
tlllHlffi'illl "msl Behelt'nleri
sergiyls tanruldl

merkez olarak bu
konuda farktndaltk
olugturmayr hede-
flediklerini soyledi.
Krlresellegmenin
Ulkeler arastndaki
duvarlarr kaldtrdr$rnt

Sitleyman Demirel
Universitesi Engelliler
Aragtrrma ve Uygulama
Merkezi (ENMER) taraftndan
hazrrlanan ve T.C. Avrupa
Birligi Bakanltgt Avrupa Birligi
Egitim ve Genqlik Programlart
Merkezi Bagkanltgt (Ulusal
Ajans) taraftndan kabul edil-
erek hibe almaya hak kazanan
"Bez Bebek Geri Geliyo/' adlt
ekolojik oyuncak projesi kaP-

samrnda bir sergi aqtldt.
22. ve 23. donem

Milletvekili Lokman Ayva'ntn
da katrhmryla ENMER'de
gerqeklegtirilen agtltgta, lsparta
Val i  Yardrmcrsr Dr.  Kadri

Canan, Universitemiz Rektor
Yardrmcrsr Prof. Dr. Hilseyin
Akyrldrz, lsparta Mtifttisu
Mehmet Emin Avct,  SDU Fen
Edebiyat Faktlltesi Dekant
Prof. Dr. Ali Kokce, engellil ik
konusunda faaliyet gosteren
srvil toplum orgi.itlerinin temsil-
cileri, merkez uyeleri ve bez
bebek atolye qaltgmalartna
katkrda bulunan meslek
liselerinin ogrencileri de haztr

bulundu.
Agrhgta

konugan ENMER
Mi.idiiru Yrd. Dog.
Dr. Yusuf Agrkel,
merkez hakktnda
bilgi verdi. Agrkel,
TUrkiye'de
ekonomik neden-
lerden dolayr
yoQun ilgi goren
Uzakdo$u mengeli
oyuncaklarrn kIl-
lanrmrna, oyuncak-

lardaki kanserojen iqeriklere ve
ekolojik oyuncak sektortine
dikkat Qekmek istediklerini
belirterek giddet igeren oyun-
caklarrn gocuklarda psikolojik
sorunlara yol  agtrgrnt ve

ve iligkileri kolaylagttrdtgtnt vltr-
gulayan Universitemiz Rektor
Yardrmcrsr Prof. Dr. Htiseyin
Akyrldrz ise, ithal edilen tirun-
lerde zararlt igerikler bulun-
abilecegini ifade ederek bu
konuda insanlann bi l -
inqlendirilmesi gerekti$ini bdlirt-
ti. Akytldtz, her geyin birey-
sellegti$i gtinumtizde bilincin
uyandrrrlmastnln bu tUr projel-
erle mtimktin olaca$tntn da
altrnt gizdi.

Konugmastna "lsParta
engelli vatandaglartna onem
veriyor" diyerek baglayan Vali
Yardrmctsr Dr. Kadri Canan
da, lsparta'yt engelliler iEin
yaganabilir bir kent haline
getirmeyi amaqlayan her tgrlU
qalrgmayr desteklemeye haztr
olduklartnt kaydetti.
Uretimin onemli oldugunu ve

bu projeye katkrda bulunan
o$rencilerin kencjini gelece$e
hazrrladrklarrnr belirten
Lokman Ayva ise, insan
sevgisini agrlayan ekolojik
oyuncak projesine katkrda
bulunanlara tegekktir etti ve
"Uretmeyi, bir arada olmayt
ifade eden bu proje kgpsamrn-
da olugturulan serginin aqrlrgr-
na katrlmaktan mutluluk duyuy-
orum." dedi.

Konugmalartn ardtn-
dan serginin olugturulmastnda
ve ekolojik oyuncak atolyesinin"
kurulmasrnda eme$i gegen
lspa'rta€gitim Uygulama Okulu
ve i9 E$itim Merkezi, Ozel
Egitim ve Mesleki E$itim
Merkezi ile Krz Teknik ve
Meslek Lisesi yoneticilerine
plaket ta[dim edildi. Sergi, 21
Aralk 2012 tarihine kadar
gezilebilebilecek.


