 
başka tehlikeli sulara mı 
götürecek, bunu önümüzdeki 
aylarda göreceğiz. Belki de 
sonuçlarını daha sonraki yıllarda 
acı bir şekilde yaşayacağız. 

Ama bunlara karşın, bizi 
yönetenlerin ivedilikle alması 
gereken önlemler var: Zorunlu 
olmayan işyerlerinin 
kapatılması, halka maddi yardım 
yapılması ve etkin tedavi 
bulununcaya kadar yaygın 
karantinanın merkezi bir şekilde 
yürütülmesi gibi. Bunlar düzgün 
uygulanırsa aşıya gerek 
kalmadan virüsü yeneceğiz. 
İnsanlık, kendi tarihi boyunca aşı 
olmadan da salgınlara karşı bunu 
başardı, unutmayalım.

Aşı kader midir?
Ekin Güvençoğlu

Sayı: 50



En temel insan haklarından biri : DUYMAKTIR!

DUYMAK senin özgürlüğündür

10  Aralık İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun


