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Durumumuz
Sosyolojik bağlamda Covid-19
salgınının özelliklerinden birisi de,
toplumsal eşitsizlikler için bir tür ayna
işlevi görmesi ve örtük eşitsizlikleri
görünür hale getirmesidir. Salgın
ayrıca eşitlik ve adalete dair politik
söylemlerin sınandığı bir ortam da
yaratmaktadır. Bu bakımdan salgınla
oluşan toplumsal manzara, sadece
sosyolojinin değil, akademik/politik
bütün yaklaşımların karşılaştığı bir
sınanma-öğrenme alanı gibidir.
Virüsten korunmak için kapanmakısıtlama yönündeki uygulamalar, bu
eşitsizlikleri hem derinleştirmekte ve
hem de genişletmektedir. Çünkü
kapanma, iktisadi tutunma aracı
olarak geliri kesmekte ve görece orta
halli toplumsal kesimleri hızla
alttakilerle aynı konuma
sürüklemektedir. Başka bir deyişle bu
süreçte bir tür sınıfsal kaymalar da
gerçekleşmektedir.
Türkiye, bu süreci çeşitli biçimlerde
deneyimlemektedir. Salgının ilk
günlerinden beri büyüyen muhtaçlar
kategorisi; gelirsizler, kapanan
işyerleri, müşterisiz esnaflar, borçlular
vb. gündelik hayatın merkezine
oturmuş durumda. Bundan dolayı
bilhassa esnaf-pazar ziyaretleri, ucuz
ekmek kuyrukları, İŞKUR önlerindeki
kalabalıklar vb. parti yöneticilerinin,
iktisatçıların ve sosyologların ortak ilgi
alanları olarak öne çıkmaktadır.
Üreticilerden tüketicilere kadar tüm
toplumsal kesimlerin öyküsü ve
salgından etkilenme biçim ve
düzeyleri bu mekan ve ilişkilerde
billurlaşmakta ve eşitsizliklerin çok
farklı vehçelerini gözlemlemeye imkan
vermektedir.
Bütün bunların ötesinde, bu sosyolojik
manzaranın bir dikkat çekici özelliği
de belirsizliktir. Toplumsal kesimlerin
hiçbiri için sürecin nereye evrileceği;
buradan ne zaman ve nasıl
çıkılacağına dair bir öngörü
oluşamamaktadır. Bu durum yönetme
sorumluluğunu üstlenmiş politik
kurumlar için daha çok geçerlidir.
Nitekim tedbirlere dair hemen her
resmi açıklama ancak kısa süreli
hedeflerle sınırlı olmakta ve temel
beklentilere dair kifayetsiz
kalmaktadır.
Modern dünyanın bir dönem
geliştirdiği refah devleti modeli,
belirsizliklere de yanıt verecek şekilde
yurttaşların güvenliği, sağlığı, eğitimi,
barınması gibi temel ihtiyaçlarını
kamunun asli görevi olarak tanımlamış
ve buna göre kurumsallaşmıştı. Ne var
ki küresel kapitalizm, refah devletinde
ifade bulan bu kamuculuğun canına
okudu ve salgınlardan nasıl
çıkılabileceği de iyice belirsiz hale
geldi. Nitekim kamucu geleneklerini
hala bir ölçüde koruyabilen ülkelerde
salgın süreci daha az sancılı geçerken,
bu geleneği yaşamamış ya da çoktan
terk etmiş ülkelerde belirsizlik en az
virüs kadar ağır bir sosyal baskı
oluşturmuş görünüyor. Türkiye, ne
yazık ki bu ikinci grupta yer alan
ülkelerden biri olarak salgın sürecini
kamucu devlet pratikleriyle değil, esas
olarak geleneksel kültüründen gelen
yardım pratikleriyle aşmaya çalışıyor.

BİZ BİZİ DESTEKLERİZ

Sektör

İnanırsak, başarabiliriz
Atila Gösterişli
HALKBANK Düzce Şubesi
IBAN: TR96 0001 2009 3270 0001 0245 56

Yokluk ne yoksulluk ne / ilenmek ne dilenmek ne
işsiz güçsüz dolanmak ne / gün gün ile barışmalı
kardeş kardeş duruşmalı / koklaşmalı söyleşmeli
korka korka yaşamak ne
Ağlayanlar bir gün güler elbette / Uyanmakla, anlamakla
Bilmekle ben amenna
Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette / Direnmekle, kurtulmakla
Barışla ben amenna

İktidarımız
İnsana ait her kavram, doğrudan
veya dolaylı olarak politiktir.
İyilik ve kötülük kavramı ilk elde
bireye ve ahlaka ait görünür.
Ancak birey ve ahlak, politikanın
dışında değil, tam da politikanın
merkezi kavramları arasındadır.
Çünkü ne bireysiz politika ne de
ahlakı olmayan (ahlaksız
demiyorum) politika vardır.
Sonuçta iyilik ve kötülük,
politikaya içkin kavramlardır.
Böylece iyilik-kötülükten birey ve
ahlaka, oradan da politikaya
uzanan bu ilişki üzerinden bir
toplum ve politika analizi
yapabiliriz.
Türkiye toplumu çoktan beridir
iyilik-kötülük yol ayrımına girdi
ve hızla ilerleyerek bugünlere
geldik. Bu gidişle bu yarılma
derinleşerek devam edeceğe
benziyor.
Bütün toplumlarda her açıdan
farklılıklar vardır. Maddi yaşam
biçimleri, kültürleri, düşünceleri,
hayalleri, gelenekleri, çıkarları,
nesnel ve öznel kimlikleri vs.
Fakat toplumları bir arada tutan,
birlikte yaşamayı gerektiren ve
ona falan ya da filan toplum
adını, sanını veren ortak moral
değerleri vardır. Bu değerler
kendilerini tarihten, kültürden,
inançlardan, geleneklerden
süzerek alır. Süzgecin altına
geçenler moral değerler olup
buna iyilik, erdem, güzel ahlak
deniliyor. Evrensel değerlere
ulaşmak ve evrenseli
içselleştirmek de buradan
geçiyor. Bu yol toplumsal iyiliğe
çıkar.
Süzgecin üstünde kalanlar ise, bu
alanların posalarıdır. Kimlikçiliğin
hamur hali bu posalar olup
düşmanlığa, adaletsizliğe,
çatışmaya yataklık yapar. Buradan
kötülük ürer.
Moral değerleri yok olmuş bir
toplumun şekli şemalı süzgeçte
kalan posalardan oluşur ki,
toplumu çürüten, toptan çöküşe
götüren de budur.
Bir toplumun moral değerlerini
bozan, çürüten, çökerten irade
siyaset alanında bulunur. Siyaset
alanındaki bu bozulmanın motor
gücü, belirleyicisi iktidardır.

Öyle bir yerdeyim ki / Ne karanfil, ne kurbağa
Öyle bir yerdeyim ki / Bir yanım mavi yosun
Dalgalanır sularda/ Bir yanım çocuk parkı çığlık çığlığa
Öyle bir yerdeyim ki / Anam gider Allah Allah
Dölüm düşmüş sokağa
Dostum dostum güzel dostum / Bu ne beter çizgidir bu
Bu ne çıldırtan denge / Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar bahçe

Bugünün iktidarı, iktidarını
devam ettirmek için toplumu
benden yana ve bana karşı
olanlar şeklinde ikiye böldü.
Böyle bir bölünme, toplumda
normal olarak bulunması gereken
farklı siyasetlere sahip olma,
farklı partileri tutma taraftarlığı
değildir. Bu bölünme, toplumda
kendi iktidarına muhalif olan
herkesi düşmanlaştırma üzerine
oturtuldu. Toplumu yaran böyle
bir bölme zihniyeti, önsel olarak
kendi içinde zaten çatışmayı,
ötekileştirmeyi, düşmanlığı
barındırır.
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç açıkladı

FINDIK İHRACATI
DEĞERLENDİRMESİ
Karadeniz Fındık ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı İlyas Edip Sevinç 2020 ve 2021
yılları fındık ihracatına ilişkin verileri açıkladı.
Yazılı bir açıklama yapan Yönetim Kurulu
Başkanı İlyas Edip Sevinç fındık ihracatında 2021
yılı genelinde artış beklentisi taşıdıklarını
belirtti ve şu görüşlere yer verdi, “
İçinde bulunduğumuz 2020/21 fındık ihracat
sezonunun Eylül 2020-Şubat 2021 döneminde
159.439 ton/iç karşılığı 1.124.964.555.-USD
fındık ihracatı gerçekleşmiş olup, 2019/20
sezonu aynı dönemindeki ihracatın 219.961
ton/iç karşılığı 1.435.489.346.-USD olduğu
dikkate alındığında, miktar bazında 60.522
ton/iç (% 27,51), döviz girdisinde ise
310.524.791-USD (% 21,63) azalış olduğu
görülmektedir.

Öte yandan, Ocak-Şubat 2021 döneminde ise
52.865 ton/iç karşılığı 392.914.880.- USD
fındık ihracatı gerçekleşmiş olup, Ocak-Şubat
2020dönemindeki ihracatın 51.959 ton/iç
karşılığı 345.772.466.- USD olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, miktar bazında 906 ton/iç
(% 1,74), döviz girdisinde ise 47.142.414-USD
(% 11,99) artış olduğu görülmektedir.
2021 yılının ilk 2 ayında gerçekleşen fındık
ihracatımız memnuniyet verici olarak
değerlendirilse de, sezonun ilk aylarında fındık
ihracatımızdan kaynaklanan azalışın arzu
edilen miktarda kapatılamadığı görülmekte
olup, 2021 yılındaki ihracat trendinin devam
edeceği, bu çerçevede sezonluk ihracat
farkının kapanacağı yönündeki umudumuzu
korumaya devam ediyoruz.

Mesleki eğitim iş birliği protokolü

Mesleki eğitim ile sektörü birbirine entegre etmek
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş birliği
Protokolü hükümleri gereğince Protokol Yürütme Kurulu
yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; Düzce
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent
Sivrikaya, Genel Sekreter Vekili Zeynep Cebeci, Düzce
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dursun Kara, Düzce İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Proje
Okulumuz Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
Şehabettin Yavuz, katılım sağladı. Toplantıda; 2021
yılındaki eğitim çalışmaları, okul-sanayici buluşmaları,
staj ve istihdamda öncelik çalışmaları konuları ele
alındı. Okulun mevcut akademik durumunun da
görüşüldüğü toplantıda yüz yüze eğitime geçilmesi
durumunda okulda alınacak olan pandemi tedbirleri de
gündeme getirildi.

Bağışıklığı
güçlendiriyor
En güzel atıştırmalıklardan biri olan
fındığın faydalarının saymakla
bitmediğini söyleyen Beslenme ve
Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş,
“Hasta olmamak, yaşam sürenizi
uzatmak ve bağışıklığı güçlendirmenin
yolu fındıktan geçmektedir” diyerek
fındığın faydaları konusunda
bilgilendirmede bulundu. Düzenli
olarak her gün fındık tüketmenin kalp
krizi geçirme riskini azaltmakta etkili
olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet
Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “New
England Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir
çalışma; en büyük faydayı her gün bir
porsiyon kuruyemiş tüketenlerin
gördüğünü söylemektedir.

DAĞ ÇİLEĞİ
KÖYÜ KURULUYOR

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzceli kadınların
geleneksel üretim yapıp satabilecekleri Düzce Dağ Çileği Köyü
projesinin kısa sürede hayata geçeceğinin müjdesini verdi.
Düzceli kadınların kendi ürettikleri ürünleri gastronomi
turizmine kazandırmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak
amacıyla başlatılan Düzce Dağ Çileği Köyü projesi için çalışmalar
başlatıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir köyün kültür ve
turizm kimliğini dönüşümünü sağlayarak kadınların ürettiği
geleneksel ürünleri satmalarını sağlayacaklarını kaydetti. Doğal
ortamında yetiştirilen satışı ve üretimi yapılacak onun yanı sıra
Düzce pazarında satışı yapılan kestane balı ve benzeri ürünler
de yer alacak. Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası,
Düzce Kent Konseyi ve Düzce Dağ Çileği Kadın Girişim ve Üretim
Kooperatifi'nin paydaş olduğu Düzce Dağ Çileği Köyü'nün kısa
sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Proje'de özellikle dağ çileğinin yetiştiği bir köyün seçileceğini
kaydeden Başkan Özlü, “ Kadınlarımızın ev ekonomisine katkı
sağlaması, kendi ürettikleri ürünleri gönül rahatlığı ile
satabilecekleri, nezih ve doğa içinde oluşturacağımız Dağ Çileği
Köyü'müzün projesini hazırladık. Dağ Çileği Köyümüzde
Düzce'mizin tarihi, geleneksel kıyafetleri, misafirperverliği ve
mutfak kültürü, insanların günlük yaşantısına uyarlanacak ve her
zaman yaşatılacak. Çilek görünümlü dükkanların, kafelerin,
bungalow evlerin ve köy pazarının olacağı köyde, soğuk hava
deposu ile de üretilen ürünlerin bozulmadan tüketiciye
ulaştırılması sağlanacak. Böylece kadınlarımız ürettiği ürünleri
satarak hem turizme hem de ekonomiye katkı verecek ” diye
konuştu.
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DESTEK YIL SONUNA
KADAR UZATILMALI
Nakdi ücret desteği ve işten çıkartma sürelerinin 2 ay
uzatılmasının sevindirici fakat yetersiz olduğunu
hatırlatan DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Yeni
açıklanan karar ile nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı 2
ay daha uzatıldı. Bu karar sevindirici fakat yavaş yavaş
normalleşme adımlarının atıldığı dönemde yetersiz.
Nakdi ücret desteği artırılmalı ve bu destekler
yılsonuna kadar uzatılmalı” dedi.
Esnafın 2 ay içerisinde toparlanmasının mümkün
olmadığını, en azından yılsonuna kadar desteklere
ihtiyacı olduğunu hatırlatan Kayıkcı, “Covid-19
tedbirleri gereği başlatılan nakdi ücret desteği ve işten
çıkartmaların süresinin 2 ay daha uzatılmasını olumlu
buluyoruz. Fakat uzun zamandır talebimiz bu
desteklerin yıl sonuna kadar uzatılmasıydı. Esnafımız
henüz bazı illerde bazı sektörler olarak yavaş yavaş
açılmaya başlamışken, tam anlamıyla toparlanması en
az 2-3 yıl sürecektir. Açılan esnafımızın kazancı tam
anlamıyla eski seviyesine gelmedi. Dolayısıyla bu
desteklerin yılsonuna kadar uzatılması, esnafımızın 2 ay
sonra ne yapacağız diye kara kara düşünmesinin önüne
geçer.

PANDEMİ KURALLARINA
AZAMİ DİKKAT EDİLMELİ
Mustafa Kayıkcı: Kademeli normalleşmeye
geçtiğimiz şu günleri iyi değerlendirmeliyiz
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Genç girişimci
liderler geliştirme

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iştiraki ile
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği' nin
proje sahipliğinde genç girişimcileri desteklemek,
ülke ekonomisine ve iş gücü piyasasına katkı
sağlamak amacıyla Amerika Büyükelçiliği'nin finansal
desteği, Purdue Üniversitesi'nin iştiraki ve işbirliği ve
Bilecik, Bolu, Düzce ve Yalova Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliklerinin iştirakçi ortaklığı ile “Developing
Young Innovative Entrepreneurial Leaders in STE(A)M
Fields in Eastern Marmara Region” (Doğu Marmara
Bölgesinde STE(A)M Alanında İnovasyona Dayalı Genç
Girişimci Liderler Geliştirme) Projesi başlatılmıştır.
Doğu Marmara Bölgesinde STE(A)M Alanında
İnovasyona Dayalı Genç Girişimci Liderler Geliştirme
Projesi 1.Faz 2.Grup Düzce, Bolu ve Bilecik online
olarak başlatılmıştır. Tüm katılımcılara başarılar
diliyoruz.

İSTİŞARE YAPILDI
Esnafın artık yeni kısıtlamalara ve yasaklara
dayanamayacağını ifade eden DESOB Başkanı
Kayıkcı; “ Düzce, Türkiye haritası üzerinde turuncu
renk ile yüksek risk bölgesinde bulunmaktadır.
Alacağımız tedbirlerle, daha düşük riskli bölgelere
geçmemiz gerekiyor. Bunun için Valimiz sayın Cevdet
Atay bizzat kontrollere çıkıyor. Herkesin bu sürece
olumlu katkı vermesi gerekiyor’ dedi.

Düzce Ticaret il Müdürü Çiğdem Acar DESOB'u ziyaret
etti. Acar, Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliğimizi ziyarette bulunarak Birlik Başkanımız
Mustafa Kayıkcı Başkan Vekili Bülent Keser ve
Genel sekreter Gökhan Aktürk ile "Gelir Kaybı
Desteği" ve "Kira Desteği" konularında Esnaf ve
Sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimizin hak
kaybına uğramamaları amacıyla birliğe bağlı Esnaf
Odaları nezdinde çalışmalar ve İl Müdürlüğümüz
görev alanına giren diğer konularda istişarelerde
bulundu. Gelişimin, işsizliğin ve istihdamın
anahtarının girişimcilik ruhu olduğunu ifade eden
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “Ekonomik
gelişimin, gelişimle birlikte işsizliğin azalması
istihdamın artması gibi zincirleme büyümenin kilit
noktası girişimcilik ruhudur. Girişimci ruhu olan
bireyler, girişimcilik atılımları olmadan bir ülkenin
büyümesinde ve ilerlemesinde daima olmazsa
olmazdır. Birçok esnaf ve sanatkâr meslek kolu
girişimci niteliğinde olan adımlarla kurulmuş ve
nesilden nesle süregelmiştir’ dedi.
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BAŞKONSOLOS ZİYARET ETTİ

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr.
Ivana Zerec ve Başkonsolos Vekili Vesna
Fabris, Düzce ziyaretleri kapsamında
Düzce TSO'yu ziyaret etti. Ziyaret programında
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin,
Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır, Yalçın Top,
Murat Saydam, Meclis Üyesi Hasan Arslan, Genel
Sekreter Vekili Zeynep Cebeci, Genel Sekreter
Yardımcısı Şenol Keten, Proje Koordinatörü Tuncay
Yüksel hazır bulundu.
Programda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Şahin, şu ifadelere yer verdi;
“Odamıza yaptığınız bu ziyaret için çok teşekkür
ediyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan çok
memnuniyet duyduğumuzu ve bu ziyaretin
ilişkilerimizi geliştirmemizde bir vesile olmasını
diliyorum. Yönetim kurulu olarak Nisan 2018'den
bu yana görevde bulunuyoruz. Dış ticaretimizi
geliştirmek, ihracatımızı arttırmak öncelikli
hedeflerimiz arasında bulunuyor. Üyelerimizin
yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmalarını
kolaylaştırmak için birçok çalışmalar yürütüyoruz.
Yakın zamanda Odamız bünyesine bir dış ticaret
merkezi kuruyoruz. Düzce ile ilgili yapacağımız
sunumda da ifade edildiği gibi Düzce 2020 yılında
124 ülkeye 321 milyon dolarlık ihracat yaptı.
Firmalarımız birçok uluslararası standartlara
uygun üretim yapma kabiliyetine sahiptirler ve
çok tecrübeli ve başarılı yöneticiler tarafından
yönetilmektedirler. Kazan-Kazan kavramı
çerçevesinde ülkeniz ile olan ilişkilerimizi
geliştirebiliriz. Örneğin öncelikle Düzce olarak
turizm alanında çok yakın iş birliği
yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu işe uygun
gördüğünüz bir şehrinizle kardeş şehir çalışması
yapabiliriz.
Ülkemizin Hırvatistan ile karşılıklı ticaret hacmi

665 milyon dolar civarında bulunuyor, son 5 yılda
ticaret hacmi yüzde 65 artmış olmasına rağmen
bu rakamın her iki ülke potansiyelinin çok altında
olduğunu biliyoruz.
Geçen yıl Zagrep'te, Ticaret Bakanımız Sayın
Ruhsar Pekcan ve Hırvatistan Ekonomi Bakanı
Sayın Darko Horvat'ın katılımı ile yapılan
görüşmelerde ticaret hacmini öncelikle 2 Milyar
Dolara, daha sonra da 5 Milyar Dolara çıkarılması
hedeflenmişti. Bizler de bu hedefe katkı
sağlamak için elimizden gelen çabayı
göstereceğiz. İlişkilerimizin bugünden itibaren
artarak devam etmesini ve her iki tarafında
kazanacağı yeni ufuklar açılmasını temenni
ediyor ve tekrar sizleri aramızda görmekten çok
mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum”
Toplantının devamında Düzce ve Düzce Ekonomisi
hakkında Hırvatistan Başkonsolosluk ekibine
sunum yapıldı.Sunumdan sonra yapılan ikili
görüşmelerde Hırvatistan Başkonsolosluğu ile
üyelerimize yönelik vize kolaylığı sağlayacak bir
protokol imzalanması, Mayıs ayı sonlarında,
Düzce'deki sektörel yapıya göre şekillendirilecek
bir Hırvatistan heyetinin Düzce Ticaret ve Sanayi
Odası ev sahipliğinde bir çalışma ziyaretinde
bulunması ve Konsoloslukça yapılacak bir çalışma
sonucunda kararlaştırılan bir Oda ile Kardeş Oda
protokolü imzalanması kararlaştırıldı. Başta
turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde
yapılabilecek işbirlikleri konusunda da
istişarelerde bulunuldu.

TSO KALİTESİNİ BİR
KEZ DAHA TESCİLLEDİ

Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13 Düzce / TÜRKİYE

4 Dil okuluyla
protokol imzalandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ilimizin ihracat
potansiyelinin arttırılması ve dış ticaretin geliştirilmesi
amacıyla Düzce'de bulunan 4 yabancı dil okulu ile protokol
imzalandı. Gerçekleşen protokol imza törenine; Düzce
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Şahin, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Yönetim Kurulu
Üyesi Yalçın Top, Genel Sekreter Vekili Zeynep Cebeci, Genel
Sekreter Yardımcısı Şenol Keten, Özel Kalem Müdürü Mürvet
Gül Turhan, Eğitim ve Kalite Sorumlusu Vildan yılmaz ve dil
okullarının temsilcileri katılım sağladı. Protokolde konuşan
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “İhracat
yapan veya ihracat planlaması yapan üyelerimizin ve
çalışanlarının, mesleki ve teknik yabancı dil alt yapısının
geliştirilmesi hedeflenerek odamız ile American Kültür,
American Life, English Fast, Nokta Eğitim kurumları arasında
görüşmeler yaparak protokol imzaladık. “ ifadelerini
kullandı. Protokol kapsamında, bu kurumlarda sunulan
yabancı dil eğitimi hizmetlerinden üyelerimize yönelik
indirimler sağlanacaktır. Protokol fırsatlarından yararlanarak
eğitim almak isteyen üyelerimiz istediği kurumu tercih
edebileceklerdir. Başvuru yapmak isteyen kişiler, oda üye
kartları veya oda kayıt belgeleriyle başvuru
yapabileceklerdir.

PTT indirimi
TSO ile PTT Düzce
Şube Müdürlüğü
arasında üyelerin ciro
ve gönderi adetlerine
bağlı olarak %30'a
varan indirim
uygulanmasına dair
protokol imzalandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge
Yenileme Tetkikini başarıyla geçerek mevcut kalite belgesi gözetim tetkikini başarıyla
tamamladı.
Tetkik çalışmalarının açılış programına katılan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saydam denetleme ve kalite sistemi çalışmalarını
yakından takip etti. Denetim sonrası değerlendirme yapan Şahin, “ Odamız 22.03.2004
itibariyle ilk olarak TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak
kazanmış olup, 2019 Ağustos ayında Belge Yenileme Tetkikini başarıyla geçmiş, ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile kalitesini her geçen gün daha ileriye taşımaktadır.
Ayrıca 2020 yılı başlarında tüm Dünyayı etkisi altına alan Covıd 19 salgını nedeniyle alınan
tedbirler kapsamında Eylül ayında Güvenli Hizmet Belgesini de Düzce İlinde ilk alan kurum
Düzce TSO olmuştur. Kasım 2019 da gerçekleştirilen TOBB Akreditasyon Belge Yenileme
Tetkikini de başarıyla tamamlayarak Türkiye' de ilk defa C sınıfı Oda statüsünden A grubu
Oda statüsüne yükselerek başarılarını zirveye taşımıştır. 2021 yılında da Vizyon ve
Misyonumuzu revize ettik. Bu kapsamda yeni çağın gerekliliği olan teknoloji, dijitalleşme,
tarım ve turizm hedeflerimizle birlikte üniversite-sanayi işbirliğiyle üyelerimizin
memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için çabalıyoruz. 2021 iş planımızda yer verdiğimiz
31000 Risk Yönetimi Belgelendirme çalışmaları ve 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi kapsamında
kurumsallaşma kapasitemizi daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz.

info@duzcetso.org.tr

+90 (380) 524 25 50
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Mart 2020 tarihinde duyuruldu

BİR YIL GEÇTİ

2019'un son günlerinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya
çıkan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin
üzerinden tam 1 yıl geçti. Türkiye'de 10 Mart'ı 11
Mart'a bağlayan gecenin ilerleyen saatlerinde Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçerek,
“Size üzücü fakat korkutucu olmayan haberi
bildirmek istiyorum” dedi. Koca'nın duyurduğu ilk
vakadan bu yana toplam 2 milyon 800 binden fazla
vaka tespit edildi. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) yeni tip koronavirüsü “pandemi” (küresel
salgın) ilan etti. İlk olarak 12 Mart'ta ilk ve orta
dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara
verildi. 18 Mart'ta Türkiye'de ilk ölüm meydana geldi,
o tarihten bu yana 29 bin vatandaş hayatını kaybetti.
21 Mart'ta karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
7 Nisan'da maske satışı yasaklandı ve maske krizi
yaşandı. Ücretsiz dağıtılacağı söylenen maske
satışına yeniden izin verildi. Mayıs ayında tedbirler
büyük ölçüde genişletildi. 17 Kasım'da yeni tedbirler
açıklandı. Sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim gibi
uygulamalara geri dönüldü. Aylarca açıklanmayan

günlük vaka sayıları 25 Kasım'da açıklandı. Son
olarak 1 Mart 2021'de “kademeli normalleşme”
adıyla otonom önlemler devreye girdi. Geçen 1
yılda uzaktan çalışma, maske, sosyal mesafe gibi
alışkanlıklar gündelik hayatın sıradanları arasına
girdi.

Çocuklar için araştırma
Avustralya'da yer alan Quensland
Üniversitesi'nden bilim insanları, 10 yaşından
daha küçük olan çocukların yetişkinlere
kıyasla Covid-19 enfeksiyonuna ve
semptomlara daha az duyarlı olduğunu
açıkladı. Araştırmacılar, yapılan çalışma
kapsamında yetişkinlerden ve çocuklardan
alınan birincil burun epitel (deri)
hücrelerindeki corona virüsün varlığını
karşılaştırdı.

Çocuklarda hastalık ve beslenme ilişkisi
Çağla Darıyerli /Diyetisyen
Beslenme ve Diyet Uzmanı Güneş Tıp Merkezi
Yoksulluk, kentleşme, iklim değişikliği ve
yanlış yemek tercihleri tüm bireyler için
sağlıksız beslenmeyi yaygınlaştırıyor.
UNICEF'in beslenme raporuna göre Dünya'
da her 3 çocuktan 1'iyetersiz besleniyor. Bu
durum çocukları yetersiz beyin gelişimi,
öğrenmede başarısızlık, düşük bağışıklık
düzeyi, sık enfeksiyona yakalanma gibi
olumsuz sonuçlar doğuruyor.Bu durumun
önüne geçmek için çocuklara ve
ebeveynlere doğru beslenmeyi anlatmak,
farkındalık yaratmak bizler için çok önemli.
Peki çocuklarının sağlığını korumak için
ebeveynlere verilecek en önemli tavsiyeler
neler?
Uyku, vücudumuzun dinlendiği, ritmini
düzenlediği, iyileştiği, kendini yenilediği
zaman dilimi. Çocuklarda bu dilim çok daha
kıymetli çünkü büyüme hormonlarının

Polenler Covid-19
riskini artırıyor

Bahar ayının yaklaşmasıyla polenlerin havada yoğun
olarak bulunduğu döneme yavaş yavaş giriliyor.
ABD'de yayınlanan, beş kıta, 31 ülke ve 130 bölgede
gerçekleştirilen araştırmada, havada bulunan polen
konsantrasyonlarının Covid-19 enfeksiyonlarını
tetiklediği açıklandı. Havadaki polen
konsantrasyonları, nem, sıcaklık ve Covid-19
enfeksiyonlarını incelenerek yapılan araştırmada,
polen seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ekstra
olarak yüzde 10 ila yüzde 30 oranında daha fazla
Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.
Bahar ayları yaklaşırken polen alerjisi olanlar için
zorlu günler başlıyor. Özellikle bahar aylarında
havada yoğun olarak bulunan polenler alerjik
rahatsızlıklara neden olurken özellikle hapşırık ve
burun akıntısı gibi belirtileri olan polen alerjisi
özellikle açık havada vakit geçirenleri yoğun bir
şekilde etkiliyor.
Dünyanın çeşitli yerlerinden 11 bilim insanı
tarafından gerçekleştirilen ve hakemli bilim dergisi
PNAS'ta (Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America)
yayınlanan araştırmaya göre, yüksek polen
seviyelerinin Covid-19 enfeksiyonunu tetiklediği
açıklandı.
Beş kıtada, 31 ülkedeki 130 tesiste gerçekleştirilen
çalışmada, havadaki polen seviyesi, nem, sıcaklık,
enfeksiyon oranları ve karantina senaryoları
incelendi. Elde edilen veriler ışığında
araştırmacılar, yüksek polen konsantrasyonu
bulunan bölgelerde Covid-19 virüsünün yüzde 10 ila
yüzde 30 arasında daha fazla olduğu tespit
ettiklerini açıkladılar. Virüsün artışına bağlı olarak
virüs ile enfekte olan kişi sayısında da artış tespit
edildiği belirtilen çalışmada, vakalardaki artışın
polen sayılarındaki artıştan ortalama dört gün sonra
gerçekleştiğinin altı çizildi.

birçoğu uykuda geçen süreçte salgılanıyor. Bu
nedenle özellikle 12 yaşa kadar çocukların en
geç 23:00 de uykuya dalmış olması önemli.
Bunun yanı sıra yeterli uyku, bağışıklık
sistemimizin de düzgün olarak çalışmasını
sağlamanın bir parçası. American Academy
of SleepMedicine (AASM), 6-12 yaş
aralığındaki çocukların günde 9-12 saat, 1318 yaş aralığındaki çocukları ise 8-10 saat
uyumasını öneriyor.
Pandemidönemi, fiziksel aktivite oranımızı
ciddi oranda azalttı. Dünya'nın Koronavirüs
ile mücadelesinden önce de verilecek en
önemli tavsiyelerden biri fiziksel aktivitenin
artması yönündeydi şimdi ise zorunluluk
boyutunda.Egzersiz alışkanlığını ömür boyu
sürecek bir aktivite haline getirmek için
ebeveynlerin rol model olmaları gerekiyor.
Bunun yaşam tarzı haline gelecek, eğlenceli
bir aktivite olduğunu çocuklarına aşılamaları
fiziksel aktiviteyi arttırmanın ve sürekli
kılmanın en güzel yolu.
Vitamin ve mineraller güçlü bir bağışıklık
sisteminin anahtarları. Çocuklarınızın,

Portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi,
biber, brokoli, maydanoz, yeşil yapraklı
sebzeler gibi C vitamini kaynaklarından…
Badem, fındık, yer fıstığı, ay çekirdeği,
kabak çekirdeği, zeytinyağı gibi E vitamini
kaynaklarından… Pancar, siyah havuç,
yaban mersini, siyah üzüm gibi
antioksidanlardan zengin besinlerle
besleyerek enfeksiyon ve virüslerle
savaşmasına destek olun.
Çocuklara bu beslenme önerilerini
sevdirmek için aşağıdaki maddelere göz
gezdirmekte fayda var.
Ev yapımı yoğurt veya süt ile antioksidan
kaynaklı besinleri karıştırıp ara öğün haline
getirin…Taze mevsim meyvelerini minik
küpler halinde kesip meyve salatası yapın…
Salatalara E vitamininden ve ton balığı,
ceviz gibi omega-3'den zengin besinler
ekleyin… Ispanak, pazı, brokoli,
maydanozgibi sebzelerle renkli omlet veya
krepler yaparak veya kalan ekmeklerle
peynirli ve sebzeli mini pizzalar hazırlayarak
çocuklarınızın sevmediği sebzeleri
sevmesine yardım edin.

Kültür M. Mehmet Akif C. Ömer S. Sk. No:16 - DÜZCE Telefon: 0380-5247714 (pbx) / Faks: 0380-5247287
bilgi@gunes pmerkezi.com / www.gunes pmerkezi.com
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EVSEL ATIK
OPERASYONU
5393 sayılı Belediye Kanununun belediyenin yetkileri ve imtiyazları
başlıklı 15 inci maddesine istinaden Evsel Katı Atık Tarifesi 2020
senesinde ilgili müdürlük maliyet çalışmaları bitirilmediği için 2021
senesi Ocak ayına ertelenmişti.
28 Ocak 2021 tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğünden Başkan
yardımcısı Cengiz Tuncer ve Belediye Başkanı Faruk Özlü imzası ile
meclise görüşülmesi için Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi havale edildi.
2021 Şubat ayı meclisinde bu tarife meclisten Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edildi. Şubat ayında plan ve bütçe
komisyonunda, komisyon üyesi İyi Parti meclis üyesi Ender Çakar ve
Mhp meclis üyesi Hakan Çetin meclise getirilen fiyat tarifesinin
genel ekonomik şartlar ve pandemi süreci sebebi ile kabul edilemez
olduğunu söyledik. Komisyonda bulunan akp meclis üyeleri
maliyetler bilimsel olarak çıkarıldı ve bu fiyatların altında ücret
alınamayacağını söyleyerek tarife uygulamasına “evet” oyu verdiler.
İyi parti ve mhp komisyon üyeleri olarak “hayır” oyu verdik.
Komisyon raporu meclise 3 akp meclis üyesinin evet oyu ile kabul
edilerek yazıldı.
Ben komisyon toplantısı bittiğinde il başkanıma durumu rapor ettim
ve il başkanının bilgisi dahilinde ak parti il yönetiminde tanıdığım
arkadaşlara durumu anlatmak için müsaade aldım.
Ak parti yönetiminde olan arkadaşlarıma belediye başkanının evsel
atık ücretlerine yaklaşık 3 kat zam yapmak istediğini, maliyet
hesaplarının şişirildiği ve 6 yıldır zam yapılmamış bahanesi ile
yapılacak zammın Düzce halkına izah edilemeyeceğini anlattım, il
başkanlarına durumu aktarmalarını rica ettim.
Mhp grubundan Ayhan Cicu da bana müzakere için zorlamamız
lazım, bu kadar yüksek zam yapılmasına meclisin direnmesi
gerektiğini söylemişti.
Komisyon raporunun oylanacağı şubat ayı 2 nci meclis oturumundan
yaklaşık 15 dakika önce plan ve bütçe komisyon başkanı Bayram Ali
Kubilay bana 3 akp komisyon üyesinin evet oyu ile meclise gelen
zam talebi için “komisyonda erteleme kararı aldık diyelim” dedi,
ben de fiyatlarda müzakere edeceksek olur dedim.
Şubat ayı meclisinde zam talebinin Mart ayına ertelenmesini
onaylattık.
Mart ayında Plan ve Bütçe Komisyon toplantısına girdiğimizde

İSKİ ÇÖZÜMLERİ
İski Düzce Koordinasyon 'u ile
sorunlar hızlı ve yerinde
çözülmeye devam ediyor İski
ile yapılan görüşmeler ve İyi
Parti Belediye Meclis Grup
Başkan Vekili Ender Çakar'ın
İski Düzce Koordinatörü
olarak görevlendirilmesinin
ardından Düzce'nin İski bazlı
yerel konularının hızla
çözümü sürüyor
İski Düzce Koordinatörü
Ender Çakar konu ile ilgili
olarak:” Düzce 'nin iski ile
ilgili konularına odaklanmaya
ve çözüm üretmeye devam
ediyoruz. Mevsim sebebi ile
ortaya çıkan konu ve
gecikmeler ivedilikle
düzeltilmektedir. Son olarak
Ağa Mahallesinde , İski
sorumluluk alanında gelen
şikayetler yerinde incelenmiştir oluşan yol ve ulaşım sorunlarına
müdahale edebilmiş, şimdilik ilgili yol üzerinde gerekli
düzeltmeler yapıldı zemindeki suların çekilmesiyle birlikte ince
reglaj yapılıp silindirlenip sürekli bir durum sağlanacaktır . Bundan
sonra da aynı verimlilik ve hızda kentimize katkı sunmaya devam
edeceğiz” dedi

Temizlik İşleri Müdürü zam talebinin sunumunu
yaptı ve maliyet hesaplarının ortada olduğunu,
bu rakamların altında olmasının mümkün
olmadığını söyledi. Akp komisyon üyesi Bayram
Ali Kubilay ve Leyla Ağan bilimsel çalışmaya
itiraz edilemeyeceğini ifade etti.
Bunun üzerine İyi Parti meclis üyesi Ender
Çakar “maliyet hesaplarınızı yerinde incelemek
lazım personel sayısı gerekenden fazlaysa
optimum çalışmıyorsanız maliyet yüksek çıkar”
diyerek itiraz etti. Mhp meclis üyesi Hakan
Çetin “çöpten gelir elde etmeye
başlayacaksınız o geliri neden maliyetten
düşmüyorsunuz, çöplerden karton, kağıt,
plastik toplayanları organize edin ordan da
gelir elde edin” diyerek maliyetlere itiraz etti.
Bunun üzerine Akp meclis üyesi Leyla Ağan
“ben maliyetleri kendi işyerimde maliyet
muhasebesi uzmanına hesaplattım ve idarenin
istediği zam normal” dedi. İyi parti meclis
üyesi ve Mhp meclis üyesi Bayram Ali Kubilay'a
ve Cemil Acar'a kendi işyerleri ile alakalı talep
edilen zamların kaç liraya tekabül ettiği
örnekleri verdikten sonra rakamlar üzerinde

Köy ziyaretleri
devam ediyor
Düzce İyi Parti İl Başkanı Yunus Özay Er,
Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Ender
Çakar, İl Başkan Yardımcısı Kadir Erdoğan,
Kaynaşlı İlçe Başkanı Engin Hendan ve
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey
köyünü ziyaret etti.
Köy halkı ile bir araya gelen İyi Partililer,
Taşaltı Mahallesi'ndeki, dar ve asfaltsız
olan yol sorununu , karlı havalarda devlet
imkanları ile açılmayan yollar sebebi ile
halkın yaşadığı mağduriyeti, çöp
konteyneri yokluğu sebebi ile çöp
sorununu köylünün kendi imkanları ile
halletmesine rağmen yaşanan ciddi hijyen
sıkıntısını, yaz aylarında hanelerdeki su
sıkıntısını ve köye getirilen 10 hanelik
suyun 30 haneye verilmesi sorunlarını
mahalle halkından dinledi.
Sonrasında Dip Mahallesindeki yol
problemi, çöp konteyneri olmaması ve
yaşanan su sorununu gözlemleyen İyi
Partililer Darıyeri Hasanbey köyü İlkokulu
etrafı, Camiyanı Mahallesinde çocukların
güvenliği için kaldırım yapılması ve okul
önündeki kasis sayısının arttırılması
gerektiğini gözlemledi.

müzakere etmeyi kabul ettiler.
Meskenler için KDV dahil 5,93 TL olan evsel atık
ücretinin KDV dahil 9 TL olması Leyla Ağan'ın 9 +
KDV olması ısrarına rağmen ortak kararla kabul
edildi. Sonrasında işyerleri fiyat skalasında ilk 2
kademede indirim kararı aldık, küçük ve orta
ölçekli esnafımıza destek olduk. İşyerleri 3 ncü
ve sonrası skalalarda da zam yapmayı kabul
ettik. Ardından tüm fiyatları tüm komisyon
üyeleri ile birlikte oluşturduk.
Komisyon görüşmeleri başlarken Ak Parti, İyi
Parti, Mhp ve Chp il başkanlarının meclisteki
gruplarına indirim yapılması yönünde telkinde
bulunduğundan eminim. Buna rağmen akp grubu
komisyon toplantısına ilk girdiğimizde Faruk
Özlü'nün belediye başkan yardımcısı Cengiz
Tuncer ve birim müdürü üzerinden talep ettiği
zammı savunuyor olmasına vurgu yapmak
isterim.
Sonuç olarak il başkanlarının talebi ile
şehrimizin insanı zam yapılmasından 2021 yılı
sonuna kadar kurtulmuştur. Komisyonda akpli
üyeler defans yapsa da Mecliste bunu tüm
partilerin meclis üyeleri başarmıştır.

Son olarak Elmalı Mahallesindeki su problemini
halktan dinleyen İyi Partililer, su sorununa da
dikkat çekerek Düzce'nin en büyük köylerinden
olan Darıyeri Hasanbey köyünün ihtiyaçları ve
sorunlarını takibe devam edeceklerini köy halkı
ve yetkililerine bildirerek ziyaretini tamamladı.
Sorunların çözümü adına gündeme taşınmasının
zaruri olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Yunus
Özay Er “ Amacımız sorunları yerinde tespit
edip, vatandaşın yanında olduğumuzu halka
göstermek ve sorunların çözümüne, hizmetlerin
köylere adil ve verimli olarak gelişine katkı
sağlamaktır” diyerek ziyaretlerinin diğer ilçe ve
köylerle devam edeceğini belirtti.
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Sal gitsin!
Murat Aydın

Korona virüsün Türkiye'de görüldüğünün resmen
açıklanmasının üzerinden bir yıl geçti. Salgından
etkilenen hemen hiçbir sektöre doğrudan destek
veremeyen siyasi iktidar, kalabalık kongreler
sonrasında kısmi açıklama yapmak zorunda
kaldı. Vaka sayılarında azalma bir yana artışın
sürdüğü bir dönemde tedbirleri gevşetti.
Böylece salgınla mücadele yöntemimiz de
netleşmiş oldu; Sal gitsin! 16 Aralık 2020'de TRT
Haber, Türkiye'nin günde 1 milyon 500 bin doz
aşı yapmayı hedeflediğini yazıyordu. 13 Ocak'ta
ilk aşının Sağlık Bakanı'na yapıldığı günden 7
Mart tarihine kadar yani 53 günde 7 milyon 500
bin kişiye ilk doz aşı yapılmış. Yani günde 142
bin kişi aşı olmuş.
Hedeflendiği söylenen rakamın onda biri bile
değil. Günlük resmi (!) vaka sayısının 12 binler
civarına çıktığı, nüfusun yüzde onundan azının
aşılandığı bir ortamda tedbirler gevşetildiğine
göre, mücadele yöntemi olarak “sürü
bağışıklığı” seçildi demektir. Hazır yöntem

Sayı: 53

olarak sürü bağışıklığı seçilmişken ve ilk vakanın resmi
olarak açıklandığı 10 Mart tarihinin yıldönümü
gelmişken salgınla nasıl mücadele edil(me)diğini
hatırlamak gerek. Önce vakaları açıklamadılar. Daha
sonra gelen baskılar üzerine vaka sayıları azaltılarak
duyuruldu. Ölüm sayıları belli bir oranda tutuldu ve
koronadan ölen birçok kişi gizlendi. Türkiye gerçek
ölüm sayılarını Sağlık Bakanlığı'ndan değil,
belediyelerin mezarlıklar müdürlüklerinin gömü
sayılarından öğrenmeye çalıştı.

çıkarlarına uygun olarak açıklandığı yani hepimize yalan
söylendiği itiraf edildi.

En basit ve etkili önlem olarak sunulan maske ve
kolonya bulunamaz oldu. Maske satışı önce yasaklandı,
sonra sınırlandı, sonra tekrar yasaklandı. Çözüm
olmayınca önce PTT, sonra eczane eliyle beş maske
dağıtılmak istendi yine olmadı. Karneye (TC
numarasına) bağladıkları maskeyi dağıtamadıkları
günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi duraklara
maskematik koydu. İzmir kartını okutan herkes ücretsiz
maske ve dezenfektan aldı.

Esnaf lokantasından kahvehanelere kadar küçük esnaf
dükkân açamaz ve onlara yardım yapılmazken 5 yıldızlı
otellerde kayak tatilleri sakıncalı görülmedi. İktidar
çevrelerinin önünde düğme ilikleyen mülki amirler;
sokakta, dönercide, eczanede vatandaşa fırça atıp ceza
kesmekte beis görmedi. Kaç aşı alındığını, kaç para
ödendiğini, aracı firma olup olmadığını, aşı sırası
gelmeden kimlerin aşı olduğunu, kalan aşıların ne
zaman geleceğini, kimin ne zaman aşı olacağını hala
bilmiyoruz. Halka doğruları söylemeyen, öngörüleri
tutmayan, en yakınlarınızın bile cenazesine gitmeyin
deyip kendisi kalabalık cenaze törenlerinde poz veren
ama tüm bunlara rağmen başarılı (!) sayılan Sağlık
Bakanı'nın istifası konuşulup geçti. Bakanın istifası bu
başarıları (!) nedeniyle değil Cumhurbaşkanının da
katıldığı cenazeye katılmasının yanlış olduğunu söyleyip
özür dilediği için beklendi. Daha sayacak ve
hatırlanacak çok şey var. Var ama bunların hepsi birer
sonuç. Asıl neden; halkı yok sayan, halkı önemsemeyen,
sorunlarına çare bulamayan siyasi anlayış. Bu anlayış
sahiplerini salıp göndermeden değişen çok şey
olmayacak.

Plansız, programsız ve önceden duyurmadan sokağa
çıkma yasağı ilan ettiler. İnsanlar marketlere hücum
etti. Halk bir anda evinde kapalı kalınca onlara ekmek,
gazete ulaştırmaya çalışan belediyeleri takdir
edeceklerine belediyelerin yardım faaliyetlerini
yasakladılar. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan
edildiği 10 Nisan'da vaka sayısı 4 bin 747'ydi. Cumartesi
gününü açık hale getirdikleri 6 Mart tarihinde vaka
sayısı 11 bin 770. Dedim ya mücadelenin sal gitsin
aşamasına geçmiş bulunuyoruz. “Vaka sayıları gerçeği
yansıtmıyor” diyen Türk Tabirleri Birliği, terörist ilan
edildi. Birkaç gün sonra sayıların gerçeklere değil ülke

Dünya Sağlık Örgütü'nün baskısıyla pozitif test sayıları
açıklanmaya başladı. Baroların, meslek örgütlerinin
hatta apartmanların genel kurulları yasaklanıp, muhalif
her gösteri salgın bahane edilerek ve şiddetle
bastırılırken iktidar, “lebalep salonlarda” kongreler
yaptı. İktidarın hoşuna giden her gösteri serbest
bırakıldı.

Okul
Çocuğu korur
Umay Aktaş Salman
Salgın, okulun çocuk koruma sisteminin çok
önemli bir parçası olduğunu yeniden ve
kuvvetli bir şekilde hatırlattı. Beslenmeden,
sağlık takibine, ihmal ve istismarın tespit
edilmesinden, müdahalesine kadar pek çok
başlıkta okulun önemli bir rolü var.
Eğitimin uzaktan yapılması, okulun üstlendiği
pek çok rolün zayıflaması anlamına geldi. Yüz
yüze eğitimin seyreltilmiş olarak yeniden
başlamasıyla birlikte okulun çocuk koruma
sistemindeki rolünü, neler yapılması
gerektiğini daha fazla gündemde tutmak
gerekiyor. Hümanist Büro tam da bu sebeple
bir kampanya başlattı; Okul Çocuğu Korur.
Çocuğun korunma hakkının özü, çocuğun ihmal
ve istismara maruz kalmasının önlenmesi. Bu
nedenle çocuk haklarını ilgilendiren ve çocuğa
hizmet veren her kişi, kurum ve kuruluşun
çocuk koruma sisteminin önemli bir parçası
olduğunun altını çizen Hümanist Büro okulun
bir eğitim mekanından fazlası olduğuna dikkat
çekiyor: “Çocuklar, okulda sadece eğitim

almazlar. Okullar çocukların kamu ile ilişki
kurdukları alanlardır. Burada hem gelişimleri için
gerekli psiko-sosyal desteği alırlar hem de
korunmaları için gerekli gözetime sahip olurlar.
Çocuk koruma sisteminin parçası olan tüm kişi ve
kurumlara okullar aracılığıyla ulaşılabilir.
Öğretmenlerin asli görevlerinden biri, çocukların
ihmal ve istismara maruz kalma risklerini fark
etmek, gerektiğinde ilgili mercilere bildirmektir.
Öğretmenler çocukların gelişimini izler, bir risk veya
tehlike varsa yardım edebilecek kişi ve kurumlara
haber verirler. Ailelerinin bir desteğe ihtiyacı varsa,
yardım edebilecek kişi ve kurumlara durumu
bildirirler. Böylece, çocuğun gelişiminin zarar
görmesini ve haklarının ihlal edilmesini önlemede
önemli bir rol oynarlar. Her okul, çocuk koruma
politikası geliştirmeli ve okulla bir bağı olan herkesi;

öğretmenleri, öğrencileri ve velileri bu konuda
bilgilendirmelidir.”
Hümanist Büro, kampanya kapsamında AB Sivil Düşün
Programı desteğiyle öğrenciler, ebeveynler ve
öğretmenlere yönelik broşürler ve animasyonlar
hazırladı. Okulun çocuk korumadaki rolünü anlatan,
broşürlerde ve animasyonlarda fark edilen risklerin
hangi makamlara, kurumlara bildirilebileceğiyle ve
nasıl takip edileceğiyle ilgili bilgiler de yer alıyor. Bir
de okulların çocuk koruma politikası oluşturabilmeleri
için bir bilgi notu kaynak olarak sunuluyor.
Dokümanlara ulaşmak için: http://
humanistburo.org/tr/okulcocuguko
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