


“Tüccar milletin emeği ve üretimi kıymetlendirilmek için

eline ve zekasına emniyet edilen ve

bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır.”

















Bandırma Ticaret Odası 18.Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Can Gülmezgil, “Gözlük kullanma oranı AB

ülkeleriyle kıyaslandığında ülkemizde çok düşüktür. Bunun sebebi kırsal kesimlerin doktora gitmemesi,

bilinçsizlik yada gözlük kullanmayı ertelemekle ilgilidir” dedi. Göz sağlığı konusunda vatandaşların bilinçsiz

olduğunu dile getiren Gülmezgil “ Teknolojik gelişmeler göz sağlığımızı da etkiliyor. Herkes akıllı telefon ve bilgisayar

kullanıyor. Bunlar gerekli tedbirlerin alınamaması halinde göz sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Cep telefonu ve

bilgisayar kullanırken mutlaka ekran koruyucu veya “0” numara gözlük kullanmak zorundayız. Koruyucu tedbirlerin

alınmaması göz yorgunluğu olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef bunların hiç birini telefon ve bilgisayar kullanıcıları

olarak yapmıyoruz” ifadesini kullandı.

Ülkemiz gözlük sektörünün zayıf yönlerine de değinen Gülmezgil “Özellikle Uzakdoğu'ndan yapılan ithalat yerli

üreticileri zorlamaktadır. Özellikle son yıllarda, perakendeci firmalarda, ithal ürünlerin sergilenmekte ve

pazarlanmaktadır. Sektörün yeterince örgütlenememesi, kayıt dışı ekonomi ve merdiven altı üretim, göz sağlığı

konusunda bilinç düzeyinin yeterli olmaması, göz taramalarının yetersizliği sektörün zayıf yanları olarak karşımıza

çıkmaktadır” dedi.

Optik sektörünün genellikle ithalat ağırlıklı olduğunu dile getiren Gülmezgil, bunun sebebinin bu konuda gerekli

yatırımların yapılmamasıyla ilgili olduğunu söyledi. Sektörde son yıllarda Çin'in önemli bir ağırlığının bulunduğuna

Sektörün Zayıf Yönleri

Sektör İthalat Ağırlıklı







































































Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonu ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı

Ulusal Mücadele Günü etkinliği kapsamında Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonunda “Kadına Değil

Şiddete El Kaldır” konulu seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak, Avukat Asuman Korzay ve Bandırma Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezinden

Psikiyatrist Uzman Dr. Deniz Yıldız ve Psikolog Melda Dönmez katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Avukat

Asuman Korzay, Şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere, eşcinsellere ve

mültecilere yöneltildiğini belirtti. Dünyada en az her 3 kadından 1'inin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ifade

eden Korzay, 2014 yılında yapılan, "Türkiye Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" sonuçlarına göre de, Türkiye'de

yaklaşık her on kadından 3'ü fiziksel şiddet gördüğünü ve dünyada her yıl 1.4 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını

kaybettiğinin altını çizdi.

Daha sonra konuşmasına 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele Günü'nün hikayesini

paylaşan Psikolog Melda Dönmez; “25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç

kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz

edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı

bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan

Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.” dedi.

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Psikiyatrist Uzman Dr. Deniz Yıldız, toplumun aile içi fiziksel veya

psikolojik şiddete karşı bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, aile içi ve kadına yönelik

şiddetin, kadın-erkek fırsat eşitsizliğinin hem nedeni, hem de önemli bir sonucu olarak karşımıza çıktığını söyledi.

İstatistiklerin, eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve pek çok alanda, kadınlarla erkekler arasında ciddi uçurumlar

olduğunu gösterdiğini kaydeden Yıldız, kadınları dezavantajlı durumda bırakan uygulamaların temelinde, kadın ve

erkeğe yüklenen farklı kalıp roller ve toplumsal sorumlulukların yattığını vurguladı.

Katılımcıların soruları ve görüşleri üzerine devam eden sunum sonunda, Bandırma Ticaret Odası Kadın

Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu ve Bandırma Belediye Başkan Vekili Merve Polat tarafından

konuşmacılara teşekkür plaketi sunumu ve çiçek takdimi yapıldı. Program sonunda, tüm katılımcılar tarafından

şiddete el kaldır panosuna günün anısına el izi bırakıldı.
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