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Projelerimiz Devam Ediyor 

SERÇEV TARİH YAZIYOR



Çocuklarımıza
verdiğimiz destek,

bizim için en büyük  hizmet.

Tıpkı SERÇEV gibi biz de çocuklarımızı çok seviyoruz. İşte bu yüzden 
serebral palsili çocuklarımızın yaşıtları gibi yaşaması,
topluma kazandırılması için büyük bir özveriyle çalışan

SERÇEV’i desteklemekten gurur duyuyoruz. 
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BAŞYAZI
— Süheyla 
GÜRKAN
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimizin başarılı ve kalıcı olmasının ardındaki temel yapı her 

zaman siz sevgili üyelerimiz oldu. Üyelerimizin oyları ile seçilen 

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, gönülü olarak hiçbir çıkar gö-

zetmeden çalışmalarını her zaman sizin için sürdürmektedir.  Tüm 

amacımız, gerçekleştirdiğimiz projelerle siz değerli ailelerimizin 

sesi olmaktır! Bizler, bireysel çıkarlardan ziyade toplumsal men-

faatleri gözetmek gerektiğinin duyarlılığı içinde çalışmalarımıza 

devam edeceğiz. 

Yaşadığımız ortak sorunlara çözüm sunabilmek adına çeşitli pro-

jeler üretmekte ve bunları uygulamaya geçirebilmek adına çalış-

maktayız. 

Doğudan Batıya Engelsiz Hayat projemiz ile Erzurum, Kars, Sivas, 

Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Edirne olmak üzere toplam 8 

ilde okulların erişilebilirlik ve iç düzenlemelerini sağlayarak, böl-

gedeki profesyonellere ve ailelere eğitimler vermekteyiz. Erişile-

bilirliğin ve özel donanımlı okulların ‘birlikte eğitim’ için ne kadar 

önemli olduğunu Gökkuşağı Ortaokulumuz ve SERÇEV Engelsiz 

Meslek Lisemizi Ankara’da inşa ederek gözlemledik. Sıra bu ör-

nek iki okulumuzu tüm Türkiye’deki okullara yaygınlaştırmak ve 

temelde bir eğitim ortamı dönüşümünü sağlamaktır. 

Kitap çağrışımlı tasarım ürünleri projesi, SERÇEV korosu, Engelsiz 

Hayal Kafe, SERÇEV Sanat Akademisi, Sanatla ışık yak, SERÇEV 

Akademi, yaşayarak uygulama ve öğrenme evi, 3D Afo, SERÇEV 

fizik tedavi, spor ve sanat merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu ile 

serebral palsi futbol takımı, SERÇEV Tiyatro… ve daha birçok proje 

sizlerin yönlendirmeleri ve arzuları doğrultusunda ortaya çıkardı-

ğımız, geliştirdiğimiz ve uygulamaya geçtiğimiz önemli projelerdir. 

Kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olmamızın yanında 

Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanı-

yan şeffaf dernek ve vakıflar ile bir araya ge-

tirmek amacı ile kurulan Açık Açık Platformu 

üyesi olarak, hesap verebilirlik kriterlerimizi 

her zaman ön planda tutarak ilerlemekteyiz. 

Başardıklarımız, siz değerli ailelerimize ve ço-

cuklarımıza armağandır. 

Bu sayımızda da geçtiğimiz aylarda gerçekleş-

tirdiğimiz etkinlikleri, ziyaretleri sizlerle payla-

şıyor olacağız. Her serebral palsili bireyin ya-

pabileceği harika şeyler olduğunu savunuyor 

ve her sayımızda sizleri bir başarı hikayesi ile 

buluşturuyoruz. Bu sene 18.sini gerçekleşti-

receğimiz 23 Nisan SERÇEV Çocuk ve Gençlik 

Balomuzda sanatçı Gökçe’nin bizlerle olacağı 

haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk du-

yarken, başarılara imza atan bir kız meslek 

lisesinin başarı dolu hikayesini okuyacağız. 

Bu sayımızda çok kıymetli hocalarımızdan 

serebral palside postüral problemleri ve se-

rebral palsili çocukların ve ailelerinin yaşama 

katılımları başlıklı yazılarını sizlerle paylaşıyor 

olacağız. 

En başından beri yapmış olduğumuz gibi ha-

yaller kurmaya, düşünmeye, gerçekleştirmeye 

devam edeceğiz.

Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projemiz 

Devam Ediyor,

SERÇEV Tarih Yazıyor! 

Keyifli okumalar dilerim

Sevgili SERÇEV ailesi,
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S ERÇEV, Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürü Turhan Akpınar’ı 
makamında ziyaret etti ve Kuzey 
Ankara bölgesinde serebral palsili 

çocukların gidebileceği yeni bir okul müjdesi 
verildi. 

Görüşmede; 
Gökkuşağı İlköğretim Okulu kayıt sırası 

bekleyen çocuklarımızın durumları,
Yasemin Karakaya Ortaokulu Bilim ve Sanat 

Merkezi’ni serebral palsili çocuklarımıza uygun 
bir şekilde dönüştürülerek eğitim-öğretime 
kazandırılması ‘Doğudan Batıya Engelsiz Hayat’ 
Projemiz kapsamında Polatlı’da açacağımız 
okul açılışına davet gibi gündem maddeleri 
konuşuldu. 

Görüşmeye SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Süheyla GÜRKAN, Başkan Yardımcısı Abdulkadir 
GÖĞÜS, Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi 
Koordinatörü Gaye ÖCAL katılım sağladı.

YeniOKUL MÜJDESİ

VEFA ÖDÜLLERİNE 
ADIM ADIMA STOP Başkanlar 

Kurulu 2020’nin ilk 
toplantısı onursal 
başkan sayın Veli 

Sarıtoprak ve dönem sözcüsü SEIS 
başkanı sayın Metin Demir öncülü-
ğünde SERÇEV yönetim kurulu baş-
kanı Süheyla GÜRKAN’ın katılımıyla 
gerçekleştirdi. Toplantının ilk hedefi 
Nisan ayında gerçekleştirilen ASTOP 
Vefa Ödülleri Töreniydi.

HİZMET ÖDÜLÜ İSMİ BELİRLENDİ
ASTOP üyeleri, Dr. Buğra Buy-

rukçu’nun kliniğinde buluşarak 
sağlıklı yaşam ve beslenme üzeri-
ne küçük bir eğitim aldıktan sonra 
Vefa Ödülleri adaylarını belirlediler. 
SERÇEV’in bu yılki adayı nöroloji 
alanında SERÇEV’e Yönetim Kurulu 
üyeliği yapmış ve hizmet etmiş Prof. 
Dr. Sabiha Aysun hocamızı gururla 
sunduk.

S E R Ç E V D E R G İ6
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H acettepe Üniversitesi tarafından, Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1001 Proje-
si) kapsamında, “Ankara’da yaşayan Serebral Palsili Çocuklar 
ve Ailelerinin İhtiyaçlarının, Yaşama Katılımlarının İncelen-

mesi” projesinin kapanış toplantısında SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Süheyla GÜRKAN ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir GÖĞÜŞ, Sivil Toplum 
Örgütlerinin Serebral Palsi Çocuk ve Aileleri ile İlgili Çalışmaları oturumun-
da sunum gerçekleştirdi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ,
SP’Lİ ÇOCUKLARIN YAŞAM 
KATILIMINI İNCELEDİ

S SERÇEV, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Sayın Fahri Kasırga’yı makamın-
da ziyaret etti. SERÇEV Yönetim 

Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Abdulkadir GÖĞÜŞ, 
Mehmet Fatih GÜNER, Ersoy AKCA ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Kaan ERÖKTEN ile üyemiz Nej-
la ERÖKTEN’ in katılım sağladığı görüşmede, 
yürütmekte olduğumuz ve çalışmaları devam 
eden projelerimizi anlattık.

CUMHURBAŞKANI 
BAŞDANIŞMANI 
SAYIN FAHRİ 
KASIRGA’YI 
MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK!
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TANAP İLE 
ENGELLERİ 
AŞIYORUZ

TANAP (Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı 

Projesi), Sosyal ve 
Çevresel Yatırım 

Programları (SEIP) 
Doğrudan Fonlama 

Mekanizması kapsamında 
hibe desteği vermek üzere 

SERÇEV (Serebral Palsili 
Çocuklar Derneği) ile 

sözleşme imzaladı. 

S E R Ç E V D E R G İ8



S erebral palsili çocukların eğitim olanak-
larının iyileştirilmesi ve sosyal hayata 
katılımı her zaman SERÇEV’in öncelikli 
hedefi olmuş ve bu doğrultuda çalış-

malar gerçekleştirilmiiştir. TANAP tarafından Sosyal 
ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında 
finanse edilen, Serebral Palsili Çocuklar Derneği ta-
rafından uygulanacak proje ile bu hedefin daha ileri 
götürülmesini amaçlayan çalışmalara adım atılmıştır. 
TANAP Boru Hattı güzergahında bulunan şehirlerde 
maddi durumu yetersiz serebral palsili bireylerin ve 
ailelerinin tespiti gerçekleştirilerek kişiye uygun ci-
hazların temininin sağlanacağız projede; bölgede yer 
alan okulların fiziksel iyileştirilmelerinin yapılması, 
eğitim ve kaynaştırma sınıflarının açılması ve oyun 
parklarında bedensel yetersizliği olan öğrencilere 
yönelik iyileştirmeler yapılması ile ilgili çalışmalara 
başlanmıştır. 

TANAP’ın sağladığı hibe desteği ile uygulanacak 
projeyle 200 serebral palsili bireye ulaşılması hedef-
lenmekte ve projenin sonucunda toplumsal hayata 
katılımlarının artırılması, eğitim olanaklarının iyileş-
tirilmesi böylece akademik becerilerinin arttırılması, 
bunların yanı sıra eğitmenlerin eğitilerek mesleki 
kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır. 

Uygulamaya başladığımız 
TANAP ile Engelleri Aşıyoruz 
Projesini siz sevgili ailemizle 
paylaşmaktan gurur 
duyuyoruz. 

SERÇEV Koristlerinden Buse Barutcu

TANAP Çevre Direktörü Fatih Erdem,İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Adem Solmaz SERÇEV Yönetim 

Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN, Polatlı Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veli Keskin, TANAP 

Koordinatörü Ülya ÇAMUR, TANAP Çevresel Yatırım 
Programları Uzmanı Duygu DOĞAN

9M A R T  2 0 2 0



TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programla-
rı tarafından finanse edilen ve SERÇEV Derneği 
işbirliği ile uygulanmakta olan Doğudan Batıya 
Engelsiz Hayat Projesi kapsamında Sivas ili Mer-
kez Hayırsever Lütfi Abay İlkokulunda, SERÇEV 
tarafından inşaatı sağlanan engelsiz sınıflar ve 
oyun parkının açılış töreni gerçekleştirildi. Ar-
dından ‘Serebral Palsi Farkındalık Seminerleri’ 
kapsamında ilk gün profesyoneller semineri de 
gerçekleştirildi. 

Açılışa Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir 
Sıddık SAVAŞÇI, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire 
Başkanı Fikret YILMAZ, Perihan GÜRBÜZ, Şube 
Müdürü Süleyman BEKDAŞ ve SERÇEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN katılım sağlar-
ken; Ersin Ufuk TİMUÇİN, Kamile UZUN AKKAYA ve 
İlker SARIKAYA bölgede görev yapan profesyonel-
lere ve ailelere eğitim verdi. 

Sivas
S E R Ç E V D E R G İ1 0
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Akademik Kurul Üyemiz 
Dr. Ersin Ufuk TİMUÇİN 
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Yozgat
S E R Ç E V D E R G İ1 2



TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamın-
da finanse edilen SERÇEV tarafından uygulanmakta olan ‘Doğudan 
Batıya Engelsiz Hayat’ projesi kapsamında Yozgat’da 75. Yıl Doktor 
Müzeyyen Çok Değerli İlkokulunda SERÇEV tarafından inşaatı sağla-
nan engelsiz sınıflar ve oyun parkının açılış töreni gerçekleşti.

Açılışa; Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Öner Tikilo, 
Ram Müdürü Osman Gümüş, Okul Müdürü Sami Ünal, Okul Müdür 
Yardımcısı Ebrugül Başer ve Bakanlık temsilcisi Gürsen Vural, Anka-
ra’dan da SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN katılım 
sağlarken; Dr. Ersin Ufuk TİMUÇİN, Dr. Fizyoterapist Sabiha BEZGİN, 
Doçent Doktor Ali Fuat Karataş bölgede görev yapan profesyonellere 
ve ailelere eğitim verdi.Yozgat

/ T A N A P  I L E  E N G E L L E R İ  A Ş I Y O R U Z
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TANAP tarafından Sosyal ve Çevre-
sel Yatırım Programları kapsamında 
finanse edilen SERÇEV tarafından 
uygulanmakta olan ‘Doğudan Ba-
tıya Engelsiz Hayat’ projesi kapsa-
mında Ankara Polatlı’da Bedriye 
Halil Naci Mıhcıoğlu Ortaokulu’nda 
SERÇEV tarafından inşaatı sağlanan 
engelsiz sınıflar ve oyun parkının 
açılış töreni gerçekleşti.

Açılışa; Ankara İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Adem SOLMAZ, Po-
latlı Kaymakamı Mahmut Nedim 
TUNÇER, Ankara Vali Yardımcısı Bilal 
BOZDEMİR, Polatlı Belediye Başkan 
Vekili Veli BOZKURT, Polatlı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Yusuf UYMAZ, Şube 
Müdürü Murat YEŞİLÇİÇEK, Adalet 
ve Kalkınma Partisi Polatlı İlçe Baş-
kanı Aysel DEMİR, Tanap Direktörü 
Fatih ERDEM,

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Süheyla GÜRKAN, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Ersoy AKCA, Ab-
dulkadir GÖĞÜŞ katılım sağlarken;  
Doç. Dr. Esra Çalık VAR, Dr. Ersin 
Ufuk TİMUÇİN, ve Fzt. Kamile UZUN 
AKKAYA , bölgede görev yapan pro-
fesyonellere ve ailelere eğitim verdi.

AnkaraS E R Ç E V D E R G İ1 4
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TÜM
ANKARA İLİNDE 
YAŞAYAN 
SEREBRAL PALSİLİ 
ÇOCUKLARIN VE 
AİLELERİNİN
İHTİYAÇLARININ, 
YAŞAMA 
KATILIMLARININ 
İNCELENMESİ 
PROJESİ
Serebral palsili (SP) çocukların 

yaşam kalitelerinin, ailelerinin 

beklentilerinin ve aile 

yaşamına, okul yaşamına, 

sosyal yaşama ya da daha 

geniş bir ifadeyle “yaşama 

katılımlarını” Ankara ili 

özelinde değerlendirdiğimiz 

TÜBİTAK destekli araştırma 

projemiz şubat ayı içerisinde 

düzenlediğimiz kapanış 

toplantısıyla tamamlandı.

— Dr. Fzt. Cemil Özal, Prof. Dr. Mintaze 
Kerem Günel, Dr. Fzt. Ayşe Numanoğlu 
Akbaş, Dr. Fzt. Özge Çankaya, Dr. Fzt. 
Kübra Seyhan, Uzm. Fzt. Merve Tunç-
demir, Uzm. Fzt. Sefa Üneş, Doç. Dr. U. 
Ece Arslan, Prof. Dr. L. Hilal Özcebe
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Ü ç yıl önce Hacettepe Üniversitesi, Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakülte-
si, Serebral Palsi ve Pediatrik Reha-
bilitasyon Ünitesi, Tıp Fakültesi Halk 

Sağlığı Anabilim Dalı ile Halk Sağlığı Enstitüsü iş 
birliği ile; Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel yürütücü-
lüğünde yürüttüğümüz projede Ankara’nın farklı 
bölgelerinde yaşayan 450 SP’li çocuğa ulaştık.

Hangi Çocukları Dahil Ettik?
Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü’nden almış 

olduğumuz izinle, Ankara kent merkezini oluş-
turan Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Keçiören, 
Mamak, Sincan, Etimesgut ilçeleri ile kent mer-
kezine uzak Gölbaşı, Polatlı, Pursaklar, Kazan, 
Çubuk ilçelerindeki özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerine ve Gökkuşağı İlk ve Orta Okulu ile 
Serçev Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-
ne devam eden 2-18 yaş arası çocuklara ulaşarak, 
çocuklar ve aileleriyle yüz yüze görüşerek SP’li ço-
cukların yaşam kalitelerini, yaşama katılımlarını, 
ailelerinin ihtiyaçlarını, SP’li çocukların aldıkları 
hizmetleri değerlendiren çeşitli anketler uygula-
dık ve gerekli bilgileri kayıt ettik. Yaşa özgü de-
ğerlendirmeleri uygulayabilmek amacıyla tüm 
çocukları, 2-4, 5-13 ve 14-18 yaşlar arası olmak 
üzere üç yaş grubuna ayırdık. 

Proje Kapsamında Neleri Değerlendirdik?
Proje kapsamında her bir çocuğu bütüncül bir 

bakış açısıyla incelemek ve yaşama katılımı et-
kileyebilecek faktörlerin incelenmesi amacıyla, 
vücut yapıları ve fonksiyonları, çocukların aktivi-
telerini ve çevresel faktörler ve kişisel özellikler 
değerlendirildi. SP’li çocukların ve ailelerinin ge-
nel bilgilerinin alınmasının ardından, vücut yapı 
ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi için SP’ye 
eşlik eden problemlerden görme, işitme, duyu, 
bilişsel işlevler, epilepsi varlığı ve kişisel özellik-
ler kaydedildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda 
çocukların aktivite düzeyleri, yaşama katılım dü-
zeyleri, yaşam alışkanlıkları, yaşam kaliteleri, aile 
etkilenme düzeyi ve bakım süreçlerindeki hizmet 
memnuniyeti hakkında ayrıntılı bilgi elde edildi.
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%43

%18

%25

Kaba motor beceriler yönünden 
hafif etkilenime sahip

Kaba motor beceriler yönünden 
orta düzey etkilenime sahip

Kaba motor beceriler yönünden 
ağır düzey etkilenime sahip

Değerlendirmelerin sonucunda neler bulduk?
Çalışmamıza katılan 450 çocuğun %43’ü kaba motor 

beceriler yönünden hafif etkilenime sahipken, %18’i 
orta düzey, %39’u ise ağır düzeyde etkilenime sahipti. 
El becerileri yönünden ise, %57’si hafif düzey etkileni-
me sahipken, %18’i orta ve %25’i ağır düzey etkilenime 
sahipti. Kaba motor beceriler ve el becerilerinin yanı sıra 
iletişim fonksiyonlarıyla yeme ve içme becerilerinde de 
çocukların farklı düzeylerde etkilenime sahip oldukları 
sonucuna ulaştık.

Serebral palsiye, görme, işitme, duyusal, bilişsel prob-
lemler ve epilepsinin eşlik ettiğini bulduk ve bu durum-
lardan en sık görme sorununun ve epilepsinin SP’ye 
eşlik ettiğini gördük. 

Serebral Palsili çocukların aileleri nasıl etkileniyor?
Aileye olan etkilenimi sosyal ve ekonomik göstergeleri 

değerlendirmenin yanı sıra, aileye maddi yükü, aileye 
sosyal etkiyi, ebeveynin kişisel zorlanma düzeyini ve 
başa çıkma becerisini ölçen bir anketle değerlendirdik 
En yoğun aile etkilenimi 2-4 yaş arasında iken, en düşük 
etkilenim 5-13 yaş arasında olduğunu ve her üç yaş gru-
bunda da motor etkilenim düzeyi artıkça aile etkilenimi 
arttığını ve ailelerinin önemli bir kısmının ekonomik ola-
rak güçlük çektiklerini bulduk.

Serebral palsiye, görme, işitme, duyusal, bilişsel prob-
lemler ve epilepsinin eşlik ettiğini bulduk ve bu durum-
lardan en sık görme sorununun ve epilepsinin SP’ye 
eşlik ettiğini gördük. 

Yaşam kalitesi ve Yaşama Katılım Nasıl Etkileniyor?
Araştırmamızda, Serebral Palsili çocuklarda fiziksel 

fonksiyonlarla ve genel sağlık algısı alanlarıyla ilgili ola-
rak yaşam kalitelerinde belirgin azalma olduğu bulduk. 
Yaşama katılım açısından ise, 2-4 yaş grubunda en düşük 
katılım düzeyi kişisel bakım alanında olduğunu gördük. 
5-13 ve 14-18 yaş arasında ise sosyal yaşam alanında kı-
sıtlılık olduğunu bulduk. Ek olarak, okul aktivitelerine ve 
günlük aktivitelere katılım da belirgin olarak azalmıştı. 
epilepsinin eşlik ettiğini bulduk ve bu durumlardan en 
sık görme sorununun ve epilepsinin SP’ye eşlik ettiğini 
gördük. 

Serebral Palsili Çocukların Aldıkları Hizmetlerden 
Memnuniyetleri Nasıl?

Serebral Palsili çocukların bakım süreçlerini değerlen-
dirdiğimiz bu alanda her üç yaş grubunda da çocuklara 
ve ailelerine tedavi ve hizmet sunumlarında özellikle 
bilgi sağlanması alanında yetersizlik olduğu sonucuna 
ulaştık.
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Proje Sonuçlarını Nasıl Değerlendireceğiz?
Proje çıktılarının bir kısmını Avrupa Çocukluk Çağı 

Engelliliği Akademisi (EACD) ve Amerikan Serebral Pal-
si, Gelişimsel Tıp Akademisi (AACPDM) ve Uluslararası 
Halk Sağlığı kongreleri başta olmak üzere farklı ulusal ve 
uluslararası bilimsel toplantılarda ve kongrelerde sun-
duk. İleriki dönemde de elde ettiğimiz verileri bilimsel 
toplantılarda ve dergilerde paylaşmayı planlamaktayız. 
Proje kapsamında yazdığımız ve ücretsiz olarak dağı-
tımını yaptığımız kitaba Hacettepe Üniversitesi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Serebral Palsi ve 
Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinden ulaşabilir; ayrıca 
proje ile ilgili geniş bilgiye Çocuk Fizyoterapistleri Der-
neği resmi web- sitesi, www.cfd.org.tr linki üzerinden 
erişebilirsiniz. 

Projeden elde edilen verilerin, bu alanla doğrudan il-
gili olan, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve SER-
ÇEV gibi sivil toplum kuruluşları paylaşarak ülkemizdeki 
Serebral Palsili çocukların yaşama katılım düzeylerinin 
artırılması için önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

A nkara Devlet Tiyatroları, Küçük 
Hanımlar Küçük Beyler Ulusla-
rarası Çocuk Tiyatroları Festivali 
kapsamında yer alacak SERÇEV 

Tiyatro çalışmalarına, SERÇEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Süheyla GÜRKAN ve Ankara Devlet Ti-
yatrosu sanatçıları Aysel KARA ve Leyla AYKAN 
önderliğinde başlandı.

Sanatın insanın kendini ifade etmesi, yeni fi-
kirler üretmesi ve topluma aktif ve eşit katılım 
için önemli bir fırsat olduğu üzerinde durarak 
çalışmalarını sürdüren SERÇEV, bu sene kişi-
sel gelişim üzerine kitaplar yazan Türk yazar 
Ahmet Şerif İzgören’in Kanatsız Ari Mu? adlı 
kitabını sahneleyecek. 

S ERÇEV Engelsiz Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi 11.sınıf BT sı-
nıf öğrencisi Tarkan Kubilayhan 
Ertuğrul ‘un hazırlamış olduğu 

logo Erasmus Plus KA 201 okul ortaklıkları pro-
jesinde yedi ülkenin oylarıyla Science Connect 
projesinin resmi logosu olarak seçilmiştir.

Okulumuzda  öğrencilerimizin yetişmesine 
katkı sağlayan öğretmenlerimize  teşekkür 
ediyor, öğrencimiz Tarkan Kubilayhan Ertuğ-
rul’ a başarılarının devamını diliyoruz.

KANATSIZ 
ARI MU

GURURLA
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Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

SEREBRAL PALSİ’DE
P

R
O

B
LEM

LERPOSTÜRAL
S erebral palsi, anatomik ve fizyolojik olarak gelişimini 

tamamlamamış beyinde meydana gelen bir lezyon 
sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Postür, en 
genel tanımıyla iskelet yapıyı oluşturan öğelerin 

kendisine bitişik segmente ve bütün vücuda göre, düzgün ve 
dengeli dizilimidir. Statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır.  
Dönme, oturma, ayağa kalkma, ayakta durma, yürüme, koşma 
gibi motor hareketlerin tamamında vücut segmentlerinin doğru 
dizilimde olması hareketin kalitesi açıcından oldukça önemlidir. 
Serebral palsili bireylerde motor gelişim geriliği, kas kasılma me-
kanizmasında bozukluklar, duyusal problemler, kas kuvvetindeki 
kayıplar, eklem hareket açıklığında azalma gibi bulgular postüral 
problemlerin oluşmasına zemin hazırlar. Kuvvet yönünden zayıf 
olan kasın karşındaki kuvvetli kas, zaman içinde eklemin hareket 
yönünü kendi çekiş açısına göre değiştirir. Bunun yanı sıra büyü-
me de deformitelerin ilerlemesi için bir risk faktörüdür. Çocuğun 
gelişim süreci ile birlikte kemik doku uzar. Ancak çeşitli nedenlerle 
kas doku bu uzama sürecine uyum gösteremez. Ve bu nedenle za-
man içinde eklem deformiteleri gelişir.  Baş, gövde, kollar, bacaklar 
gibi vücudumuzu oluşturan kısımların, birbirine ve çevreye göre 
pozisyonunun algılanmasına propsioseptif duyu  denir.  Serebral 
palside diğer duyular gibi proprioseptif duyu da etkilenmiştir ve 
serebral palsili bireylerin, postürleri ile ilgili vücutlarından elde 
ettikleri geri bildirim yeterli değildir. 

— Dr. Fzt. Sabiha
BEZGİN

— Doç. Dr. Bülent. 
ELBASAN
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/ A K A D E M İ K

Postüral problemlerin pek çoğu önlem alınmadığı durum-
larda ilerleyicidir ve tablonun ağırlaşmasına sebep olur. 
Serebral palsili bireylerde postüral problemlerin önüne 
geçmenin yolu bütüncül bir yaklaşımla, etki eden faktörler 
üzerinde planlı bir şekilde müdahale etmektir. Bu plan, her 
bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş olmalı ve oturma 
düzenekleri, gece ve gündüz ortezleri, ayakta durma düze-
neği, aktivite modifikasyonları, egzersiz yaklaşımları ve cer-
rahi müdahaleyi kapsayacak nitelikte olmalıdır. Doğumdan 
itibaren sırtüstü yatışa , 6. aydan itibaren oturmaya, 10. ay-
dan itibaren ayakta durmaya yönelik adaptif düzenlemeler 
yapılmalıdır. Her çocuğa göre ihtiyaç doğrultusunda belir-
lenen bireyselleştirilmiş uygulamalar sayesinde; serebral 
palsili bireylerin iletişim, bilişsel ve fonksiyonel becerileri 
gelişir, katılımları artar. Bu yaklaşımların amacı deformite-
leri azaltmak ve bireylerin konforunu arttırmaktır. 

Serebral palsili bireylerde gövdede sıklıkla karşılaşılan 
postüral problem skolyozdur. Skolyoz, omurgada yandan 
bakıldığında sağ ve/veya sol yöne doğru oluşan patolojik 
eğriye, rotasyon komponentinin de dahil olmasıdır. Eğri-
nin şekline göre S veya C olarak isimlendirilir. Skolyozda, 
eğrinin dışa bükülü olduğu taraftaki gövde kaslarında uza-
ma, içe bükülü olduğu taraftaki gövde kaslarında kısalma 
görülür. Her iki durum da etkin kas çalışması önünde engel 
oluşturur. Gövdede oluşan eğrilik, solunum problemlerinin 
yaşanmasına neden olarak hayati fonksiyonları tehdit eder. 
Gövdenin asimetrisi üstte başın altta da pelvisin pozisyonu-
nu değiştirerek, üçüncül deformitelerin oluşmasına zemin 
hazırlar. Serebral palside skolyozun oluşmasını engellemek 
oldukça önemlidir. Her çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda 
kendisi için “ideal” olan düzenleme farklılık gösterir. Ancak 
genel anlamda deformite gelişim riskini en aza indiren otur-
ma pozisyonu ile ilgili temel bilgiler yandaki gibidir. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Kalça dizler 900 bükülü pozisyonda 

olmalıdır.

Kalçanın sandalyenin oturma kısmı 

ile temas etmesi, öne doğru kayan 

çocuklarda kemer ile desteklenmesi 

gerekebilir.

Çocuğa karşıdan bakıldığında 

bacakların kalça ile eş değer açıklıkta 

olduğu (içeri ve dışarı dönmenin 

engellendiği) gözlemlenmelidir.  

Gövdenin yanlara doğru eğilmesi 

skolyoz riski açısından istenmeyen bir 

durumdur.

Yandan bakıldığında kalça, omurga ve 

omuzların yere dik bir doğru üzerinde 

olması gerekir.

Başın hem yandan hem de önden 

bakıldığında, omurganın bu doğru 

dizilimi ile uyumlu şekilde orta hatta, 

önde veya geride olmayacak şekilde 

pozisyonlanmış olması önemlidir.  

Çocuğun ayak bileğinin 900 olduğu 

pozisyonda, ayak tabanlarının 

zeminle temasının sağlanması, hem 

ayak bileğinde oluşması muhtemel 

bozuklukları önlemesi açısından hem 

de kalçada ve gövdede doğru dizilime 

destek olması açısından önemlidir. 

Çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak 

ayarlanan pozisyonda bel desteği 

aparatları, kalça ve ayak bileklerini 

pozisyonlamak için  ayarlanabilir 

kemerler, ortezler  kullanılabilir.  
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Dizlerde öne ve geriye büküklük, ayaklarda içe ve dışa dö-
nük basma,  kaslardaki tonus artışı ve kuvvet dağılımı ara-
sındaki dengesizlik sebebiyle oldukça sık görülen bir diğer 
postüral problemlerdir. Alt ekstremitelerdeki bu postüral 
problemi önlemek amacıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon 
uygulamaları sırasında kas kuvvetlendirme, tonus regülas-
yonu gibi temel tedavi hedefleri üzerine çalışmalar yapılır. 
Doğru biyomekaniksel dizilimin sağlanması, duyu girdisini 
arttırmak, tonus regülasyonu, solunumu kolaylaştırmak, 
iç organların çalışmasını desteklemek, kabızlığı azaltmak, 
kemik erimesi riskini azaltmak amacıyla gün içinde belli 
aralıklarla ayakta durma çalışmaları fizyoterapi ve reha-
bilitasyon sürecine dahil edilir. Bu uygulamaların evde de 
devamlılığını sağlamak amacıyla ayakta durma sehpala-
rından faydalanılır. Ayakta durma sehpaları çocuğun bo-
yuna göre ve kalça, gövde, bacaklar ve ayaklar için uygun 
pozisyonlara adapte edilebilecek nitelikte olmalıdır. Gün 
içinde bir defada 45 dakikayı geçmemek koşuluyla, 1-3 kez 
ayakta durma sehpası kullanılabilir. Bu sırada çocuğun aktif 
katılımı oldukça önemlidir. İletişim halinde olmak, etkile-
şimli oyunlar oynamak, uzanma, top atma gibi gövdesini 
uzatmaya yönelik aktiviteler ile desteklemek aktif germe 
etkisi yaratmak açısından gereklidir. Ayakta durma sehpa-
sının önüne ayarlanabilir bir masa kullanımı aktif katılımı 
arttırır. Masa, çocuğun dirseklerini 900 ile yerleştirebileceği 
bir seviyede olmalıdır. Önde, aşağıda veya yukarıda kalan 
çalışma masası düzeni destek almayı zorlaştıracağı gibi göv-
dede ve başta istenmeyen pozisyonların ortaya çıkmasına 
neden olur. Görme açısının genişlemesi için çocuğa doğru 
200 açıyla bakan masa kullanımı tercih edilebilir. 
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POSTÜRAL
Serebral palsili bireylerde postüral deformitelerin gelişmesini ve ilerlemesini engel-

lemeye yönelik olarak yapılacaklardan bir diğeri de uygun ortez kullanımıdır. Ortez 
seçimi ve uygulanması süreci, aile ve çocuğun ihtiyaçları odağında; hekim, fizyotera-
pist ve protez-ortez teknikerinin ortak çalışmaları sonucunda en etkili sonuca ulaşır. 
Günümüzde aktif katılımlı müdahale yaklaşımlarının faydalarının ortaya konması ile 
birlikte, ortez seçimi ve kullanımında da aktif katılımının önemi öne çıkmaktadır. Bu 
sebeple, iyi bir klinik değerlendirme sonucunda kullanımı gerekli görülen, deformiteyi 
engellerken gerekli hareketi kısıtlamayan, hafif materyalden yapılmış, çocuğun sos-
yalliğini olumsuz yönde etkilemeyen ortezlerin kullanımı tercih edilir. Bunun yanı sıra 
deformitelerin oluşmasında büyük rol oynayan kas tonusu artışını azaltmak amacıyla 
uzun süreli pasif germe ektisinden yararlanmak için gece ortezlerinin kullanımı da 
gerekir. Neopren yapıdaki elastik gövde korseleri, erken çocukluk döneminde, ileri 
derecede olmayan deformitelerin önlenmesinde, proprioseptif duyu bilgisi sağlama-
sını istediğimiz durumlarda kullanılabilir.  

Özetle, serebral palsili bireylerde postüral problemlerin önlenmesi için 7 gün ve 24 
saati kapsayan düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler, bireylere özel olarak 
hazırlanmış, statik ve dinamik postürde oluşabilecek deformiteleri en aza indirgeye-
cek, bireylerin fonkisyonellikleri ve katılımlarını arttıracak nitelikte  olmalıdır.
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Adım Adım platformundaki  Sivil Toplum Kuruluşları Runatolia 
Maratonu’nda  farkındalık yaratmak için katıldı. Destek vermek 
istedikleri STK’ların projeleri için koşan binlerce Adım Adım 
gönüllüsü, bu büyük şenlikte muhteşem bir sosyal sorumluluk 
etkinliğini gerçekleştirmiş oldu.

SERÇEV

İNDİ
Akdeniz ’e
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/ O R G A N İ Z A S Y O N L A R

C oklu engele sahip 
yüzlerce serebral 
palsili birey ve ailesi 
doğru cihaza ulaş-

makta problem yaşıyor. 
Serebral palsili bireylerin her 

birinin engelinin kendine özgü ol-
duğunu çevremize durmadan an-
lattık. Bizler çevremizi, kurumları 
harekete geçirdik; onlar çevresini 
derken yarattığımız farkındalık kat-
lanarak arttı. Bu farkındalık harikay-
dı! Maraton sürecinde gerçekleşen 
bağışlarla en az 30 serebral palsili 
bireyi, doğru cihazlarına ulaştırdık. 
Cihazlarını ulaştıracağımız çocuk-
lar belirlendi! Sıra aile sorumlumuz 
ve medikal firmamız ile birlikte ev 
ziyaretlerimizi tamamlayarak en-
gellerine uygun doğru cihazlarını 
teslim etmekte! 

Koşarak Neler Başarıldı? 
En az 7 serebral palsili çocuğun 

cihaz ihtiyacının karşılanabileceği 
kaynak yaratıldı. 

Maddi katkının yanında, gönüllü-
lerin çevrelerine paylaştığı link ve 
görseller aracılığı ile serebral palsi 
hakkında bilinçlenmeye katkıda 
bulunuldu. 

DOĞRU 
CİHAZ HAYATI 
KOLAYLAŞTIRIR!

@adimadimsercev

Engelsiz Hayat 
Sizinle Mümkün!

Nasıl destek verebilirsiniz?
Kampanyaya bireysel ya da kurumsal 
düzeyde destek vermek istiyorsanız SERÇEV 
Adım Adım ekibine aşağıdaki kanallardan 
ulaşabilirsiniz.
adimadim@sercev.org.tr 
0554 507 85 12 
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Kurumsal Kahramanlar 
Kürsüde!
Onlar sadece bir firma değil! Aynı zamanda kurumsal birer 
kahraman! 1 Mart’ta bizlerle birlikte harikalar yaratan ve 
serebral palsili çocukların ihtiyacı olan yardımcı cihazlar 
için koşan, farkındalık yaratan, sesimiz olan tüm kurumsal 
koşu takımlarımıza teşekkür ediyoruz!  

Kürsüde ise Nike Family Runs for SERÇEV ekibini gördük! 
Kurumsal koşu takımı ikincisi olarak kürsü yapan Nike ailesi 
plaketini almaya SERÇEV tişörtleriyle çıktı ve Engelsiz Hayat 
sloganıyla sesimize ses oldu!

Birlikte başardıklarımızla, birlikte gururlanalım.
2020’de sırada bekleyen ihtiyaç sahibi serebral palsili bi-

reylerin hepsine cihazlarını sizinle birlikte teslim etmek isti-
yoruz! Bunun için de durmadan koşmaya devam edeceğiz!



AKADEMİK KURUL 
TOPLANTILARINI 
GERÇEKLEŞTİRDİK

S ERÇEV Akademik kurul üyelerimiz çok kıy-
metli hocalarımız Doç.Dr. Gülay CEYLANER, 
Doç.Dr. Serdar CEYLANER, Doç Dr. Esra 
ÇALIKVAR, Uzm.Dr. Cenk ÖZTÜRK,DR.Ilgın 
ŞAHİNER, Doç.Dr. Bülent ELBASAN, Dr. Ersin 

Ufuk TİMUÇİN’le kahvaltıda bir araya geldik. Gerçekleş-
tireceğimiz projelerle ilgili fikir alışverişleri yaptığımız, 
mevcut projelerimizin yaygınlaştırılması noktasında yol 
haritası oluşturduğumuz toplantımızın çıktıları oldukça 
önemli ve ileriye dönük heyecan yaratıcıydı. Tüm akade-
mik kurul üyelerimize kıymetli fikirleri, yol göstermeleri 
ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

SERÇEV Akademik kurul üyelerimiz çok kıymetli Prof. 
Dr. Kıvılcım Gücüyener, Doç. Dr. Bülent Elbasan, Doç. 
Dr. Ali Fuat Karataş ve Dr. Ilgın Şahiner ile ikinci toplantımızda bir araya 
geldik. Riskli bebek tanı ve tedavi merkezinin konuşulduğu toplantıda 
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN, Başkan Yardımcıları 
Abdulkadir GÖĞÜŞ, Ersoy AKCA ve yönetim kurulu üyeleri Gülcan AKSOY, 
Pınar AKAN GÜZEL ‘de yer aldı.

K amu yararına faaliyet gösteren SERÇEV, 17 yıldır serebral palsi-
li bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, sanat, spor, erişilebilirlik 
haklarıyla ilgili çalışmalar sürdürmektedir.

Bundan sonrada hedefimiz sahip olduğumuz tüm başarıları 
mücadelemizin mimarı çocuklarımız ve yanımızda bizlerle 

yürüyen tüm destekçilerimizle birlikte daha ileriye taşıyarak engelsiz bir 
hayatı inşa etmek olacaktır. 

Bunu yalnız başaramazdık, 18. yılımızda da sizlerle sesimiz daha güçlü!
Ve güçlü olmaya devam edecektir. 

SERÇEV
kurulus yılı

/ H A B E R L E R
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Z übeyde Hanım Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, 

“Kız Çocuklarının Okul-
laştırılması” ve “Haydi 

Kızlar Okula” projeleri kapsamında 
2009 yılında açılmıştır. 

Yozgat Valiliği Onayı ile görev-
lendirilen gönüllü öğretmenlerden 
oluşan ekip aynı yıl dört ay boyun-
ca Yozgat’ın tüm köylerini gezmiş, 
aileleri bu konuda bilinçlendirmiş, 
12 yıllık eğitimin zorunlu olmadığı 
o dönemde ailesinin okutmayı dü-
şünmediği çocukları eğitim hayatı-
na katmıştır..

 Tamamı yatılı 89 öğrenci ile eği-
tim hayatına başlayan okul ilk gün-
kü heyecanı ve “denize bir deniz 
yıldızı daha atabilmek“ anlayışı ile 
ülkemizin 4384 Meslek Lisesi ara-
sında gerek sosyal faaliyetleri, ge-
rek projeleri, gerek eğitime bakışı 
ile farkını hissettirmeyi başararak 
en üst sırada yerini almıştır. Bu sü-
reçte okulun en önemli destekçisi 
FİBA Holding, Hüsnü Özyeğin Vakfı 
ve Marks & Spencer CEO’su Oya Se-
ner olmuştur.

Öğrenci ve çalışanlarının kendi-
ni mutlu ve şanslı hissettiği okul 7 
Yönetici, 51 Öğretmen, 16 personel 
ile hizmet vermektedir. Dört yaşın-
da Şerbet isminde bir köpeği, Şire, 
Lokum, Tebeşir adlarında üç kedisi, 
serbest uçan muhabbet kuşları ve 
bitki köşeleri ile öğrencilerine eği-
timlerinin yanı sıra yaşam, sorumlu-
luk bilinci vb. öğrenimlerini de okul 
sosyal hayatı içinde aşılamakta. 

İŞ VARBu Okulda
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İŞ VAR 480+ 7 51 16
Öğrenci

Yiyecek İçecek 
Hizmetleri

Grafik &
Fotoğraf

AdaletBilişim

Çocuk 
Gelişim

Yönetici Öğretmen Personel

Rakamlarla Zübeyde Hanım Lisesi

Verilen Uygulamalı Eğitimler

Bir çok sosyal sorumluluk projesinde en ön safta yerini alan okul gün 
geçmiyor ki yeni bir çalışmaya imza atmasın. Çocuk Gelişimi Alanı öğren-
cileri Şehir Hastanesi Çocuk katında yatan hasta çocuklara masal okurken, 
Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri okulun bulunduğu mahallede yaşlı ve yal-
nız amca ve teyzelerine günlük sıcak çorba pişiriyor. Pansiyonun artan etli 
yemekleri köpek barınağına giderken, Grafik Alanı öğrencileri okullarının 
duvarlarını türkülerle boyuyor. 

Atölyelerin tam donanımlı olması, öğretmen eksiğinin bulunmaması ne-
ticesinde öğrenciler en iyi şekilde uygulamalı meslek eğitimlerini alıyorlar. 
Bununla birlikte her öğretim yılında Avrupa Birliği Proje çalışmaları kap-
samında yurt dışı çalışmalarına katılan öğrenciler yurt içi ve yurt dışında, 
sektörlerini karşılaştırma şansına sahip oluyor.

 Okulun Dart Takımı 3 yıldır, Halk 
Oyunları Ekibi 9 yıldır, Basketbol Takı-
mı ve ilin tek Kız Futbol Takımı 5 yıldır 
çalışmalarını sürdürmekte illerine ve 
okullarına madalyalar, kupalar kazan-
dırmakta.

Mesleki Eğitimin tanıtımına yönelik 
yaptıkları çalışmalarla her zaman fark 
yaratan okul, Çocuk Gelişimi Alanı Ser-
gisi ve Uygulamalı Ana Sınıfı sene sonu 
çalışmalarını 23 Nisan Çocuk Bayramı 
kapsamında “ile özel” şenlikler şeklin-
de yapıyor. İlin Cumhuriyet Alanında 
kurulan standların her birinde ayrı ayrı 
(Masalcı Nine Çadırı, Ebru Aktivite Ma-
sası, Fotoğraf Köşesi, Boyama Masaları, 
Drama Çadırı) düzenlenen etkinlikler, 
alana yerleştirilen düzeneklerde ayrı 
ayrı (Yumurta Taşıma Yarışması, Halat 
Oyunu, Un-Yoğurt Üzerinde Altın Bul-
ma Oyunu, Çuval Yarışı vb.) oyunlar 

- yarışmalar, şehir esnaflarından spon-
sor olanların temin ettikleri dondurma, 
balon, macun, şerbet, pamuk helva ve 
kitaplar ücretsiz dağıtılarak, halkın da 
yoğun katılımı ile gerçek bir şölen ha-
vasında geçiyor.

Okulun Yozgat Çamlığı eteğindeki 
özel konumunun avantajı ile Beden Eği-
timi Öğretmenlerinin organize ettiği 15 

- 21 Mayıs Oryantiring oyununa okulun 
tüm personeli, öğrencileri, istekli veli-
leri ve davet edilen İl Protokolü katıl-
makta; ilin ilk ve tek olan bu aktivitesi 
öğrencilerin sosyal, bedensel gelişimini 
en iyi şekilde desteklemektedir.
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Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri ulusal yarışmaları düzenli olarak 
takip etmekte ve 2015’ten bugüne katıldığı her yarışmadan derece 
ile dönmekte. 2016 yılından bugüne İl’in A Sınıfı Protokol (Cumhur-
başkanı, Bakanlar, Genel Müdürler ve Valilik) ağırlama ve sunum 
hizmetlerini sürdürmekte. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonlarını salon düzeninden ağırla-
maya kadar her detayıyla hazırlamakta ve gerçekleştirmektedir.

Grafik & Fotoğraf Alanı Öğrencileri, Mesleki Eğitim tanıtımına 
yönelik çalışmalarını Bakanlık oluru ile ulusal yarışmalar organize 
ederek sürdürüyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen 

“Neden Meslek Lisesini Tercih Etmeliyim” konulu Ulusal Afiş ve Slo-
gan Yarışması farkındalık yaratmayı başarmış durumda.

Yiyecek İçecek Alanı sadece öğrencilerini yarışmalara hazırla-
makla yetinmiyor, okullarının ve İl’in tanıtımı için de önemli ça-
lışmalara imza atıyor. Yozgat Belediyesi’nin desteği ile İl’de düzen-
ledikleri Mutfak Günleri’ne bu alanda eğitim gören tüm illerden 
lise, ön lisans ve lisans öğrencileri katılıyor. Öğrenciler için gerçek 
anlamda uygulamalı bir eğitim imkanı sunarken, Yozgat İlinin tanı-
tımına olan yadsınamaz katkısı ile okul bu görevi de her anlamda 
çok iyi şekilde yerine getiriyor.

Ünleri İl’i aşan Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri Milletvekilleri 
Sayın Yusuf Başer’in daveti ile her yıl TBMM‘de staj yapma imkanı 
buluyor, stajlarından tam not alarak evlerine dönüyor.

Okulun rehberlik servisi de farkını ortaya koyuyor. Her sene ba-
şında 9. Sınıf öğrencilerine “Hedef Belirleme“ semineri vererek 
yola çıkan ekip başarının temelinin “hedefini bilmek” olduğuna 
inanıyor ve çalışmalarını bu doğrultuda planlıyor.

Bu
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Okul-Veli işbirliğinin, başarının temeli olduğunun son derece farkında 
olan okul, tüm etkinliklerine mutlaka velilerini dahil ediyor. Rehberlik servisi 
düzenli olarak anne baba gelişim seminerleri, ergenleri anlama sohbetleri, 
dezavantajlı çocuklar ve velileri ile özel görüşmeler yapıyor. 

Rehberlik servisinin başlattığı yardımlaşma çalışmaları bugün “Sosyal 
Market“ adıyla küçük bir iyilik hareketine dönüşmüş durumda. Okulda ve-
ren el alan eli görmesin ilkesi ile okulun en uzak köşesinde kurulan ihtiyaçlar 
ölçüsünde ücretsiz faydalanılan marketin kapısı daima açık. Öğrenci, veli, 
personel, isteyen herkes gönlünden ne koparsa (giyim, kırtasiye, gıda vb.) 
marketin ilgili rafına koyuyor; hangi çocuğun ne ihtiyacı varsa gelip bura-
dan karşılıyor. Hiç kimse bunun çizelgesini, girdisini, çıktısını tutmuyor, okul 
müdürü bu uygulamanın şimdiye kadar hiç suistimal edilmediğini söylüyor.

Okul pansiyonu, ev ortamı anlayışı ile düzenlenmiş olup çocukların ter-
cihleri halinde terliksiz gezmelerinden ders çalışırken istedikleri zaman kah-
velerini yapıp yanlarına alacakları düzeneklerine kadar düşünülmüş. Pansi-
yonda el sanatları, bağlama, gitar kursları devam etmekte, kitap okuma ve 
Kur’an okuma saatleri düzenlenmekte. Her Cumartesi akşamı pansiyonun 
sinema gecesi olup tüm çocuklara yetecek kadar mısır patlatılmakta, ıhla-
mur eşliğinde o günkü nöbetçi öğretmenlerle birlikte o hafta seçilen film 
izlenmekte.

Bu okulda kütüphane de farklı. Çocukların kitap alıp vereceği, gelip ma-
sasında ders çalışabileceği mekanın yanı sıra, rahat koltukları, yanına çayını 
alıp kitap okuyabileceği köşeleri ile aynı zamanda kaliteli bir sohbet ortamı 
sunuyor. Bununla birlikte her hafta, kurulca belirlenen bir şair veya yaza-
rın eserlerini, kişiliğini tanıtan panosu bir de öğrenci ve personelin doğum 
günlerinin günlük gösterilip kutlandığı TV Gazetesi çocuklar için görsel bir 
materyal.

Okul “hiçbir iş sizin sağlığınızdan ve canınızdan değerli değil” sloganı ile 
İSG kapsamında tüm çalışmalarını tamamlamış personel, ziyaretçi ve öğren-
ci güvenliğini üst düzeyde gözetmiş geçirdikleri denetimler sonucunda OH-
SAS 18001 kalite belgesini almaya hak kazanarak, kalitesini belgelendirmiş.

Etkinlikler sadece öğrenciler için değil elbette; öğretmenler ve personeli 
motive edici moral çalışmaları da oldukça etkili. Her öğretmenler gününü 
bayram havasında geçiren öğretmenlerin bu birliği başarılarına yansıyor. 
Kendi aralarında düzenledikleri profesyonelce planlanıp hazırlanmış Şiir 
Gecesi ile tüm personel ve aileleri buluşuyor, şiirler, solo ve koro performans-
lar sene boyunca unutulmaz izler bırakıyor. Bu birlikteliğin olumlu enerjisi 
tüm okulu sarıyor.

Bu sene kurulan Öğretmen Tiyatrosu ise tüm ekipte ayrı bir bekleyiş, he-
yecan ve merak sebebi.

Buraya sığdırabildiğimiz tüm anlatılanları iki slogan ile özetlemiş ve sa-
hiplenmişler.

Birincisi “Biz Kocaman Bir Aileyiz” diğeri ise gerçekten hem ulusal manada 
Mesleki Eğitim bilincini, hem kurumsal becerilerini bir sözcüğe sığdırmış: 

“Bu Okulda İş Var!”Bu
 ok
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ELİF TUMGAN 
BİYOGRAFİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu Resim Öğretmeni 
Elif Tumgan, 2009 yılında o zamanki adıyla Zübey-
de Hanım Kız Meslek Lisesi’ne kurucu Müdür olarak 
görevlendirilmiş; halen Okul Müdürü olarak görevini 
sürdüren Elif Tumgan, eğitime ve Zübeyde Hanım 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bakışını ;

“Günümüz eğitim sistemlerinin asık suratlı, sert ve 
iletişime kapalı yönetici ve öğretmen prototipini terk 
ettiğini biliyoruz. Meslek yaşamımda Kurucu Müdürü 
olarak başladığım Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde Okul Müdürü olarak görevime 
devam etmekteyim. Çalışma arkadaşlarımıza her 
fırsatta eğitim öğretimin öğrenci merkezli bir eylem 
olduğunu, asıl olanın bizler değil öğrenci olduğunu 
inanarak öncülük etmeye çalışıyorum. Gerek Mes-
leki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüzün 
bizim sorunlarımıza her seferinde büyük bir ciddi-

FERDA’NIN HİKAYESİ
2009 yılında köy köy gezerek yaptığımız Kız Ço-
cuklarını Okullaştırma çalışmalarını duyan bir kız 
çocuğu Çandır Kaymakamlığı’na mektup yazarak 
okumak istediğini, ancak ailesinin buna sıcak bak-
madığını ifade ederek “bize de gelin ailemi ikna 
edin” çağrısı üzerine komisyona gerekli bilgiler 
verilmiş, aileyle görüşülmüş çocuk eğitime ka-
zandırılmıştır. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde ortaöğretim hayatını başarı ile 
tamamlayan Ferda Mercan, yüksek öğretimini Ço-
cuk Gelişimi Alanında tamamlamış, Okul Öncesi 
Öğretmenliği yapmaktayken bebeği olunca işine 
ara vermiş, bilinçli bir şekilde anneliğin tadına 
varmaktadır.

yetle eğilmesiyle; gerekse Yozgat Valiliğimiz ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün meselelerimize 
içten, özveriyle yaklaşmalarıyla; atölyeleri, alan 
ve dalları, 200 kapasiteli Kız öğrenci pansiyonu, 
kütüphanesi ve çeşitli sosyal kültürel ve sportif fa-
aliyetleriyle yeni doğan bir bebeğin aşama aşama 
büyüyüp gelişmesi gibi okulumuzu donanımsal 
olarak büyütüp geliştirdik ve kurulumunu büyük 
oranda tamamladık... 

Her anlamda beni kucaklayan bu coğrafyaya 
yani güzel Yozgat’a Dünya standartlarında bir 
eğitim kurumu kazandırarak vefamı göstermeye 
çalıştığıma inanıyorum. Yapmanın konuşmaktan 
daha etkili bir dil olduğuna hep inandım. Amacı-
mız ekip olarak eleştirmek yerine en güzelini en 
idealini yaparak Yozgat’ın tüm genç kızlarına ve 
insanlığa hizmet etmek oldu. Hedefimiz Türkçeyi 
en iyi derecede konuşan, teknolojiyi kullanan ve 
yönlendiren, sanata değer veren sadece akli değil 
insani ve ahlaki olarak da zengin ve donanımlı, en 
önemlisi alanlarında vasıflı Cumhuriyet’in Genç 
Kadınlarını yetiştirmektir. 

Dünya standartlarındaki özellikleriyle ve eğitici 
donanımlarıyla biz bir ateş yaktık ülkemize ışık 
olsun diye, sizleri de bu ışığı parlatmaya davet 
ediyoruz. 
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Kültür Bakanlığı ve SERÇEV 
işbirliği ile gerçekleşen gecede 

Bakanımız Sahneye çıkarak 
çocuklarımız için “Lüküs 

Hayat “ şarkısını söyledi. Tüm 
oyun ekibi bu gece de serabral 

palsinin farkındaydı ve 
SERÇEV’in yanında yer aldı.

Perdeler
SERÇEV İÇİN AÇILDI

Ak Parti Kars Milletvekili  Ahmet ARSLAN ve eşi Habibe ARSLAN, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent GÖK, Türkiye 

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Nuri ERSOYS E R Ç E V D E R G İ3 4



S ERÇEV’in geleneksel 3 Aralık buluşmaları bu sene Lü-
küs Hayat Tiyatro oyunuyla şenlendi! Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un da katılımıyla, 3 Ara-
lık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında Ankara 

Devlet Tiyatroları Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde bu anlamlı 
günde buluştuk. 

Serebral palsili çocuklar/ gençler onların aileleri ve destekçileri 
ile birlikte SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN’ın da 
sahnede yer aldığı Lüküs Hayat oyununu izledi. Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un kapanış konuşmasını gerçekleştir-
diği oyunu birçok protokol konuğu ile izlemenin mutluluğu için-
deyiz. Ankara Devlet Tiyatroları Müdürlüğüne, Lüküs Hayat oyun-
cularına, oyun ekibine ve tüm SERÇEV ailesine teşekkür ederiz. 

/ H A B E R

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY
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Mucize
Melegi
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/ B A Ş A R I  H İ K A Y E L E R İ

K endi mucizemi kendim yarattım diyebilirim. 
05 Ağustos 1998 yılında Ankara’da dünyaya 
geldim. Doğdum an itibaren hayat savaşı ver-
meye başladım. 5,5 aylık 550 gram dünyaya 

gelmiş bir bebeğin yaşamasına, kim umut bağlayabilirdi ki... 
Doktorum bile ölümümü beklerken, ‘fişini çektik ama yaşa-
mak için savaştı’ demiş. Evet gerçekten öyleyim. Savaşıyo-
rum ve savaşmaya da devam edeceğim. Size de tavsiyem ne 
olursa olsun savaşmayı ve gülmeyi asla bırakmayın! 

Hayatla ilk savaşım böyle başladı. İkincisi ise hastalığım 
oldu. Beyne oksijen gitmemesinden dolayı beyinde hasar 
oluşmuş. Buna SP(BEYİN FELCİ) deniliyormuş. Beni diğer SP 
arkadaşlarımdan ayıran özelliğim, sağ ayağımın, sola göre 
farklı olması. Küçük yaşta geçirdiğim yüksek ateşi sonucu 
çocuk felci geçirdim. O yüzden kendime küçük “FRİDA KAH-
LO” diyorum. Benim hastalığımın tanısı çok geç kondu. 8 
yaşına kadar gittiğim hastaneler de fizik tedavi ve ortopedik 
ayakkabılar dışında hayatımda hiç bir şey yapmıyordum. Ta 
ki 8 yaşında gittiğim bir hastanedeki doktora kadar. Doktor, 

“Kızım, sen çabalama; yürüyemezsin okul bile okuyamazsın! 
“dedi. Çünkü neymiş hastalığımın tanısı çok geç konmuş. 
Gerçekten doktorlarım bile benden umudunu kesmişti. O 
günden sonra bir karar verdim. Neyi yapmam gerekiyorsa 
daha fazlasını yapacaktım. 9 yaşına girdiğimde hastane de-
ğiştirerek, ilk ameliyatımı oldum. Yaklaşık altı ay bir süre 
walker ile ilk adımlarımı attım. Onunla birlikte gelen ayak 
cihazları oldu. O cihazları kullanmak o zaman o kadar zordu 
ki. Toplumdan farklılaştırılmamız, yeri geldi dışlanmamız 
yeri geldi alaycı yaklaşıma neden olsada inadına hayatı sev-
dim ve hep güldüm.

— Özge Sirga Asya 
VAROLMucize
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Altı aylık süreçten sonra walker yerine değ-
neklerle devam ettim. Değneklerle hastane 
koridorunda ilk düşüşlerimi, ilk korkularımı ve 
endişelerimi yaşamaya başladım. O zaman yaşa-
dığım bu zorlu süreci bir daha yaşamayacağımı 
düşünürken, aslından yolun başında olduğumun 
farkında bile değildim o zamanlar. Ne kadar acı 
yaşarsam, hayal kırıklığına uğrarsam o kadar 
güçlendim. Çünkü kim bu kadar hayatın hakkını 
verip, yaşayabilirdi ki? Hayatınızda ne kadar çok 
bedel ödersiniz o kadar hayatınız için gerçek an-
lamda başarıyı elde edersiniz. Yaklaşık 10 yaşıma 
geldiğimde gittiğim fizik tedavi rehabilitasyon 
merkezinde aldığım tedavilerle daha iyi duruma 
geldim. 12 yaşımda tekrar ameliyat olarak, yoğun 
bir fizik tedavi ve zorlu süreci tekrar yaşadım. Bir 
serebral palsili bireyin en zorlandığı süreç ameli-
yat zamanıdır. Çünkü ne zaman ameliyat olursa, 
ondan sonra sıfırdan tekrar yürümeyi öğreniyor. 
Bu durum ister istemez yıpratıcı olabiliyor. 18 
yaşına kadar her gün düzenli gittiğim hastaneler, 
tedaviler ve kullandığım ortopedik cihazlar saye-
sinde artık yürüyebiliyordum. Üstüne üstlük sağ 
elimin zayıflığı yüzünden kullanamadığım elimi 
artık kullanabiliyordum. 19 yaşıma geldiğimde 
tekrar ameliyat oldum ve kullandığım cihazları 
bırakarak, o çok hayalini kurduğum, istediğim 
ayakkabıları giymeye başladım. Düşünsenize bir 
ayakkabı giymek istiyorsunuz ve sadece cihazla-
rınızın olduğu ayakkabıları giyebiliyorsunuz... Yü-
rüme çabamdan çok sanırım beni en çok zorlayan 
şey buydu. Hayatımızda hep bir yapıp on almak 
istiyoruz. Ama bu yaşamın doğasına aykırı. Sev-
diklerimiz ya da kendimiz söz konusu olduğunda 
sabredemiyoruz. Bir bebek doğar doğmaz nasıl 
yürümeye başlamıyor, düşüp kalkarak devam 
ediyorsa öyle sabırlı olmalıyız. Sabrederek, hata 
yaparak kendimizce olan doğruyu bulana kadar 
devam etmeliyiz. Ne kadar düştüğümüz önemli 
değil aslında o düşüşlerde kendimize neler kattı-
ğımız önemli. Ben hayatım boyunca isyan etme-
dim hiç kendime. Yaşadığım her zorluk beni ben 
yapan gerçeklerim oldu

“Altı aylık 
süreçten 

sonra 
walker 
yerine 

değneklerle 
devam 
ettim ”
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Bu süreçleri yaşarken okulun ne oldu diyebilir-
siniz? Hayatımda verdiğim diğer savaşlardan birisi 
de OKUL... Yanlış anlamayı sakın, başarı anlamında 
değil ama! Kendimi o konuda hep insanlara kanıt-
lamak olarak gördüm okulu. Ben de varım, ben de 
başarabiliyorum görün beni der gibi... Hâlbuki hoca 
daha tahtaya soruyu yazmayı bitirmeden ben cevap-
larını bulmuş oluyordum. Okuma yazmayı daha beş 
yaşında öğrenmiştim. Ama kendimi kanıtlamaya, bu 
tür başarılarım yeterli gelmiyordu. Ya da bana öyle 
geliyordu o zamanlar... Bu sürecim lise hayatında 
son buldu. Teknik lise’de bilgisayar bölümü veri ta-
banı programcılığını, onur öğrenci seçilerek başarıyla 
tamamladım. Diplomamı aldığım gün gerçekten bir 
şeyleri başardığımı anladım. Çok sevdiğim, değer 
verdiğim bir ablamın sözü, benim hayat felsefem ol-
muştur. “Bazen insan etrafından beklememeli takdir 
edilmeyi. İnsan kendi başarısını takdir etmeli! “ der. 
Bu söz beni o kadar çok onure etmiştir ki... Sizde, gö-
zünüze küçük bir başarı bile gibi görünse de kendinizi 
tebrik edin, saygı duyun kendinize! Hayatımızda neye 
çok arkamızı yaslıyorsak, güveniyorsak ve neye umut 
bağlıyorsak her şey son bulacak. Hiçbir şey sonsuz 
değil! Acılarımız, sıkıntılarımız, endişelerimiz, korku-
larımız, hastalıklarımız bir gün bitecek. 

18 yaşında girdiğim üniversite sınavını kazanarak, 
hayatımdaki bütün imkansızlıkları başardım. Şimdi 
21 yaşımdayım üniversite 3.sınıf öğrencisiyim. Yapa-
mazsın, başaramazsın dedikleri her şeye ben bedeller 
ödeyerek üstesinden geldim. Ben başardıysam sizde 
başarabilirsiniz. Benim sizlerden farkım hiç yok. Aksi-
ne hepinizden eksik şeylerle yaşama başladım. Daha 
sonrasında eksikleri tamamlayarak kendi benliğimi 
bulduğumu söyleyebilirim. Ben “MUCİZE MELEĞİ! “ 
21 yaşında, hayatı ve gülmeyi seven biri olarak, fikren 
ve fiilen yanımda olan başta Zeynep ERTÜRK EYCAN, 
MUSTAFA SUNGUR, MEHTAP ARIĞ, hayatımın en zor-
lu sürecinde kahrımı çeken fizyoterapistlerim, aktif 
yaşamın melekleri ve her anımda tanıdığım tanıma-
dığım hayatıma dokunan sizler hepinize çok teşekkür 
ederim.

Ve hayat sana da teşekkür ederim. İyi ki bu kadar 
zorluğu yaşamışım ki, şimdi yaşadığım zorluklara kar-
şı yıkılmaz bir kaleyim.

“Hayatımızda 
neye çok 
arkamızı 

yaslıyorsak, 
güveniyorsak 
ve neye umut 

bağlıyorsak 
her şey son 

bulacak. 
Hiçbir şey 

sonsuz değil! ”

İletişim:

E-posta: sirgaavarol2525@gmail.com 

Instagram : sirgaasya & ozgesirga

Blog : sirgaasyavarol.wordpress.com 

Twitter: AsyaSirga
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E ngelli öğrencileri tüm alanlarda olduğu gibi 
futbol alanında da geliştirmeyi amaçlayan 
SERÇEV, futbolla çocuklarımızın kendilerine 
olan özgüveninin gelişmesini, toplumda her 

işi yapabileceklerini ispatlamasını istemektedir. 
İlk adımı SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde atılan serebral palsi futbol takımının ilk top-
lantısına TFF Engelliler Koordinasyonu Başkanı Ömer 
GÜMÜŞSOY, TFF’dan Nihan GÜLEÇ, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’ndan Mesken GÜMÜŞSOY, Doç. Dr. Bülent ELBA-
SAN, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN, 
başkan yardımcıları Ersoy AKCA ve Mehmet Fatih GÜNER 
katılım sağladı.

Türkiye ’nin
İLK SEREBRAL PALSİ 
FUTBOL TAKIMI

SERÇEV Engelsiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden futbol 
takımı kuruldu!

ŞEHİR 
HASTANELERİNE 
RİSKLİ BEBEK 
TANI MERKEZİ

T ürkiye’de doğan riskli bebeklerin 
tanı ve erken müdahalesi ile izlem 
süreçlerinde yaşanan mevcut sorun-
ların belirlenmesi, bu sorunlara yö-

nelik beklenti ve çözüm önerilerinin tanımlan-
ması, riskli bebek tanı ve izlemi için kurulan 
merkezlerde gerçekleşmektedir. Erken doğan/
riskli konumundaki bebekler doğum öncesi ve 
sonrasında takip edilerek olası risklerden ko-
runmaktadır. Bu sebeple ülkemizde kurulacak 
her riskli bebek tanı ve tedavi merkezi önem 
taşımaktadır. 

Bu kapsamda, Bilkent Şehir Hastanesi Ço-
cuk ortopedi bölümü ve akademik kurul uye-
miz Doç. Dr. Ali Fuat Karataş ve Başhekim Sa-
yın Emrah Şener ile Riskli Bebek Tanı ve Tedavi 
Merkezi kurulması konusunu görüşmek üzere 
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla GÜR-
KAN, Başkan Yardımcıları Abdulkadir GÖĞÜS 
ve Ersoy AKCA, SERÇEV kurucularından Yase-
min DEMİRAĞ bir araya geldi.
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S Ü P E R  P A L S İ
Süreyya 
ASİLTÜRK

KAHRAMANLARI

M erhaba ben Süreyya Asiltürk. Trakya Üniver-
sitesi 3. sınıf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
öğrencisiyim. 

Yaklaşık 2 yıldır Süper Palsi’nin süper gö-
nüllülerinden biriyim. Süper Palsi ailesinde olmayı hayatım-
da aldığım en doğru kararlardan biri olarak tanımlıyorum. 
Süper Palsi ile tanışmam, 1. sınıftayken Google’a ‘fizyoterapi 
ile ilgili gönüllülük projeleri’ yazmamla başladı. Çok güzel 
ilerleyen başvuru, eğitim, oryantasyon sürecinin sonunda 
benim minik süper kahramanım Eren ile eşleştik. İlk görüş-
me gününün heyecanını hala unutamıyorum. ‘Nasıl yapaca-
ğız, acaba beni sevecek mi, eğlenceli aktiviteler bulabilecek 
miyiz, ailesi nasıl karşılar?’ gibi birçok soru vardı aklımda. 
Ama içeri girip de Eren’in meraklı bakışlarıyla karşılaşıp, çı-
karken de gülümseyen yüzünü gördüğüm an hepsi uçup 
gitti. Sonrası zaten her zili çaldığımda ‘Süreyya abla geldiiii’ 
sesleri, kapıyı açmak için koşan ayaklar, ‘Ya ben açıcaaam’ 
cümleleriyle devam etti. Hatta bu buluşmalar o kadar ke-
yifli geçmeye başladı ki bir ara her Cumartesi Edirne’den 
İstanbul’a gelip hiç eve uğramadan direkt Eren’lere gitmeye 
başlamıştım. Bir diğer şansım da bir çok süper gönüllü proje 
sürecinde bir arkadaş edinirken, benim 3 minik arkadaşım 
birden oldu. Eren, Eren’in ikizi Zafer ve ablaları Eda. Biz bu-
luşmalarımızda canımız ne isterse onu yapıyoruz, genelde 
dans show’ları düzenliyoruz, oyunlar oynuyoruz, parka gidi-
yoruz, bazen mısır patlatıp çizgi film izliyoruz, hava güzelse 
bahçede walkerla yürüyüş yapıyoruz, Komşu Cafe’de limo-

4 1M A R T  2 0 2 0



/ S Ü P E R  P A L S İ

Aslıhan M erhaba ben Aslıhan.Süper Palsi ailesinin gönüllülerin-
den biriyim.Sizlere Süper Palsi ile tanışma sürecinden 
ve geçtiğimiz yollardan bahsetmek istiyorum. Projeyle 
okulumuzdaki bir kongre sayesinde tanıştım ve o an 

ben de bu işin içinde yer almalıyım dedim. Ardından başvurumu yapıp 
süpe rpalsili arkadaşımın kim olacağını bekledim. Başvuru sürecin-
den sonra bir günlük bir eğitime katıldım ardından da oryantasyon 
programıyla hem Süper palsili arkadaşlar hem de süper gönüllü ar-
kadaşlar edindim kendime. Aşırı keyifli bir gündü benim için. Sonra-
sında da en heyecanlı anlardan birine geldik, artık eşleştiğim kendi 
süper arkadaşımla buluşma vaktiydi. Onu ve annesini beklerken o 
kadar heyecanlı ve bir o kadar da stresliydim ki tarifi yoktu o zama-
nın. Acaba beni sevecek mi, geçirdiğimiz vakit onu mutlu edecek mi, 
ailesiyle ve kendisiyle iletişimim nasıl olacak gibi türlü türlü sorular 
geçiyordu aklımdan. Fakat geldiklerinde annesinin ve Gülce’nin gü-
lümsemesi adeta içimi ısıttı. Heyecanım, stresim kendini mutluluk ve 
rahatlama duygusuna bırakmıştı. Beraber yemek yedik, sohbet ettik, 
maç izledik, bol bol fotoğraf çekindik. Artık çarşamba akşamları bizim 
süper akşamımız. Birçok program yaptık o günler için, sıra hepsini 
gerçekleştirmeye çalışmakta. Bu yazıyı okuyacak tüm üniversiteli ar-
kadaşlarıma tavsiyem sizler de gelip ailemize katılın, sevgiyle neler 
yapabileceğinizi görün. 

Sevmek,sevilmek,arkadaşlık duygularını en samimi haliyle yaşayın.
Sizlere sevgi dolu günler dilerim...

nata içmeyi çok seviyoruz. Ama ne yaparsak yapalım öncesinde 
kocaman sarılıyoruz. Mesafeler sarılmamıza izin vermiyorsa da 
görüntülü konuşuyoruz. Çünkü biraz klişe olacak ama biliyoruz ki 
sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok. Süper Palsi’nin iki temel 
amacı vardı: serebral palsili bireylerin sosyal hayata daha fazla 
katılmasını ve arkadaş edinmesini sağlamak, üniversite gönül-
lülerinin ise serebral palsiyi yaşayarak öğrenmesini sağlamak. 
Süper Palsi bunların yanında bize ‘sevginin aşamayacağı hiçbir 
engel yok’ sözünü de yaşayarak öğretti. Süper Palsi için emek 
veren sevgili Benan’a ve tüm İstanbul-Ankara ekiplerine; ‘sen de 
bu ailenin bir kızısın artık’ diyerek beni her zaman destekleyen 
Eren’in annesi Esra Hanım ve babası Köksal Bey’e; ‘poğaça koy-
dum, yola gidiyorsun acıkınca yersin’i bile düşünen Zeliş Abla’ya 
ya da Eren’in deyişiyle Zeeööliüha teyzeee’ye; Tiktok videolarıyla 
telefonumda alan bırakmayan, dans figürlerini bana öğretmeye 
çalışmaktan asla pes etmeyen Eda’ya; geleceğimi duyunca hemen 
özenli giyinip saçını yapan, ‘misafir değil Süreyya abla bizim ab-
lamız artık’ diyen Zafer’e çok teşekkür ederim.

Ve Eren, canım kardeşim, yüzünü yüzüme yaklaştırıp sesini kısıp 
‘Süreyya abla seni çok seviyorum’ dediğin her an için kocaman bir 
iyi ki. Birlikte büyüyüp, eğlenip, keşfetmeyi çok sevdiğim minik 
süper kahramanım, teşekkür ederim hayatıma kattığın her şey 
için. TRT Çocuk karakterlerini ezberlettiğin için bile :)
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Hayırsever Lütfi Abay
İlkokulu

Engelsiz Sınıflar ve 
Oyun Parkı Açılış Töreni

Serebral Palsi

Profesyoneller eğitimine 94 kişi 

aile eğitimine 84 kişi katıldı.

17 adet tekerlekli sandalye,

7 adet walker teslim edildi

42 aile ziyareti gerçekleştirildi.

Sabahattin Solakoğlu
İlkokulu

Engelsiz Sınıflar ve
Oyun Parkı Açılış Töreni

Serebral Palsi 

Profesyoneller eğitimine 100 kişi 

aile Eğitimine 171 kişi katıldı.

22 Adet Tekerlekli Sandalye, 

7 Adet Walker Teslim Edildi.

 42 Aile Ziyareti Gerçekleştirildi.

75.Yıl 
Dr. MüzeyyenÇokdeğerli

İlkokulu
Engelsiz Sınıflar ve

Oyun Parkı Açılış Töreni

Serebral Palsi 

Profesyoneller eğitimine 221 kişi 

aile Eğitimine 125 kişi katıldı.

20 Adet Tekerlekli Sandalye, 

4 Adet Walker Teslim Edildi.

 49 Aile Ziyareti Gerçekleştirildi.

Bedriye Halil
Naci Mıhçıoğlu

İlkokulu
Engelsiz Sınıflar ve

Oyun Parkı AçılışTöreni

Serebral Palsi 

Profesyoneller eğitimine 302 kişi 

aile Eğitimine 61 kişi katıldı.

20 Adet Tekerlekli Sandalye, 

1 Adet Walker Teslim Edildi.

 40 Aile Ziyareti Gerçekleştirildi.

Yenişehir İlkokulu
Engelsiz Sınıflar ve

Oyun Parkı Açılış Töreni

Serebral Palsi 

Profesyoneller eğitimine 97 kişi 

aile Eğitimine 83 kişi katıldı.

11 Adet Tekerlekli Sandalye, 

6 Adet Walker Teslim Edildi.

 34 Aile Ziyareti Gerçekleştirildi.


