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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür
Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel
Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor
Malzemesi Dağıtım Töreni'nde yaptığı
konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına bu güzel buluşmaya
vesile oldukları için şahsı ve milleti adına
teşekkür etti. Salondakilerle birlikte
tüm engelli vatandaşların Engelliler
Haftası'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, engellilerin hayatın her alanında
sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve
kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarını
belirtti. Haberi dış sayfada

CEZALAR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gündeme getirdiği düzenleme yapıldı

SÖYLEŞi VE KONSERLERLE

KUTLAYACAK

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 16-18 Mayıs
tarihlerinde düzenlenecek "Cumhuriyetin 2.
Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
Söyleşileri" ile başlayacak etkinlikler, 19
Mayıs'ta Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta
gerçekleşecek. Haberi iç sayfada

A
HABERİ İÇ SAYFAD

MÜKEMMELLIK
MARATONU BAŞLADI
Kalite Derneği ile iş birliği yaparak ‘İyi Niyet
Bildirgesi’ni imzalayan Ankara Büyükşehir
Belediyesi(ABB) ‘Ankara Mükemmellik Maratonu
Projesi’ni başlattı. Büyükşehir Belediyesi
Konferans Salonu’nda düzenlenen projenin
lansman toplantısına katılan ABB Başkanı Mansur
Yavaş, “Projemiz vesilesiyle artık Ankara’mızı hak
ettiği mükemmel hizmet kalitesine ulaştırmak
için ilk günden beri yürüttüğümüz faaliyetlerin
yanı sıra stratejik planlarımızı da içeren bir öz
değerlendirme çalışması yapacağız" dedi.

ARTTIRILDI
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin
düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
NEDENLERİ SINIRLANDIRILIYOR
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi
Kanunu ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
olmak üzere 3 farklı kanunda değişiklik içeren
düzenleme 17 maddeden oluşuyor.
Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde
yapılan düzenleme ile takdiri indirim nedenleri
belirli konular münhasır kılınarak, maddenin
uygulama alanı sınırlandırıldı. Takdiri
indirim nedeni olarak sadece failin geçmişi,
sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama
sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları,
cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri
göz önünde bulundurulabilecek.

KABUL EDİLMEYECEK
Failin pişmanlık içermeyen davranışları
ve salt indirim almaya yönelik duruşmadaki
şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim
nedeni olarak dikkate alınmayacak. Failin kılık
ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise
giymesi, kravat takması gibi şekli davranışları da
indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Ayrıca
takdiri indirim nedeni gerekçeleri kararda
mutlaka yazılacak. Haberi iç sayfada

KADINA YÖNELİK
ŞİDDETTE CEZALAR
ARTIRILDI

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele
edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi
amacıyla, kadına karşı işlenen kasten öldürme,
kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet
suçlarında cezalar artırıldı.

Epilepsi ve Yaşam Derneği
Başkanı Öztürk sordu:

ENGELLiLER GÜNÜ
İŞBİRLİĞİ
YAPACAKLAR
Türkiye’ye gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan
Yardımcısı Korgeneral Etibar Mirzayev, Tarım ve Orman Bakan
Yardımcısı Veysel Tiryaki ile İstanbul’da bir araya geldi. İki ülke
arasında, orman yangınları ile mücadele konusunda iş birliği
yapılması hususunda müzakereler gerçekleştirildi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

NE iSE YARAR?
Epilepsi ve Yaşam Derneği
Kurucusu ve Başkanı Ebru
Öztürk, Engelliler Haftası
nedeniyle bir açıklama yayınladı.
Öztürk yaptığı açıklamada, “Her
yıl dönümlerinde Engelliler Haftası,
kuruluşlar ve kişiler tarafından,
afişler duyurular ve etkinlikler ile
tekrarlanır, bir sonraki yıla kadar
unutulur... Engelli kuruluşları
ve yakınları engelli sorunlarıyla

yaşamaya devam ederler.
Engelli kuruluşları ve yakınları
engelli sorunlarıyla yaşamaya
devam ederler. Engelli kuruluşları
desteklenmediği gibi, engelli
maaşları vermemek için engellilik
yüzdeleri de yeni heyet raporlarıyla
daha düşük gösterilip; engelli
bakım ücreti asgari ücretin bile
4’de 1 olarak belirlenmektedir"
dedi. Haberi iç sayfada
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Epilepsi ve Yaşam Derneği
Başkanı Öztürk sordu:

ENGELLILER GÜNÜ

NE IŞE YARAR?
Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve
Başkanı Ebru Öztürk, Engelliler Haftası
nedeniyle bir açıklama yayınladı.

SÖYLEŞi VE KONSERLERLE

KUTLAYACAK
Çankaya
Belediyesi, 19
Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı'nın
103'üncü
yılını coşkuyla
kutlamaya
hazırlanıyor.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 1618 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek
"Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal
Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri"
ile başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs'ta
Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta
gerçekleşecek Mor ve Ötesi
"Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal
Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri"
16 Mayıs’ta açılış konuşmasını Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in
yapacağı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev
Coşkun "Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve
Cumhuriyet" başlıklı söyleşiyle başlayacak.
17 Mayıs'ta Kurtuluştan, Kuruluşa
Bağımsızlık başlığında Tarihçi Sinan
Meydan, Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
başlığında ise gazeteciler Mustafa Balbay,
Fikret Bila ve Miyase İlknur Çankayalılarla
buluşacak. 18 Mayıs'ta da Deniz Zeyrek ve
Utku Çakırözer Çankaya'nın konuğu olacak.
BAŞKAN TAŞDELEN'DEN DAVET
Çankaya Belediye Başkanı Alper
Taşdelen, “Birlikten güç doğuyor
anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda
da sürdürüyoruz. Büyük Atamızı anacağımız
19 Mayıs'ın 103'üncü yılını büyük bir
coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla
kutlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı
hem Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Mor
ve Ötesi konserimize hem de Yaşar Kemal
Kültür Merkezimizde düzenleyeceğimiz
Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal
Egemenlik ve Demokrasi Söyleşilerine
davet ediyorum" dedi.
KUTLAMA TAKVİMİ
Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlama programının ayrıntıları ise şöyle:

16 MAYIS PAZARTESİ
Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve
Cumhuriyet
Alev Coşkun
Saat: 18.30 – 20.00
17 MAYIS SALI
Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık
Sinan Meydan
Saat: 16.00 – 18.00
Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase
İlknur
Saat: 18.30 – 20.00
18 MAYIS ÇARŞAMBA
Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete
Etkileri
Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer
Saat: 18.30 – 20.00
19 MAYIS PERŞEMBE
Mor ve Ötesi Konseri
Yer: Anıtpark

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

Öztürk yaptığı açıklamada, “Her yıl dönümlerinde Engelliler Haftası,
kuruluşlar ve kişiler tarafından, afişler duyurular ve etkinlikler ile tekrarlanır, bir
sonraki yıla kadar unutulur... Engelli kuruluşları ve yakınları engelli sorunlarıyla
yaşamaya devam ederler. Engelli kuruluşları desteklenmediği gibi, engelli
maaşları vermemek için engellilik yüzdeleri de yeni heyet raporlarıyla daha düşük
gösterilip; engelli bakım ücreti asgari ücretin bile 4’de 1 olarak belirlenmektedir.
Engellilere, engelli maaşı vermemek için, engellilerin aile içinde, anne ve baba
maaşı, aile nüfusuna bölünerek, kişi başına 450 TL’nin üzerinde gözüküyorsa,
ailesinin geliri var diye engellinin yasal hakkı olan maaşı verilmemektedir” dedi.
Ebru Öztürk, “Engellinin, babasına ve annesine miras kalan köy evi bile, engelliye
maaş vermemek için gerekçe olarak gösterilmektedir. Engelli yakınlarının
birçoğuna gerekli sosyal hizmet verilmeyip, iletişim amaçlı bile engelli ailesi
tespiti (haritası) yapılamamaktadır. Engelliler arasında özellikle zihin ve beyin
engellilere iş ve destek verilmediği gibi binlerce epilepsili; "cüzzamlı "gibi
itilip, tecrit edilip işten çıkarılmakta, hatta Sağlık Bakanlığı raporuna göre, diğer
engellilerin 3 katı işsizliği iliklerine kadar hissetmektedir.%40 engellilere araç
alımında vergi desteği verilirken, epilepsili %40 engelli olunca ehliyet alamamakta,
nöbet geçirmeyip; ehliyet alanlara da vergi desteği verilmemekte... Engel
derecesi saptanamayan tek hastalığı yaşana epilepsililer, süreklilik göstermeyen
nöbetlerden dolayı ne engelli, ne de engelsiz kategorisinde olduğu da bilinen
bir başka gerçeği sergilemekte. Sağlıklı olan kişinin bir anda nöbet geçirip, 1-2
dakika içinde kendine gelmesiyle karşı taraftan gelen korku, çekimserlik yaklaşım
ile oluşan dışlama sonucunda, dünyada ve ülkemizde intiharda da ilk sırayı almaya
devam etmesine rağmen, hiçbir şey yapılmamakta. Engelliler için gerekli desteği
görmemizi sağlayamayan ama araç desteği, ekonomik destek gibi birçok konuda
köstek olan birçok kurumun karşısında, Kent Konseylerindeki Engelliler Meclisi
engelliler için ne yapmakta?” ifadelerine yer verdi.
Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk açıklamasını şu
şekilde sürdürdü:
"ENGELLİLER MECLİSİ " NE İŞE YARAR?
Bütün engelli kuruluşları bir araya gelse (yaklaşık 12 milyona yakın engelli var)
iktidar partisinden bile çok oya sahip olurlar. Neden dersek; nüfusun ne kadar
geniş bir kitlesi... Ancak her alanda olduğu gibi bu alan da bir araya gelemediği
gibi, engelliler olarak kapının dışında kalıyor. Peki yüzde kaç engelliyi dışarıda
sokakta, işte, sosyal yaşamda görebilmekteyiz?
Ortopedik engelliler, merdiven başlarında, görme engelliler "kaldırım
tratuarlarında ve yol çukurlarında kalırken, zihinsel engelli şizofreni hastaları
"oda hapsinde" ömür geçirirken, epilepsi hastaları toplumdan dışlanmamak için
rahatsızlığını saklayarak; kendilerini toplumdan izole etmekte...
Ne devlet gerçekten epilepsilileri hissediyor ne de epilepsiler bir araya
gelebiliyor. Çünkü epilepsililerin çoğu, epilepsili olduğunun hissedilmemesi
için, ilacı yazdırmadan, derneğe katılmadan, sosyal medyada epilepsi ile ilgili
sayfalara üye olamadan, işe girişte işverenden saklayarak, evlendiği kişiye bile
söylemekten çekinerek yaşıyor. Böyle binlerce epilepsili var. Oysa ülke genelinde
12 milyon engelli grubu ses getiriyor da sadece epilepsisi olan 950.000 kişi olunca
neden ses duyulmuyor? Ülkeyi kucaklayan tek epilepsi hasta derneği olmasına
karşın ne kişi ne kurum ne devlet; nasıl oluyor da hâlâ görmüyor, göremiyor;
gösterilmiyor veya görmek istenilmiyor?
KENT KONSEYİNDE BULUNMAK
"Engelliler Meclisi" Kent Konseylerinde bulunmuş olmak için mi bulunuyor?
Ortopedik, görme ve işitme gibi organik engelliler, kalp, böbrek gibi dahili
engelliler ve aizemer, MS, otistik, epilepsi gibi zihinsel ve beyinsel engelliler,
şizofren, panik atak gibi psikolojik engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın Yaşlı ve Engelli Bölümü bağımsız kurum çatısı altında ne derece
temsil edilmeli. Sadece adı duyulan STK’lar, sponsorları olan kurumlar değil, tüm
engelliler, engelli federasyonlarının kararlarına ve söz hakkına katılabilmeli.
Nüfusunun yüzde 12’ü engelli olan, aileleriyle birlikte yüzde 52’lik bir
toplumsal kesim olan Engelli ve Engelli Yakınları "iletişim ve dayanışma"
dernekleri kurarak; farklı noktalardan ses getirebilmeli. Dernekler, platformlar,
odalar gerekirse daha fazla bilgilendirilerek hem uluslararası hem ulusal hem de
yerel dernekler Kent Konseylerinde yerini almalı ve Engelli Meclislerini aktif ve
sorun çözmede etkin hâle getirilebilinmeli. Dijital medya dönemine girdiğimiz şu
günlerde engelli iletişim ve dayanışma ağları kurulmalı. Şiddet mağduru kadınlar
için geliştirilen engelli iletişim hattı ve alarmı gibi "Engelli ilkyardım" alarmı
kurularak, ilk yardım butonları oluşturulmalı.
Engelliler, engeline uygun her meslek grubunda olabildikleri gibi, siyasi
partilerin en önemli noktalarında da yer alabilen, hatta parti kuruluşlarında dahi
bulunabilenlerdir. Engelsiz olmak, engelli olunmayacak anlamına gelmez!
Engelliler için empati kuracak "farkındalık" sağlayacak, kamusal ve toplumsal
girişimleri, teşvik edilebilir. Kent Konseyi Engelliler Meclisi, bütün engelli
yakınlarını ve onların kuruluşları ile etkin hâle gelebilir. Yeter ki engelliler ve
yakınları için bir şeyler yapma niyeti hissedilsin.
Yeter ki engelli yakınlarının birbiriyle iletişim kurması, halkın bilinçlenmesi ve
dayanışması için gerekli desteğin ve yönlendirmenin yapılması sağlansın. Kent
Konseyi Engelliler Meclisleri, bulundukları her semt ve kentte engellileri tespit
edip, ailelerini bir araya getirerek, dernek, kooperatif kurmalarına destek, kurulu
olanlara ise yer ve imkân vererek, işlevlerin yerine getirilmesi sağlansın.
Bizler 2003 yılından beri sahada olan epilepsililer olarak, kendilerini engelli
konusunda ‘en hassas’, ‘en ilgili’ partiler olduğunu söyleseler de bugüne kadar
bir kere bile bizlere yer göstermemiş kurumlar olduğunu bilerek, yaşayarak,
iliklerimize kadar hissederek yaşamış 950.000 epilepsili adına, sadece Engelliler
Haftasında bari duymalarını, görmelerini, hissetmelerini dileyelim. Haydi
şimdi! Engelli ve yakınları olarak ilk adımı atarak, "Engelli Yakınları Kurultayı"
düzenleyelim. Derneklerin siyasal, ekonomik, sosyal gücüne bakmadan, her
birine eşit mesafede yaklaşarak, bir adım atalım. Daha söyleyecek sözlerimiz var!
Yeter ki; "Engelli Meclisleri" engelli yakınlarıyla dolsun."
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CEZALAR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gündeme getirdiği düzenleme yapıldı

ARTTIRILDI
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin
düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Türk Ceza Kanunu, Ceza
Muhakemesi Kanunu ve Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu olmak
üzere 3 farklı kanunda değişiklik
içeren düzenleme 17 maddeden
oluşuyor.
Türk Ceza Kanununun 62.
maddesinde yapılan düzenleme
ile takdiri indirim nedenleri
belirli konular münhasır kılınarak,
maddenin uygulama alanı
sınırlandırıldı. Takdiri indirim
nedeni olarak sadece failin geçmişi,
sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve
yargılama sürecindeki pişmanlığını
gösteren davranışları, cezanın failin
geleceği üzerindeki olası etkileri
göz önünde bulundurulabilecek.
Failin pişmanlık içermeyen
davranışları ve salt indirim almaya
yönelik duruşmadaki şekli tutum
ve davranışları, takdiri indirim
nedeni olarak dikkate alınmayacak.
Failin kılık ve kıyafetine özen
göstermesi, takım elbise giymesi,
kravat takması gibi şekli davranışları
da indirim nedeni olarak kabul
edilmeyecek. Ayrıca takdiri indirim
nedeni gerekçeleri kararda mutlaka
yazılacak.
Kadına karşı şiddetle daha
etkin mücadele edilebilmesi ve
caydırıcılığın sağlanabilmesi
amacıyla, kadına karşı işlenen

kasten öldürme, kasten yaralama,
tehdit, işkence, eziyet suçlarında
cezalar artırıldı. Bu kapsamda;
kasten öldürme suçunun kadına
karşı işlenmesinin cezası müebbet
hapis iken ağırlaştırılmış müebbet
hapse çıkarıldı. Ayrıca kadına karşı
işlenen; kasten yaralamada cezanın
alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse, tehditte
cezanın alt sınırı 6 aydan 9 ay hapse,
işkencede cezanın alt sınırı 3 yıldan
5 yıl hapse, eziyette ise cezanın
alt sınırı 2 yıldan 2 yıl 6 ay hapse
çıkarıldı.
Diğer yandan, kamu
hizmetlerinden yararlanma hakkının
engellenmesi suçunun konusunun
sağlık hizmeti olması halinde
verilecek ceza da 1/6 oranına kadar
artırılacak.
ISRARLI TAKİP MÜSTAKİL
SUÇ KABUL EDİLDİ
Değişiklikle ısrarlı takip fiilleri,
müstakil suç olarak düzenlendi.
Fiziken takip etmek, iletişim
araçlarıyla veya üçüncü kişileri
kullanarak temas kurmaya çalışmak
gibi fiillerin, mağdurda ciddi
bir huzursuzluk oluşmasına ya
da mağdurun kendisinin veya
yakınlarından birinin güvenliğinden
endişe duymasına neden olması
hali suç olarak kabul edildi. Suçun
temel cezası 6 aydan 2 yıla kadar

hapis, nitelikli hallerinin cezası ise
1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak
belirlendi. Yapılan düzenlemede
suçun uzlaştırmaya tabi olmadığı da
vurgulandı.
KATALOG SUÇLARIN
KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Kadına karşı işlenen kasten
yaralama suçu, tutuklama nedeni
varsayılan katalog suçlar arasına
alındı. Kasten yaralama suçunun
beden veya ruh bakımından
kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı veya canavarca
hisle işlenmesi de katalog suçlara
dahil edildi.
Avukatı bulunmayan şiddet
mağduru kadınlara istemleri
halinde, baro tarafından ücretsiz
avukat görevlendirilmesi kabul
edildi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
YÖNELİK İZİN VE RÜCU
DÜZENLEMELERİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında
görev yapan personele karşı
görevleri sırasında veya görevleri
dolayısıyla işlenen kasten yaralama
suçu, CMK kapsamında tutuklamaya
imkan sağlayan katalog suçlar
arasına alındı.
Düzenlemeyle, hem kamu
kurum ve kuruluşlarında, hem de
özel sağlık kurum ve kuruluşları

ile vakıf üniversitelerinde görev
yapan hekim ve diş hekimi ile diğer
sağlık meslek mensupları hakkında,
sağlık mesleğinin icrası kapsamında
yaptıkları muayene, teşhis, tedaviye
ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar
nedeniyle soruşturma yapılabilmesi
Sağlık Bakanlığı bünyesinde
kurulan Mesleki Sorumluluk
Kurulunun iznine bağlandı. Kurulun
kararlarına karşı Ankara Bölge İdare
Mahkemesine itiraz hakkı verildi.
Ayrıca, kamu kurum
ve kuruluşları ile devlet
üniversitelerinde görev yapan
hekim ve diş hekimi ile diğer
sağlık meslek mensuplarının sağlık
mesleğinin icrası kapsamında
yaptıkları muayene, teşhis ve
tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve
uygulamalarından kaynaklı
zararların tazmini için açılan davalar
sonucunda devlet tarafından
ödenen tazminatın ilgilisine rücusu
bakımından da Mesleki Sorumluluk
Kuruluna yetki verildi. Kurulun
yapacağı değerlendirme sonucunda
rücusuna karar verilen miktar
bakımından ilgili sağlık çalışanına
dönülecek.
Geçici maddeyle de tıbbi işlem
ve uygulamaları sebebiyle idare
tarafından ödenen tazminatın
rücuan tahsili istemiyle kamu

kurum ve kuruluşları ile devlet
üniversitelerinde görev yapan
hekim ve diş hekimi ile diğer
sağlık meslek mensupları aleyhine
açılan ve Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla derdest
olan davalar bakımından, rücu
edilip edilmeyeceği ve rücu
miktarı konusunda Kurulun karar
verebilmesi sağlandı.

MÜKEMMELLIK MARATONU BAŞLADI
Kalite Derneği ile iş
birliği yaparak ‘İyi Niyet
Bildirgesi’ni imzalayan
Ankara Büyükşehir
Belediyesi(ABB) ‘Ankara
Mükemmellik Maratonu
Projesi’ni başlattı.
Büyükşehir Belediyesi
Konferans Salonu’nda
düzenlenen projenin lansman

toplantısına katılan ABB
Başkanı Mansur Yavaş,
“Projemiz vesilesiyle
artık Ankara’mızı hak
ettiği mükemmel hizmet
kalitesine ulaştırmak için ilk
günden beri yürüttüğümüz
faaliyetlerin yanı sıra stratejik
planlarımızı da içeren bir
öz değerlendirme çalışması

yapacağız.
Böylece objektif ve
uluslararası kabul görmüş
kalite kriterleri ortaya
çıkacak, yenilikçi ve sürekli
iyileştirme kültürümüzde
tüm birimlerimize
içselleştirilmesini
sağlayacağız”
değerlendirmesi yaptı.
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"HiÇBiR FEDAKARLIKTAN

KAÇINMIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal
hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok
sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engellilerimizi ihmal edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde
düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel
Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım
Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına bu güzel buluşmaya
vesile oldukları için şahsı ve milleti adına
teşekkür etti. Salondakilerle birlikte tüm engelli
vatandaşların Engelliler Haftası'nı tebrik eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilerin hayatın her
alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve
kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son
dönemde engellilerin sporun farklı branşlarında
dünya çapında iftihar verici başarılara imza
attıklarını anımsattı.
"HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMIYORUZ"
Salonda bulunan ve her biri birer cesaret
timsali olan engellileri, mücadeleleri, gayretleri,
emekleri için özellikle milleti adına tebrik eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle
sürdürdü: "Buradaki sporcu kardeşlerimizin
şahsında, şanlı bayrağımızı her yerde gururla
dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve
milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Engelli
kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından
aldığımız ilhamla biz de Rabbimizin hepimize
birer emaneti olan engellilerimizin hayallerini
gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız.
Her fırsatta ifade ettiğim gibi hangi kökene,
inanca, kültüre, sosyal statüye sahip olursa olsun
85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir.
Gerek 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' buyuran
kadim kültürümüz gerekse Anayasamızda yerini
alan sosyal devlet ilkemiz bize adil olmayı, eşit
davranmayı, insanlar arasında ayrım yapmamayı
emretmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset ve devlet
anlayışlarında hiç kimsenin insanî vasıflarından,
doğuştan gelen özelliklerinden dolayı
ötekileştirilemeyeceğini dile getirdi.
Hiç kimsenin etnik kimliğinden, mezhebinden,
fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı
ayrımcılığa maruz bırakılamayacağını vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla
sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını
dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok
sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz
engellilerimizi ihmal edemeyiz. Bilhassa da
engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik,
imkânsızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına
hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz.
Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin
birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlığımızın tamamının
imkanlardan ve fırsatlardan eşit derecede
faydalanmasını sağlamak da bizlerin temel
görevidir. Bu hassasiyetle 85 milyonun tüm fertleri
gibi engelli kardeşlerimizin de hiçbir sorun,
sıkıntı yaşamadan eşit bireyler olarak hayata
katılımlarına büyük önem veriyoruz."
81 İLDE 500 ÖZEL EĞİTİM OKULUNA 27 BİN
259 SPOR MALZEMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının ortaklaşa
düzenlediği bu anlamlı programın, engellilerin
önündeki maniaları temizleme iradelerinin en
güzel örneklerinden birini oluşturduğunu ifade
etti.
"Spor Aşkı Engel Tanımaz" diyerek Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna
farklı engel gruplarının kullanımına sunmak
üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesinin
yola çıkacağını söyleyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, içinde spor malzemelerinin olduğu
tırları hep beraber ülkenin dört bir köşesine
uğurlayacaklarını vurguladı.
Böylece Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den
Hatay'a, 81 vilayetteki binlerce engelli öğrenciyi
spor yapma imkânına kavuşturacaklarını dile
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Aşkı
Engel Tanımaz Projesi ile ayrıca eğitimde fırsat
eşitliğini her alanda tesis etme hedefimize
de bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Engelli
kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde
değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın

her alanında bizleri gururlandıracak başarılara
imza atacaklarına inanıyorum. Bunu Tokyo'da
gördük, inşallah şimdi Paris'te de göreceğiz" diye
konuştu.
Salondaki sporculardan Paris'te başarı için
söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah
Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka, dolu dolu
zaferlerle döneceğiz" sözlerini sarf etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını
bölerek, kendisini sevdiğini söyleyen engelli bir
sporcuya, "Ben de seni seviyorum" karşılığını
verdi.
Sporun insan ve toplum sağlığı kadar özellikle
engelli vatandaşların hayata aktif katılımlarını
sağlayan çok önemli bir faaliyet alanı olduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilimsel
çalışmalar, sporun engelli bireyler üzerinde
fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu etkilerinin
olduğunu ispat ediyor. Ancak Türkiye'de çok
uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ihmal edilmiş
ya da ön yargıların, kalıplaşmış düşüncelerin
kurbanı olmuşlardır. Engellilerimize gerekli
imkânlar sunulmadığı gibi sürekli 'yapamazsınız,
başaramazsınız' denilerek öz güvenleri
törpülenmiştir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Paris
Olimpiyatlarıyla ilgili hazırlıklarımıza şimdiden
başladık. Paris'te hem sporcu sayısı hem de
kazanılan madalya itibarıyla inşallah yeni bir
rekora imza atacağımıza inanıyorum. Spor Aşkı
Engel Tanımaz Programını, geleceğin olimpiyat,
dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirme
yolunda değerli bir adım olarak görüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında ülkeyi
yönetme görevini üstlendiklerinde diğer pek çok
alanda olduğu gibi engellilerle ilgili de çok ciddi
sıkıntıların bulunduğunu belirtti.
Engellilerin sorumluluğunun çok büyük
ölçüde ailelerin uhdesine bırakıldığını ifade
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engelli
vatandaşlarımızın hayata katılmalarını teşvik
edecek, bütüncül bir şekilde engellilerimizin
meselelerini ele alacak, sorunlarına çözüm
üretecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef
mevcut değildi. Son 20 yılda attığımız adımlarla
ülkemize ve milletimize yakışmayan bu tabloyu
biz kökten değiştirdik. Bunu kökten değiştirerek
engellilerimizin sorunlarını çözmek, ailelerin
sıkıntısını hafifletmek, engelli kardeşlerimizin de
bu ülkenin eşit vatandaşı olduklarını hissettirmek
adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik"
diye konuştu.
2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile
eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığın
önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek
çok konuda tarihî nitelikte adımlar attıklarını
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla
da kalmayıp 2010 yılında yapılan Anayasa
değişikliğiyle daha da ileriye giderek engellilere
yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına
aldıklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha da önemlisi,
engellilerin bakım evlerine veya benzeri
yerlere kapatılmaya gerek kalmadan kendi
aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri

alabilmelerini temin ettiklerini de söyledi.
"BİZ SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ, NE
GEREKİYORSA BUNU YAPACAĞIZ"
Evde bakım desteği, evde bakım yardımı,
gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi
özgün uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok
yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler
yaptık. Aynı şekilde okullarda kaynaştırma eğitimi
uygulamasını yaygınlaştırarak toplumumuzda
empatinin ve sorumluluk bilincinin gelişmesini
sağladık. Sağlık problemi nedeniyle okula
gidemeyen çocuklarımız için evleri, hastaneleri
birer okula dönüştürüyoruz. Ülke genelinde
toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk
ve gencimize eğitim veriyoruz. Özel eğitim
sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 77
bin 600'e çıktı. Engelli evlatlarımızdan 993'üne
hastane sınıflarında, 10 bin 552'sine de evde
eğitim imkânı sağlıyoruz. Özel öğrencilerimize
yönelik gerçekleştirilen bir diğer çalışma, destek
eğitim odalarının sayısını artırmak ve içeriğini
zenginleştirmektir. Bir süre öncesine kadar 79
adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı
itibarıyla 638'e ulaştı. 81 ilde 10 bin destek eğitim
odası yapımı için çalışmalarımız sürüyor. Biz
sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa bunu
yapacağız, yapmakta kararlıyız."
Üniversitelerin tamamında engelli öğrenci
koordinasyon merkezleri kurduklarını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların dışında
spordan iş dünyasına, kamuda istihdamdan
siyasete kadar her alanda engellilere daha önce
eşi benzeri görülmemiş imkânlar sunduklarını
bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atılan tüm bu
adımlar sayesinde engelli kardeşlerimizin
öz güveni yükseldi, topluma ve devlete olan
güvenleri arttı" dedi.
Bugün hayatın hiçbir alanında engellilerin
yok sayılmadığını, bilakis el üstünde tutulduğunu
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllar
dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta,
akademide, siyasette artık göğüslerini gere gere
ben de varım diyor" diye konuştu.
Engellilerin desteklenip kendilerine
gerekli imkânlar sunulduğunda neleri
başarabildiklerinin en net biçimde spor alanında
görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Daha
önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda
varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun
her alanında adeta destan yazıyorlar. Rakamlar,
sporda ülkemizin nereden nereye geldiğini ortaya
koymaktadır. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik
Oyunlarına sadece bir sporcuyla katılmış ve hiçbir
madalya kazanamamıştır. 20 sene sonra 2020
Tokyo Paralimpik Oyunlarına 87 sporcuyla katıldık
ve 2'si altın, 4'ü gümüş, 9'u bronz madalya olmak
üzere toplam 15 madalyayla ülkemize döndük.
Tokyo 2020, 13 branş ve 87 sporcuyla paralimpik
oyunlar tarihimizin en fazla sayıda branş ve
sporcuyla katılım sağladığımız organizasyon oldu.

İŞBİRLİĞİ

YAPACAKLAR

Türkiye’ye gelen Azerbaycan
Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı
Korgeneral Etibar Mirzayev, Tarım
ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel
Tiryaki ile İstanbul’da bir araya geldi.
İki ülke arasında, orman yangınları
ile mücadele konusunda iş birliği
yapılması hususunda müzakereler
gerçekleştirildi.
İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde
düzenlenen toplantıda iki ülke bakan
yardımcılarının yanı sıra, Orman
Genel Müdürü Bekir Karacabey,
Azerbaycan Ana Operasyon Dairesi
Başkan Yardımcısı Albay Alasgar
Aliyev, Azerbaycan Uluslararası
İlişkiler Dairesi Uluslararası İş birliği
Baş Danışmanı Javid Zeynelzade ve
İstanbul Bölge Müdürü Yusuf Şahin
yer aldı.
AZERBAYCAN’DAN
HELİKOPTER VE UÇAK DESTEĞİ
İki bakan yardımcısının nezdinde,
Azerbaycan ve Türkiye arasında
ormanların yangınlardan korunması
ve yangınlarla mücadele alanında
hazırlanan iş birliği protokolünün
detayları müzakere edildi. Karşılıklı
görüşmede kardeş ülke Azerbaycan
tarafından yangında kullanılmak üzere
Türkiye’ye helikopter ve uçak desteği
sağlanacağı ve yakın bir tarihte
ülkemizde birlikte bir yangın tatbikatı
yapılacağı konusunda mutabakata
varıldı.
Azerbaycan Bakan Yardımcısı
Etibar Mirzayev görüşmede,
orman yangınlarına müdahale, acil
durum yönetimi konularında yeni
bakış açılarını tartışmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak amacıyla
burada bulunduklarını ifade ederek
samimi karşılamadan dolayı
teşekkürlerini iletti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Dr. Veysel Tiryaki, geçtiğimiz yıl
çıkan büyük yangınlarda verdikleri
destekten ötürü Azerbaycan devletine
teşekkürlerini iletti. Azerbaycan ile
ormancılık alanında teknik iş birliğinin
geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin daha
iyi noktalara taşınması için gereken
çabayı göstereceklerini belirten
Tiryaki, yangınla mücadelede iş
birliğinin yanı sıra, farklı alanlarda da
tecrübe paylaşımı yapmaktan büyük
memnuniyet duyduklarını vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
Karabağ-Cebrayil bölgesinde
yapılması düşünülen Ormancılık
Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi için
de çalışmalara başlandığını belirten
Tiryaki, Ormancılık Eğitim Merkezi
için avan projeler, Fidanlık Tesisi
için ise vaziyet planları hazırlandığını
ifade ederek, çalışmaların hızla
süreceğinin altını çizdi.
Toplantının ardından İstanbul
Bölge Müdürlüğü Yangın
Koordinasyon Merkezinde konuk
ülke heyeti ve katılımcılara, orman
yangınlarıyla mücadelede kullanılan
sistemler, izlenen yöntem ve
gelişmeler hakkında detaylı bilgi
verildi.

