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ENMER Mi.idiiril Yrd.
)oq. Dr. Yusuf Agtkel,
irirkiye'de ekonomik ne-
lenlerden dolaYtYo$un

:lgi goren Uzakdo$u men-

;el i  oyuncaklarrn kul lant-
i 11 Ina, oyuncaklardaki
xanserojen igeriklere ve
ekolojik oYuncak sekto-
riine dikkat gekmek iste-
diklerini belirterek giddet
iqeren oyuncaklartn qo-
cuklarda psikolojik sorun-
la ra  yo lag t tg tn tve
merkez olarak bu konuda
farktndaltk olugturmaYt
hedefl ediklerini soYledi.

Stileyman Demirel
Universitesi Engelliler
Aragttrma ve Uygulama
Merkezi (ENMER) taraftn-
dan haztrlanan ve T.C.
. Avrupa Birli$i Bakanl t$t
Avrupa Birligi E$itim ve
Genglik Programlart Mer-
<ezi Bagkanltgt  (Ulusal
Ajans) taraflndan kabul
:di lerek hibe almaYa hak
<azanan "Bez Bebek Geri
)eliyor" adlt ekolojik
yuncak projesi kaPsa-
' i rnda b i r  serg i  aq t ld t .

22. ve 23. donem Mil-
.lvekili Lokman AYva'n tn
r.  r  katt l tmtyla ENMER'de
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gergeklegtirilen agtltgta,
lsoarta Vali Yardtmctst Dr.
KadriCanan, SOU Ref-
tor Yardtmcrst Prof. Dr.
Huseyin Akyt ldtz, lsParta
Mirftusu Mehmet Emin
Avcr, SDU Fen EdebiYat
Fakultesi Dekant Prof. Dr.
Ali Kokce, engellil ik konu-
sunda faaliyet g6steren
sivil toplum orgritlerinin
temsilcileri, merkez uYe-
leri ve bez bebek atolYe
gal rgmalanna katktda bu-
Iunan meslek l iseler inin
oQrencileri de hazlr bu-
lundu.

Aqrl tgta konuSan
ENMER P11;61;m Ytd'
Dog. Dr. Yusuf
Agrkel, merkez
hakkrnda bi lgi
verdi .  Agtkel,
Tiirkiye'de eko-
nomik nedenler-
den dolayt yoQun
ilgigoren Uzak-
do$u mengeli
oyuncaklartn kul-
lanrmrna,  oyun-
caklardaki
kanserojen iqe-
riklere ve ekolojik
oyuncak sekto-
riine dikkat gek-

mek istediklerini
belirterek giddet
igeren oyuncaklartn
gocuklarda psikolo-
jik sorunlara yol a9-
tr$rnr ve merkez
olarak bu konuda
farktndaltk olugtur-
mayt hedefledikle-
r inisoyledi.

Ki.tresellegme-
nin [ilkeler arastn-
daki duvarlart
kaldrrdt$tnt ve i l ig-
kileri kolaylagttrdt-
grnr vurgulayan

SDU Rektor Yardtmctst
Prof. Dr. Hils6yin AkYrldtz
ise, ithal edilen 0rttnlerde
zararh igerikler bulunabi-
lece$ini ifade ederek bu
konuda insanlartn bi l in-
qlendirilmesi gerekttQtni
belirtti.

Akyrldrz, her geYtn bi-
reysellegtigi gtin0mUzde
bi l incin uyandtrt lmastn tn
bu trir projelerle mUmktin
olaca$tntn da alttnt gizdi.
Konugmastna "lsParta en-
gelli vatandaglanna onem
veriyor" diyerek baglaYan
Vali Yardrmcrsr Dr. Kadri
Canan da, lsParta Yt en-

gelliler igin yaganabilir bir
kent haline getirmeYi
amaglayan her ttirlu qaltg-
mayt desteklemeYe haztr
olduklarrnt kaYdetti.

Uretimin onemlioldu-
$unu ve bu projeye kat-
krda bulunan o$rencilerin
kendini gelece$e haztrla-
drklarrnt belirten Lokman
Ayva ise, insan sevgisini
agtlayan ekolojik oYuncak
projesine katkrda bulu-
nanlara tegekkUr etti ve
"Uretmeyi, bir arada ol-
mayt ifade eden bu Proje
kapsam tnda olu gturulan
serginin agrlt gtna kattl-
maktan mutluluk duYuYo-
rum." dedi.

Konugmalartn ardtn-
dan serginin olugturulma-
srnda ve ekolojik oYuncak
atolyesinin kurulmaslnda
emegi geEen lsParta Egi-
tim Uygulama Okulu ve i9
Egitim Merkezi, Ozel Egi-
tim ve Mesleki EQitim
Merkezi ile Krz Teknik ve
Meslek Lisesi Y0neticile-
rine plaket takdim edildi.
Sergi ,  21 Arahk 2012 tar i -
hine kadar gezilebilebile-
cek.


