
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yılın 10 ayında yasalara aykırılık tespit edilen 74 tur organizasyonuna ceza kesildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde son yıllarda rekor sayıda ziyaretçi ağırlayan Kapadokya'da bu yılın 10 aylık döneminde, kaçak tur, kaçak rehber v
organizasyona yaklaşık 150 bin lira ceza kesildi, kurum, kuruluş, firma ve bireyler hakkında çeşitli yasal işlemler yapıldı.

Denetimlerle peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiv
Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin kaliteli ve güvenli hizmet alarak bölgeden ayrılmaları amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) ta
yoğunluğunun yaşandığı Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar beldeleri, Çavuşin köyü başta olmak üzere farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

NERO Başkanı Yunis Ünal, her ay dünyanın çeşitli yerlerinden gelen on binlerce turistin ağırlandığı Kapadokya'nın tanıtımı ve sektörün güvenirliği konusunda bir 
denetimlere paydaşlarla devam ettiklerini belirtti.
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Kapadokya'da kaçak tur organizasyonlarına göz açtırılmıyor

[Fotoğraf: AA ]
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Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle son yıllarda ziyaretçi rekorları kırılan Kapadokya'da, yılın 1
aykırılık tespit edilen 74 tur organizasyonuna cezai işlem uygulandı.
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Türk turizminin gelişerek büyümesi ve daha çok turiste ev sahipliği yapılabilmesi için çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Acentelerin rehber bulundurma zorunluluğu var. Ülkemizin ve bölgemizin tanıtılmasında özellikle düzenli bir turizm faaliyeti ve doğru bilgilendirme, misafirlerim
dönmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsat sahibi profesyonel rehberlerin görev yapması oldukça önemli. Kapadokya'da turist yoğunluğunun yaşandığı b
faaliyete cezai işlem uygulandı. Yerli ve yabancı konukların doğru bilgilendirilmesi, tarihi kültürel zenginliklerimizin bilimsel veriler ışığında anlatılması önemli. Ü
var, bu nedenle yürüttüğümüz çalışma önemli."

[Fotoğraf: AA]

"Gelir getirici turlar yasalara uygun olmalı"

TURSAB Kapadokya BYK Başkanı Talip Aldemir ise turistlere yönelik turların, TURSAB'a bağlı seyahat acenteleri tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu söy

Sivil toplum kuruluşları veya üniversite öğrencilerince düzenlenen gelir getirici turların yasalara uygun yapılması gerektiğini dile getiren Aldemir, "Bizim en çok m
birisi öğrencilere yönelik düzenlenen gelir getirici tur faaliyetleridir. Çeşitli STK ve şirketlerce sadece bir araç temin edilip tura çıkanlarla da sık karşılaşıyoruz. Bu 
konuda öğretmen ve öğrencilerin hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Yasal ve güvenli değil" diye konuştu.

Aldemir, turizmdeki yeni hedefler doğrultusunda denetimlerin, gelecek ay ve yıllarda daha etkin şekilde sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.
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İdlibli küçük Muhammed savaşın kararttığı gözlerine yeniden kavuşmak istiyor
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Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti.

İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.

MEB soruşturma başlattı

İddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma açıldı. MEB'den yapılan açıklamada, MEB müfettişleri tarafından olaya ilişkin inceleme ve so

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, e
etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmal

Aksaray Valiliğinden açıklama

Olayla ilgili Aksaray Valiliğinden de açıklama geldi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda 32 derslik olduğu, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 334 öğrencinin ö

Özel eğitim öğrencilerinin okulda 5 yıldır öğrenime devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklar okulda normal eğitim öğretime devam etm
programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dışlamaya izin verilmeyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olayla ilgili Twitter adresi üzerinden açıklama yaptı. 

 

Çelik'in açıklaması şöyle: 

"Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyac
kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek."

"Türkiye'nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edecekler"

"Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, ay
beraber Türkiye’nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir."

"Bu konuda çok hassasız"

"Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler Bakanlığımız tarafından hassa
Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız."
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İddiaya göre, Aksaray'da otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep eden veliler, okulun çıkış 
gelerek otizmli çocukları yuhaladı. Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ömer Çelik
@omerrcelik

#Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan 
çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle 
takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın 
eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz 
kalmalarına izin verilmeyecek
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"Velilerin doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır"

"Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlan

Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa, onlar da bilgilendirilecektir. Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından k
bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır."

"Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği" vurgusu

"Özel Eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmeleri eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında olan ve 
şekilde gözetilen bir haktır.

Ayrıca, değerli velilerimize, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindek
yeniden hatırlanması gerekir.

Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uy
Hepsi tek bir evrendir."

"Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aksaray’da bir okulda yaşan
Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor." dedi.
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