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AKCİĞER KANSERİNİ YENEN BEDENSEL ENGELLİ ŞERİFE TÜRÜDÜ: HAYATA
BAĞLANMALARI İÇİN ENGELLİLERİ İŞ HAYATINA DÂHİL EDİN
Bedensel engelli kadınların iş hayatında yer almaları için fırsat yaratmayı amaçlayan Ready
Woman projesinin toplantısında konuşan Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği’nin kurucusu
Şerife Türüdü, “Hayata bağlanmaları için engellileri iş hayatına dâhil edin” dedi.
Bedensel engelli kadınların sosyal hayata ve iş yaşamına daha fazla katılmasını hedefleyen
ve 7 ülkenin iş birliğiyle düzenlenen 3’üncü Ready Woman toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.
Katılımcı ülkeler arasında Yunanistan, Türkiye, İtalya, Letonya, Portekiz, İspanya ve
Bulgaristan bulunuyor.
17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli kalan ve 3 yıl önce yakalandığı
akciğer kanserini yenen Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği’nin kurucusu Şerife Türüdü de
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) yapılan toplantıda yer aldı. Toplantıya İGÜ’yü temsilen
Eğitim Destek Koordinatörü Melike Çelik de katıldı.
Tekirdağ’da yaşayan 58 yaşındaki Şerife Türüdü, 17 yıl önce trafik kazası geçirerek ağır
yaralandı. Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği’ni kurarak hayata tutunan Türüdü, üç yıl önce de
akciğer kanserine yakalandı. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Türüdü, yaşama
sevinci sayesinde kanseri yendiğini söyledi.
“YOL ARKADAŞI OLMAK İSTİYORUZ”
Toplantıda yaptığı konuşmada engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlatan Türüdü,
“Türkiye’de kadın olmak zor, engelli bir kadın olmak ise çok daha zor. Eş olamıyorsunuz, kadın
sayılmıyorsunuz. Size yol gösterecek kimse yok. Biz bu konularda engelli bireylere yol
arkadaşı olmak istiyoruz” diye konuştu.
“ENGELLİLERİ İŞ HAYATINA DÂHİL EDİN”
Engellilerin yaşama bağlanması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şerife Türüdü, en
büyük arzusunun, engelli bireylerin kendi mesleklerini yapar hale gelmeleri olduğunu ifade etti.
Türüdü, “Hayata bağlanmaları için engellileri iş hayatına dahil edin. Çalışmak isteyen birçok
engelli işyerinin erişimine uygun olmadığı için çalışma imkânı bulamıyor. İnsanın kendinin
üretmesi ve üretip kazanması kadar mutlu eden bir şey yok. Bu paradan da kıymetli” dedi.
Sevilla Bedensel Engelliler Federasyonu’ndan Ready Woman’ın proje koordinatörü
Encarnacion Barrera ise, projenin teme amacına yönelik yaptığı konuşmada, engelli kadınlar
için yeni fırsatlar sunmayı amaçladıklarını söyledi.
“AMACIMIZ YENİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKARMAK”
Avrupa Birliği'nin yeni istihdam olanakları yoluyla engelli kadınların sosyal hayata katılımını
kolaylaştırması gerektiğini vurgulayan Barrera, “Bu esas olarak özgüven, sosyal yeterlilik,
iletişim ve benzeri şeylerde yetkinliklerin geliştirilmesi yoluyla kolaylaştırılabilir. Bedensel
engelli insanlarla çalışıyorum. Hazır kadınlar projesinde üçüncü uluslararası koordinasyon
toplantısını kutlamak için buradayız. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortaklaşa
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kurulan ‘Ready Woman’ projesinin temel amacı, bedensel engelli kadınlara işgücü piyasasında
yeni imkânlar sunmak için yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktır. Bu amacımızı esas olarak eğitimler,
onlar için çok faydalı diğer faaliyetler ile ortaya koymayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“ÇİFTE AYRIMCILIK SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”
ERFC European Regional Framework for Cooperation’dan Ioannis Papagiannopoulos da,
engelli bireylerin işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmak adına, kadınlar için girişimci
becerileri ile sosyal becerilerini dikkate alarak bazı modüller geliştirmeye çalıştıkların anlattı.
Engelli kadınların topluma dâhil olmaları için destek olduklarını aktaran Papagiannopoulos,
“Kadınlara işgücü piyasasında eşlik etmemiz ve onları iş görüşmelerine hazırlamamız, yeni bir
işe başvururken onlarla hareket etmemiz gerekiyor. Kadınların karşılaştıkları çifte ayrımcılık
sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bunun kadınlar için gerçekten zor bir durum olduğunu
düşünüyorum. Kadınların topluma dâhil olması için onlara yardım etmeye ve destek vermeye
çalışıyoruz, entegrasyona karşı katılımı tercih ediyoruz” diye konuştu.
PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
İzmir-İstanbul seferini yapan ve çarşamba akşamı saat 18.19'da pistten çıkan uçakta 3 kişi
hayatını kaybetti. Uçağın enkazında gece boyunca çalışmalar devam etti. Bugün ise uçakta
incelemeler yapılıyor. 183 kişiyi taşıyan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada
pistten çıkan uçakta incelemeler devam ederken, Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi
Haluk Kul, çalışmalarda nasıl bir yol izlendiğini paylaştı.
"HATA VE İHMAL OLABİLİR"
Uçağın enkazının bulunduğu bölgeye gelen İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak - Uzay Yüksek
Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Haluk Kul, kazanın neden yaşandığına ilişkin rapor sonuçlarının
zamanla netlik kazanacağını ifade etti. Kul, şunları söyledi:
"Yumuşak inişin tercih edilmemesinin sebebi; su bir film tabakası olarak durur. Jilet gibi tekeri
kesebilir. Ayrıca uçağın tekerleklerine baskı yapıp bu baskıyla sürtünme kuvvetiyle frenleme
yapılmasına engel olabilir. O nedenle ilk dokunmada nispeten hissedilen bir oturmayla, tam
kapasiteyle sürtünmenin gerçekleşmesi istenir. Bunun dışında kuyruk rüzgârı etkisinin de
olduğu hem yatayda hem de yukarı aşağı olan etkiyle acaba uçak burun yukarı kalktı da hücum
açısı değişti ve taşıma kuvveti bir an da ortadan mı kaldırıldı ona bakılması lazım. Suçlu
aramıyoruz. Havacılıkta olumlu emniyet kültürü vardır. Hata ve ihmal olabilir. İhmal yoksa bir
hata varsa hata yapanın kendisinin de rapor edebilmesi lazım. İllaki soruşturmalar yapılacaktır.
Uçuş ekibi, kabin ekibi, kulenin raporları alınacaktır. Uçuş veri kayıt cihazlarıyla, kokpit ses
kayıt edicilerin eşleştirilip doğru olan durumun anlaşılması aylar hatta yıl mertebesinde nihai
sonuç elde edilecektir."
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DELİLLER VE PARÇALAR TOPLANIP İNCELENECEK
Haluk Kul, uçakta yapılan inceleme için, "Şu an delil toplanması yapılacaktır. Varsa parçalar
incelenmek üzere belli bir yerde depo edilecek. Daha sonra enkaz kaldırma çalışmalarına
geçilecektir. Sonrası zahmetli, ayrıntılı bir süreç olacaktır. Şu an için hiçbir şey net değil.
Kimseyi suçlamamak lazım. Tüm paydaşların ne yaptığına bakmak gerekiyor. Bir yerde bir
hata varsa da o hatayı yapan kişinin ya da kuruluşun departmanın suçlanması değil, bunun
yerine böyle bir hatanın olmaması için ne yapılması gerekirdi buna bakmak lazım.
Kamuoyunun da sabır içinde olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ABDULKADİR GAYRETLİ: YKS’YE GİRECEK DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN
PSİKOLOJİSİNE DESTEK OLACAĞIZ
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli,
eğitimcilerin ve psikologların, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin
depremde yaşadığı psikolojik travmayı hiç dile getirmediğini söyleyerek, “Gençlerin
gelecek kaygılarını en aza indirmek için çalışacağız. YKS’ye girecek depremzede
öğrencilerin psikolojisine destek olacağız” dedi.
Türkiye’de depremle yaşamayı öğrenmek gerektiğini fakat gerekli tedbirleri de almanın
zorunlu olduğunu belirten Abdulkadir Gayretli, “Herkes hakkına razı olarak, kanuni
noktadan ve insani açıdan yapılması gereken ne varsa yapmalı. Hasarları ve ölümleri
en aza indirgemek eğitimden geçiyor. Türkiye’de deprem eğitimi ile bütün kurum ve
kuruluşlarda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bizler de üzerimize düşen görevi
yapmaya hazırız” diye konuştu.
Üniversite sınavına hazırlanan aday öğrencilerin deprem travmasını yenmeleri için
okullardaki rehber öğretmenlerin, ilçelerdeki rehberlik araştırma merkezi görevlilerinin
bu bölgeye özel çalışma yapması gerektiğine değinen Gayretli, “Milli eğitim
müdürlükleri desteğiyle öğrenciler ve aileleri bilinçlendirilip deprem korkularını
üzerlerinden atması sağlanmalı. Spor veya sosyal aktiviteye, ferdi ve grup halinde
teşvik edilmeliler. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin motivasyon bozukluğu,
öz güven eksikliği, gelecek endişesi yaşamlarını etkiliyor” ifadelerini kullandı.
İGÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli ile deprem bölgesinde ziyaretlerde
bulunacaklarını ifade eden Abdulkadir Gayretli, “Aday öğrencilerin deprem travmalarını
yenmeleri için her türlü çalışmayı ve desteği vermeye hazırız. Gençlerin gelecek
kaygılarını en aza indirmek için çalışacağız” dedi.

