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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. 

halkbank.com.tr  |  0850 222 0 400 Dialog

HB_Sercev_Selected_A4_4.pdf   1   18.12.2019   17:58



/ B A Ş Y A Z I

BAŞYAZI
— Süheyla 
GÜRKAN
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

TANAP
Azerbaycan’dan filizlenen Türkiye’yle büyüyerek Avrupa’ya uza-

nan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP, güzergah 

üzerinde uyguladığı sosyal ve çevresel yatırım programları ile geç-

tiği her yere şevkat eliyle dokunurken sosyo ekonomik kalkınmaya 

ve doğal  kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor.

Yatırım programları ile tarımdan hayvancılığa, okulların yenilenip 

donatılmasından, köylerdeki sosyal alanların yenilenmesine, gü-

neş enerjisinden toprak verimliliğinin artmasına kadar çok çeşitli 

projeler destekleniyor.

Dokunduğu her yerde gülen yüzler, umutlu gözler yaratan yatı-

rım programları ile emek verenlere değer, öğrenmek isteyenlere 

ışık, dezavantajlı nüfusa destek oluyor. Ağaçlandırma çalışmala-

rıyla verdiği katkılarda olduğu gibi her gönülde bir filiz bir fidan 

olup büyüyecek toprağa bereket emeğe değer geleceğe umut ışığı 

olacaktır.

SERÇEV
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ; 19 Aralık 2002’de 

Ankara’da serebral palsili çocukların aileleri tarafından kuruldu.

Serebral palsili bireyler ve ailelerinin yaşama aktif katılım sağla-

ması için eğitim, sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel desteklerle 

kalıcı çözümler üretmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Serebral palsili bireyler başta olmak üzere Türkiye’deki yaklaşık 

on milyon engelli bireyin toplumsal hayata kazandırılması ama-

cıyla sahip olunan sorumluluğun bilincinde hareket eden SERÇEV, 

Devlet kurum ve kuruluşları, firmalar, üniversiteler ve hastaneler 

ile yürüttüğü iş birlikleriyle kalıcı çözümler üzerinde durmaktadır. 

SERÇEV ve TANAP iş birliğiyle Doğalgaz Boru Hattı güzergahında-

ki sekiz ilde(Kars, Erzurum, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, 

Edirne) “Doğudan Batıya Engelsiz Hayat” pro-

jesi 2019-2020 yılları arasında yürütülecektir. 

Proje kapsamında serebral palsi konusunda 

hizmet veren profesyonellere ve ailelere yöne-

lik eğitim programı geliştirilerek eğitim semi-

nerleri düzenlenecek. Bölge halkına ve yerel 

karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri 

verilerek proje kapsamında, sekiz ilde toplam 

sekiz okul ve oyun parkının engelsiz hale geti-

rilmesi, okullarda veli bekleme odası yapılarak 

çocukları okulda eğitim alırken ebeveynlerin 

kendine ayrılmış mekanda kaliteli zaman ge-

çirmesi, ihtiyacı olan çocuklara tekerlekli san-

dalye verilmesi ve bölge halkının bu konuda 

bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Dergimizin bu sayısında 6 Ekim Serebral 

Palsi Farkındalık Günü ile yaydığımız yeşil 

ışık hareketini, engelsiz bir hayat idealimizin 

doğudan batıya uzanışını, kalbimize dokunan 

bir gönüllülük masalını, sevgili Simay’ın hari-

ka enerjisiyle kaleme aldığı başarı hikayesini 

ve birçok SERÇEV’den haberleri bulacaksınız. 

17.yılımıza ithafen geçmişte emeği olan tüm 

başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşek-

kür ediyorum.  Heyecanımız, ailelerimiz ve ço-

cuklarımıza dokunan bu değerli projenin sekiz 

il dışında 81 ile de yayılarak devam etmesidir. 

Biz hayal ettik, şimdi sıra sizlerin inancı ile ger-

çekleştirmekte. 

Keyifli okumalar dileriz.

Sevgili SERÇEV ailesi, bu sayımızda “Doğudan 
Batıya Engelsiz Hayat” Projemizi sizlere 
tanıtmak istiyorum.

17.Yıla Sığan Adanmışlıklarla
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G azi Üniversitesi’nin 
koordinatörlüğünü 
yapmış olduğu ortağı 
olduğumuz CP-CARE 

Avrupa Birliği projesi kapsamında,  sereb-
ral palsili bireylere bakım veren ilk kişi olan, 
Gökkuşağı İlköğretim Okulu ve SERÇEV En-
gelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
yer alan ailelere CP-CARE Projesi ve VET kur-
su mobil uygulaması tanıtıldı. Gerçekleştiri-
len sunumun ardından ailelere ufak bir an-
ket çalışması gerçekleştirildi. Serebral palsili 
bireylerin bağımsızlığını destekleyecek olan, 
günlük yaşamlarını doğrudan uygun bir eg-
zersizle ve bakım aracılığıyla beyin-kas sis-
temi için en iyi yardımcı teknoloji ve kulla-
nımı için bakım verenlere mobil uygulama 
aracılığıyla tanıtıldı. Hacettepe Üniversitesi 
Ergoterapi Bölümünde de gerçekleştirilen 
CP-CARE Projesi büyük beğeni topladı. 

CP-CARE Mobil uygulaması google play’de 
indirilebilmektedir.

36 ay süreli CP-CARE Projesinin kapanış 
toplantısı ve 2. final konferansı 30 Eylül - 2 
Ekim tarihleri arasında Belçika’nın Ypres 
şehrinde gerçekleştirildi. 

T arım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan gerçekleştirilen ‘Geleceğe 
Nefes’ kampanyası kapsamında 
SERÇEV-ASİAD birlikte ağaçlan-

dırma alanına giderek ailelerimizle birlik-
te fidan dikimi gerçekleştirdi.

CP-Care 
Seminerleri

NefesGELECEĞE

TEBRIK
Akademik Kurul Üyemiz 
Prof. Dr. Gonca Bumin, 
Hacettepe Üniversitesi 
Ergoterapi Bölüm Başka-
nı oldu. Yeni görevini teb-
rik etmek üzere SERÇEV 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Süheyla GÜRKAN, Gonca 
hocamızı makamında zi-
yaret etti.

Ziyareti

S E R Ç E V D E R G İ6
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E n büyük isteği iyi bir futbolcu olmak olan 
Ahmet’le MKE Ankaragücü Beştepe Spor 
Kompleksi’nde buluştuk.

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü 
Adnan ERKAN, Ahmet’e tesisleri gezdirdi. Sonrasında 
Kompleksin sahasında hünerlerini gösteren Ahmet’in 
hayallerine ortak olduğumuz için çok mutluyuz. 

A nkara’da Engelsiz Kariyer Günü ger-
çekleştirildi. Kariyer günü kapsamın-
da engelli aday arayan firmalarla iş 
arayan staj yapmak isteyen engelli 

bireyler bir araya geldi.  TANAP Sosyal ve Çevre-
sel Yatırım Programları (SEIP) desteği ile Diyalog 
Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından 
sürdürülen, Engelsizkariyer. com, Ankara İŞKUR 
İl Müdürlüğü, Ankara Tren Garı (ATG) AVM işbirliği 
ile Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve 
İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi 
(ESKİP) kapsamında, 7 Kasım günü Engelsiz Kariyer 
Günü gerçekleştirildi. 

25 global ve yerli öncü firmalardan 50’den fazla 
insan kaynakları profesyonellerinin engelli aday-
larla  Ankara Tren Garı AVM de buluştuğu etkinlik-
le, yüz yüze iş görüşmeleri ve elden CV verilmesi 
sağlandı. 

HAYALLERINIZE
ORTAK 
OLUYORUZ

Engelsiz
Kariyer Günleri

/ H A B E R
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Uygulamaya başladığımız TANAP 
ile Engelleri Aşıyoruz Projesini siz 
sevgili ailemizle paylaşmaktan 
gurur duyuyoruz. 

TANAP ILE 
ENGELLERI 
AŞIYORUZ

S E R Ç E V D E R G İ8



S erebral palsili çocukların eğitim olanaklarının 
iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımı her za-
man SERÇEV’in öncelikli hedefi olmuş ve bu 
doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmiiştir. 

TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 
(SEIP) kapsamında finanse edilen, Serebral Palsili Çocuklar 
Derneği tarafından uygulanacak proje ile bu hedefin daha 
ileri götürülmesini amaçlayan çalışmalara adım atılmıştır. 
TANAP Boru Hattı güzergahında bulunan şehirlerde mad-
di durumu yetersiz serebral palsili bireylerin ve ailelerinin 
tespiti gerçekleştirilerek kişiye uygun cihazların temininin 
sağlanacağı projede; bölgede yer alan okulların fiziksel 
iyileştirilmelerinin yapılması, eğitim ve kaynaştırma sınıf-
larının 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 palili bireye ulaşılması hedeflenmekte ve pro-
jenin sonucunda toplumsal hayata katılımlarının artırılması, 
eğitim olanaklarının iyileştirilmesi böylece akademik bece-
rilerinin arttırılması, bunların yanı sıra eğitmenlerin eğitile-
rek mesleki kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır. 

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. 

Rapmalar (Önce)

Rapmalar (Sonra)

9A R A L I K  2 0 1 9



TÜM
ERIŞEBILIR OKULLAR INŞA EDIYORUZ
Türkiye ’de
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TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından finanse 

edilen ve SERÇEV Derneği işbirliği ile uygulanmakta olan Doğudan 

Batıya Engelsiz Hayat Projesi kapsamında Kars’ın Yenişehir 

İlkokulunda ve Erzurum Sabahattin Solakoğlu İlkokulu’nda  

SERÇEV tarafından inşaatı sağlanan engelsiz sınıflar ve oyun 

parkının açılış töreni gerçekleştirildi. 
1 1A R A L I K  2 0 1 9



Açılışa; Palandöken İlçe Kaymakamı Önder 
ÇOŞĞUN, Vali Vekili Ünal Çoşkun, Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Palan-
döken Belediye Başkan Vekili ve encümen 
üyeleri,  Palandöken İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Abdurrahman GAZİOĞLU, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Kuddusi KIZILKAYA, 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eski Genel 
Müdürü Remzi ERTEK, Erzurum Engelsiz 
Yaşam Derneği Başkanı, TANAP Yönetici-
leri ve Ankara’dan SERÇEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Süheyla GÜRKAN, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Çiğdem DURAK katılım 
sağladı…

S E R Ç E V D E R G İ1 2
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Kars
Kars’ta gerçekleşen açılışa  İl Mil-
li Eğitim Müdür Gökhan ALTUN, 
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Sa-
lih DOĞU, Kars Milletvekili Yunus 
KILIÇ, Kars İl Genel Meclis Baş-
kanı Muzaffer YAĞCI, Kars İlçe 
Belediye Başkanı Çoşkun Altun 
SELİM ve Ankara’dan SERÇEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla 
GÜRKAN ve TANAP yetkilileri açı-
lışa katılım sağladı.

S E R Ç E V D E R G İ1 4





tanı, erken tanı ve tedavi

ÜRINER SISTEM 
KANSERLERINDE

Ü riner sistem vücudumuzda idrar oluşumunu ve oluşan idrarın 
dışarı atılmasını sağlayan organları içerir. Bu sistemi böbrekler, 
üreter (idrarı böbrekten mesaneye ileten kanallar), mesane (idrar 
kesesi), erkeklerde prostat ve üretra (mesanedeki idrarı işeme 

sırasında dışarıya ileten kanal) organlarından oluşur. Tüm bu organlar kendi 
dokularından veya yine tüm bu organların yüzeyini döşeyen idrar yolu epi-
telinden (ürotelyum) kanserler gelişebilir.

— Op. Dr. Özer Ural
ÇAKICI

S E R Ç E V D E R G İ1 6
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Tarama ile Erken Tanı
Hali hazırda üriner sistem kanserleri içinde sadece prostat 
kanseri için tarama protokolü mevcuttur. Son birkaç yıl için-
de öneriler değişmekle birlikte nihayi olarak üroloji meslek 
örgütleri sağlıklı kişilere 50 yaşından sonra kanda prostat 
spesifik antijen (PSA) ölçümü ve parmakla rektal muayene 
(PRM) yapılmasını önermektedir. PSA sonucu normal değer-
lerin üzerinde olan veya PRM ile anormal bulgu saptanan 
kişilerde yapılan prostat biyopsileri ile erken evrede prostat 
kanseri tanısı koyulabilmektedir. 

Muayene Sırasında Yapılan Genel 
Tetkikler ile Erken Tanı
Genel taramalar dışında herhangi bir neden ile sağlık kuru-
luşlarına başvuran kişilerde yapılan muayene ve tetkikler de 
erken tanıya fırsat vermektedir.

PSA ölçümleri ve PRM 50 yaş üzeri tüm erkeklerde her-
hangi bir nedenle yapılan muayenelerde önerilebilir. Sonuç 
olarak yine erken tanı imkanı sağlanmaktadır.

Genel muayene veya dal muayeneleri sırasında yapılacak 
idrar tetkikleri ile saptanan idrarda kan görülmesi (hematü-
ri) mesane kanserinin bir bulgusu olabilir. Bu nedenle basit 
idrar tetkikleri de genel muayenelerde değerlendirilebilir. 
Mesane kanserinin en önemli etkenlerinden birisi sigara 
kullanımıdır. Bu nedenle sigarayı terk etmek tüm branş 
muayenelerinde mutlaka önerilmelidir. Mesane kanserleri 
karın ağrısı, kabızlık gibi genel şikayetlerin tetkiki sırasında 
karın ultrasonografi (USG) incelemeler ile de tanı alabilir. 
Yine erişkinlerde açıklanamayan hematüri durumunların-
da sistoskopi (idrar kesesinin kamera ile incelenmesi) en 
iyi tekniktir.

Böbrek tümörleri günümüzde çoğunlukla hiçbir şikayet 
oluşturmadan yapılan görüntüleme tetkikleri sırasında fark 
edilmektedir. Klasik görünüm olan idrarda kanama ve ele 
gelen kitle nadir de olsa halen görülebilmektedir. Herhangi 
bir nedenle muayene için başvuran kişilerde yapılacak karın 
USG tetkikleri bu manada erken tanı fırsatı vermektedir.

Üreter ve üretra tümörleri için maalesef girişimsel olma-
yan bir görüntüleme yöntemi veya tarama yöntemi elimizde 
halen yoktur. Çoğunlukla idrardan kan gelmesi sonucu veya 
öncesinde mesane kanseri öyküsü olan kişilerde kontroller 
esnasında fark edilmektedir.

Erken Tanının Avantajı
Mesane, böbrek, üreter ve üretra kanserlerinde erken 
tanı ile hayatta kalma oranları belirgin şekilde yüksek 
olmaktadır.

Prostat kanserinde ise yaşlı bireylerde erken evre 
kanserlerin tanı ve tedavisinin sağkalıma faydası gös-
terilememiştir. Bu nedenle genel sağlık durumu yeterli 
olmayan kişilerde tarama ve tanı için girişim yapılma-
ması daha uygun olmaktadır. Fakat sağlık durumu iyi ve 
genç kişilerde yine erken prostat kanserlerinde hayatta 
kalma oranı yüksektir.

Tedavi Seçenekleri
Prostat kanserinde tedavi seçenekleri hastanın yaş ve 
genel durumuna göre belirlenebilir. Yaşça ileri, genel 
sağlık durumu orta veya daha düşkün bireylerde sade-
ce gözlem uygun bir seçenektir. Yine çok genç ve erken 
evre kansere sahip bireylerde, eğer şartlar sağlanıyor 
ise, aktif izlem protokolü başlanarak yıllık biyopsiler ile 
hasta takip edilebilir. Bu şekilde tedavinin yan etkileri de 
geciktirilmiş olacaktır. Fakat genç ve sağlıklı bireylerde 
en uygun tedavi cerrahi olarak prostatın çıkarılması yani 
radikal prostatektomi ameliyatıdır. Erken evrede hasta-
larda hayatta kalma oranları çok yüksektir. Temel yan 
etkileri sertleşmede kayıp ve idrar kaçırmadır. Modern 
teknikler ile idrar kaçırma çok nadir; sertleşme problem-
leri ise biraz daha sıktır. Cerrahinin alternatifi ışın terapisi 
yani radyoterapidir. İleri evre tümörlerde ise hormono-
terapi ve kemoterapi kullanılmaktadır.

Mesane kanserlerinde tümörün yayılma evresi teda-
viyi belirler. Mesane kasına ulaşmayan tümörler kapalı 
ve orta derece cerrahiler ile tedavi edilip yine sistoskopi 
ile takip edilebilirler. Kas dokusuna ulaşan tümörlerde 
radikal sistektomi(mesanenin ve lenf nodlarının çıka-
rılması) en uygun tedavidir. Evreye göre kemoterapi de 
düşünülebilir. Cerrahi yapılamayan hastalarda radyote-
rapi verilebilir.

Böbrek kanserleri daha erken evrede tanı aldıkça 
sadece tümörün alınması ve sağlam böbreğin hastada 
bırakılması mümkün olmuştur. Kemoterapi ve radyote-
rapi böbrek
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A AD IM

3 Kasım 2019’da Vodafone 41. İstanbul Maratonu olarak İyilik 
Peşinde Koşanlarla birlikte İstanbul’da düzenlendi. Bu büyük 
organizasyonu değerli kılan şeylerden birisi de sadece koşanların 
değil, bir amaç için adımlarını atan insanların bir araya gelmiş 
olması.  Adım Adım platformundaki  Sivil Toplum Kuruluşları 
İstanbul Maratonu’na 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.
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AD IM M Haziran 2017’den beri 
bir Adım Adım STK’sı 
olan SERÇEV, şimdiye 
kadar serebral palsili 
çocuklar için attığı 
adımlara bir yenisini 
daha ekledi. Hem de 
gerçek adımlarla, yani 
koşarak!

152,637 TL
3 Kasım 2019 Vodafone 41.İstanbul 
Maratonu’nda “Engelsiz Hayat” projesi 
ile SERÇEV’in yarattığı kaynak

DOĞRU CİHAZ HAYATI KOLAYLAŞTIRIR!

Coklu engele sahip yüzlerce serebral palsili birey ve ai-
lesi doğru cihaza ulaşmakta problem yaşıyor. 

Serebral palsili bireylerin her birinin engelinin kendi-
ne özgü olduğunu çevremize durmadan anlattık. Biz-

ler çevremizi, kurumları harekete geçirdik; onlar çevresini derken 
yarattığımız farkındalık katlanarak arttı. Bu farkındalık harikaydı! 
Maraton sürecinde gerçekleşen bağışlarla en az 30 serebral palsi-
li bireyi, doğru cihazlarına ulaştırdık. Cihazlarını ulaştıracağımız 
çocuklar belirlendi! Sıra aile sorumlumuz ve medikal firmamız ile 
birlikte ev ziyaretlerimizi tamamlayarak engellerine uygun doğru 
cihazlarını teslim etmekte! 

Koşarak Neler Başarıldı? 
114 gönüllü, Adım Adım İyilik Peşin-
de Koş platformlarında açtıkları ‘En-
gelsiz Hayat’ kampanya profilleri ile 
1481 bağışçıyı harekete geçirdi. En 
az 30 serebral palsili çocuğun cihaz 
ihtiyacının karşılanabileceği 152.637 
TL kaynak yaratıldı. 

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

114

1480 +

30 +

“Engelsiz Hayat Koşucusu”

Bağışçı

Serebral Palsili Çocuğun
İhtiyacı Karşılandı
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“Onlar sadece 
bir firma değil! 
Aynı zamanda 
kurumsal birer 
kahraman! 
3 Kasım’da 
bizlerle birlikte 
köprü üzerinde 
harikalar yaratan 
ve serebral 
palsili çocukların 
ihtiyacı olan 
yardımcı cihazlar 
için koşan, 
farkındalık 
yaratan, sesimiz 
olan tüm 
kurumsal koşu 
takımlarımıza 
teşekkür 

ediyoruz! ”

Doğru Cihaz Neden Önemlidir?
Engelli bireylerin yılın 365 günü kullandığı cihazlar, 
en önemli yardımcı destekleyici araç olma görevini 
üstlenmektedir. Çocuğun engeline uygun olmayan 
cihazlar ileride geri döndürülemez sorunlara yol 
açabiliyor. Bu durum hem çocuk hem de aileleri 
çok daha büyük problemlerle baş başa bırakabil-
mektedir. Araştırmalar iki yaşındaki çocukların 
dahi uygun cihazlar sayesinde, bağımsız bir ha-
reket kabiliyetine sahip olabildiklerini ve yaşıtları 
tarafından daha kolay kabul görmesini sağladığını 
göstermektedir. (Yavuz Soydan, 2008) Dolayısıyla 
kullanıcıya ve kullanım şartlarına uygun cihaz tasa-
rımları, imalatı ve özellikle seçimi birinci derecede 
önem arz eder. 

En iyi cihaz, en pahalısı değil engelli bireye en 
uygun cihazdır. 

Tekerlekli sandalye gibi cihazlar, bireyin sadece 
engel durumunu değil kişiliğini de ifade etmesini 
sağlayan güçlü bir kişisel açıklamadır. Süreçlere 
ve kullanıcıya uygun bir cihaz temini, en az insan-
ların elbise, gözlük gibi temel ihtiyaçlarının seçimi 
kadar önemlidir. Yanlış yapılacak bir cihaz tercihi 
faydadan çok daha fazla zarar vererek, onarılmaz 
hasarlara neden olabilir. Uygun seçilmiş ve özel-
leştirilmiş cihazlar fonksiyonel olmasının yanında 
kontrol ve rehabilitasyon desteğini de sağlamak-
tadır. 

Cihazlar; cihazı kullanacak bireyin kişisel ölçüm-
lerine uygun ve yeteneklerini kısıtlamayacak şekil-
de seçilmeli ve yapılandırılmalıdır. 
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Adım Adım, Mart 2008’de, yurtdışında 
‘charity run’ olarak bilinen kolektif 
yardımseverlik koşusunu Türkiye’de 
tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 
kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. 
Adım Adım Oluşumu, başta koşu 
olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık 
gibi dayanıklılık gerektiren sporlar 
aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal 
sorumluluk projelerine maddi kaynak 
ve tanıtım desteği sağlamaktadır.
Ayrıntılı bilgi için: 
www.adimadim.org  

Adım Adım 
Kimdir?

Bir sonraki 
kampanya takvimi

3

17

1

16

Şubat

Şubat

Mart

Mart

Unutmadan!
Adım Adım kurumsal takım 
bağış sıralamasında tanıdık bir 
kurum vardı! İlk defa katıldıkları 
yardımseverlik koşusu ile büyük 
bir başarı yakalayarak hepimizi 
gururlandıran QUICK Sigorta ilk 
10!da yerini aldı! Gurur duyuyoruz. 

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

hepsine cihazlarını sizinle birlikte teslim etmek istiyoruz! Bunun için 
de Antalya’da da Engelsiz Hayat için koşacağız! 

Bir Sonraki Kampanya Ne Zaman?
1 Mart’ta Antalya’da gerçekleştirilecek olan Runatolia Maratonu’nda 
da Yardımseverlik Koşusu gerçekleştirilebilecek. Koşuya kayıtlar baş-
ladı. 31 Aralık’a kadar Runatolia Maratonu’na 100 TL’ye kayıt yaptırıl-
maktadır. Kayıt ücretleri 1 Ocak – 24 Şubat arasında ise 130 TL olacak. 

STK Projeleri İPK üzerinde 
görünür hale gelecek ve 
koşucularımız kampanyalarını 
oluşturmaya başlayacaklardır. 

Bağış kampanyaları 
başlayacaktır

Runatolia Maratonu’nda 
birlikte iyilik peşinde 
koşacağız!

Bağış kampanyası sona 
erecektir.

@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 



KAHVALTIDA BULUŞTUK

D ünya Engelliler Günü kapsamında Camekan Cof-
fee, Gökkuşağı İlköğretim Okulu öğrencileri ve 
velilerini kahvaltıda ağırladı.

Kahvaltı organizasyonuna SERÇEV Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Üyeleri, SERÇEV Meslek Lisesi ile Gökkuşağı 
İlköğretim Okulu yönetimleri de katılım sağladı. 

01 ADANALI  
İSMAİL USTA’DA 

BULUŞTUK

F edakar baba, çocuklarımı-
zın abisi, amcası ve bizlerin 
destekçisi İsmail usta bu 
sene de çocuklarımızı, göz-

lerindeki sevgiyle ağırladı. SERÇEV En-
gelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri 01 Adanalı İsmail Usta’da 
lezzetli yemekler yerken arkadaşlarıyla 
birlikte olmanın tadını çıkardı. 

Daimi desteklerinden dolayı İsmail 
Ustamıza, değerli ailesine ve ekip arka-
daşlarına şükranlarımızı sunuyoruz.
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, Dünya Se-
rebral Palsi günü kapsamında sivil toplum 
kuruluşlarını makamında ağırladı. Serebral 
palsi konusunda farkındalık oluşturmak ve 
mevcut sorunlarımızın aktarıldığı görüşme-
ye Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) ve SERÇEV 
olarak katılım sağladık.

ASTOP’un her yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler 
Günü’nde geleneksel olarak düzenlediği 

“Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri” törenin-
de SERÇEV, Sosyal Sorumluluk Projelerine 
verdikleri destekten ötürü TANAP Kalite, İş 
Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktö-
rü Fatih Erdem ödüle layık gördü. Erdem, 
ödülünü SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Süheyla GÜRKAN’ın elinden aldı.

SN. SELÇUK ZIYARETI

SERÇEV’DEN 
TANAP’A SOSYAL 
SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Süper Palsi Projesi ile 
hedeflenen toplumsal 
farkındalık, Avustralya’dan 
da onurlandırıldı!

Ülkemizdeki serebral palsili bireylerin 
her birey gibi eşit hak ve fırsatlara sa-
hip olmasını sağlayarak, onları üretken 
kendine yeten bağımsız bireyler olarak 
topluma kazandırmak amacıyla 2002 
yılından beri çalışmalarını sürdüren 
SERÇEV, bu amaçla serebral palsili 
çocuklar için farkındalık odaklı birçok 
projeye imza atmak üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

Merkezi Avustralya’da bulunan Dün-
ya Cerebral Palsy Günü (World CP Day), 
serebral palsi topluluğu için sosyal bir 
harekettir. Dünya Serebral Palsi Günü 
Platformunun vizyonu; serebral palsili 
her bireyin diğer herkes gibi aynı hak ve 
fırsatlara sahip olmasını sağlamaktadır. 
Bu kampanya, yerel faaliyetlerde pay-
daşlarını güçlendiriyor ve bunu yapar-
ken de değişim için küresel bir hareket 
inşa ediyor.

World CP Day platformu 6 Ekim Dün-
ya Serebral Palsi Günü’nde ödüllerini 
açıkladı. Süper Palsi Projesi, halkın bi-
linçlendirilmesi kategorisinde finalist 
olarak saygın hakimler tarafından yük-
sek övgüler alarak onaylandı. 

SÜPER PALSI 
PROJESI 
FINALDE!

HIGHLY COMMENDED
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SERCEV

TSÇV Yetkilileri, Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, SERÇEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN

 TANAP Yetkilileri Gizem Harman Kunt, Duygu Doğan, SERÇEV Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulkadir GÖĞÜŞ, Başkan Süheyla GÜRKAN, 

Başkan Yardımcısı Çiğdem DURAK, çocuklarımızdan Belinay DURAK, 
TÜSİAV Vakfı Başkanı Veli SARITOPRAK, Kürşat DURAK 2 3A R A L I K  2 0 1 9



G ranit kaya kovuklarından yoğunluğu artırıl-
mış, ışıltılı sular fışkırıyor. Gümüş akıntıların 
altına tutulmuş omuzlarımı tutuyorum. Göv-
demin, başımın oluşturduğu setten taşan 

sular geniş bir alana dökülüyor, durgun bir gölete dönüyor. Şubat 
ayındayız. Sis benzeri incelmiş bir bulutun ardından güneş sızıyor. 
Suyun içi ılık, hava üşütücü. Bedenimi dışarı çıkarmıyorum. Suyun 
çıktığı noktadan gölete yaklaşıyorum, dipteki çamurlar krem kıva-
mında. Oynattığım çamurlardan suyun yüzüne, oradan genzime 
keskin çürük yumurta kokusu yayılıyor. Kekre, mide bulandıran 
güçlü bir koku bu. Suyun ilk çıktığı noktada koku yok; işletmeci 
bilgiççe açıklama yapıyor: Suyun geniş bir alana yayılması sıra-
sında, sudaki eriyikler dibe, çamura çöküyor. Bunların en yoğunu 
kükürtmüş. Bu koku kükürt kokusu. İlk çıkan temiz sudan içersem 
kokuyu hissetmez olurmuşum. Deniyorum, burnuma içerken hiç 
koku gelmiyor. Bir avuç içiyorum. Sonra herkesin yaptığı gibi çamur 
59 banyosu yapacağım. Ayağımla dipten kaldırdığım çamurları kı-
yıda biriktiriyorum. Kıyıdaki kaygan kayalara dikkatle tırmanıp bir 
düzlüğe oturuyorum. Çamurları gözlerim, ağzım, burnum açıkta 
kalacak şekilde bedenimin her noktasına sürüyorum. Bedenim 
çamurla kaplanınca serinliği hissetmiyorum. Cılız güneşin altına 
uzanıyorum. Çürük yumurta kokusu kaynamış yumurtaya dönü-
yor, rahatsızlığım azalıyor. Gözlerimi kapayıp, durumunun tadını 
çıkarıyorum. Kuruyan çamurlarla derimin her noktadan gerildiği-
ni duyumsuyorum. Bir ara üşür gibi oluyorum, gözlerimi açınca, 
güneşimi örten bir gölge görüyorum üstümde. Bir başka tarafa 
geçmek isteyen biridir diye düşünüyorum, ancak gölge üzerimden 
ayrılmıyor. Gözlerimi açıp dirseklerimde doğruluyorum, karşımda 
günlük tıraşlı, özenle kesilmiş kısa saçlı, dudakları oldukça geniş 
çizgi bir adam. Sert, dik bakışlarını doğrudan bana yöneltiyor. 

Teklifsiz, tepeden:” Nereden geldiniz buraya?” dedi. Söyleyiş sal-
dırgan ısırıcı, kışkırtıcı. Gönülsüz,” yakınlardan” diye mırıldandım. 

“ Kim tavsiye etti burayı?” Zoraki mırıldanıyorum:” geleneksel.” 
Adamın iticiliği yavaş yavaş geriyor beni. O aldırmıyor, sorularını 
sürdürüyor. “ Bu suda banyo yapıp çamur sürünmenin ne yararı 
var?” “ Bedeni yumuşattığı söylenir.” “ Suyun, çamurun tahlilini 
yaptırdınız mı?” Bu kez çileden çıkıyorum bu densizliğe. Bu adam 
kim oluyor da beni sorguluyor! “ Beyefendi, sorularınızdan sıkıl-
dım, tanımadığınız, tanışmadığınız kişileri hangi hakla rahatsız edi-
yorsunuz? Siz kimsiniz, amacınız ne? Buraya yazbahar aylarında 
günlük yüzlerce kişi uğrar. Köylüler bütün günlerini banyo yaparak 
geçirir. Çocukluklarından beri onlarca kez gelmişlerdir. Kimsenin 
aklına suyu çamuru tahlil ettirmek gelmemiştir. Sizin sorununuz 
ne? Su sorunlu diye başka yere akıtma niyetiniz mi var? Son 60 
yıllarda kamuya açık alanların birer birer benzer yöntemlerle ka-

— Yüksel 
PARLAR
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patıldığını, birilerine peşkeş çekildiğini biliyoruz. Bunlardan biri ha-
vaalanının solunda denizin kıyısında termal bir otel şimdi. Niyet bu 
mudur?” Neler diyorum ben! “ Bunca soruyu neden soruyorsunuz, 
açıklama sırası sizde. Açıklamayacaksanız beni rahat bırakın, daha 
fazla keyfimi kaçırmayın.” Adam hiç pes etmiş gibi görünmüyor, 
ağız yine geniş çizgi, bakışlar sert. Çattık. Adamı gözümde başka 
yerlerde canlandırıyorum: Kadınların arasında, hoş bir haşinliği 
var, ilgi çekiyor, tutkunları birden fazla, davranışlarında incelik ve 
kararlılık var. Güne dönüyorum. Daha yumuşak bir tonda konu-
şuyorum şimdi:” Beyefendi, ben buraya günübirlik gelmiş biriyim. 
Omuzlarımdaki kireçlenmeden dolayı fizik tedavi gördüm. Hekim, 
sıcak- soğuk kaplıca tedavileri önerdi. Hekim raporuyla bazı has-
taların konaklama giderlerini sosyal güvenlik kurumu ödüyormuş. 
Evimiz yakınlarda olduğundan kamuya yük olmayız. Buralarda 
halka açık sıcak soğuk epey kaplıca vardır. Biraz önce söylediğim 
gibi, bunların bir bölümü kişilerin eline geçti. Burası açık kalan-
lardan biri. Son yıllarda yakınlardaki büyük otellerin yerli-yabancı 
müşterileri de gelir oldular. Şu kulübe tarla sahibinin, yazın dü-
zene koyar, soğuk sıcak içecekler, küçük atıştırmalıklar satar. Şu 
yapraksız ağaçlar duttur. Yazın koyu gölgelidir, şu uzun yapraklılar 
okaliptüs. Adam tarlasının bu bölümü küçük bir ücretle otopark 
olarak kullandırıyor. Onun sayesinde buralar tertemizdir. Bu su ne 
zamandır akar ben bilmiyorum. “ Sustum. Adam kendini anlattı. Bir 
üniversitede su biyoloğuymuş. Suyu araştırmak için gelmiş. Bak 
bak bak! Savurdum. Soru sormak, röportajlar yapmak, bundan 
sosyal çıkarımlarda bulunmak benim işim! Sizin benim alanıma 
girerek bilimsel araştırma mı yapmış oldunuz? Buyrun, hiçbir 61 
engel yok, sudan hangi yöntemle örnek alacaksanız alın, tahliller 
yapın, sonucu bana da gönderin, sizin adınızı belirterek yaymak 
benim işim. Böyle bir göreve hazırım.” Suyu kullananların bilinç 
düzeyini öğrenmek istedim.” Adamın her yanı dökülüyor. “ Çok iyi 
bir zaman seçmişsiniz bu konuda. Ben iki saattir buradayım, tarla 
sahibi de rastlantı eseri burada, ağaçları budamaya gelmiş. İkinci-
si, bilinç dediğiniz şey bilgiye dayanıyor olmalı. Bu gölete karışan 
bataklık sularında yüzlerce hayvan yaşar. Şu kamışların içine gi-
rerseniz, bacaklarınıza sülüklerin yapıştığını görürsünüz. Buradan 
toplanan sülükler canlı olarak pazarda satılır. Hastalar, kanlarını 
emdirerek iyileşeceğini düşündükleri hastalıklar için sülük yapış-
tırırlar bedenlerine. Şu yukardaki köylerde sonbahar yağışlarından 
sonra yüzlerce mantar çıkar dağlarda. Köylüler, zehirli olmayanını 
renginden ve kokusundan tanırlar. Şimdiye dek mantardan zehir-
lenen birini duymadım buralarda. Sizin düşüncelerinize burada 
kulak asan olmaz.” Adam kös dinledi. Yüzü daha da yavanlaşmış 
gibi geldi bana. Adamın varlığı çürük yumurta kokusundan daha 
rahatsız ediciydi.
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TSÇV- Cerebral Palsy Türkiye, TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi ve SER-
ÇEV’in katkılarıyla ‘Konumuz: Cerebral 
Palsy’ semineri düzenledi. 8 Aralık günü 
Ankara’da farkındalık yaratma ve bilgi-
lendirme sağlamak üzere düzenlenen 
seminerde, aileler uzmanlarda bir ara-
ya geldi. 

Seminerde serebral palsi ve genetik, 
serebral palside ortopedik uygulamalar, 
rehabilitasyon uygulamaları ve psikolo-
jik yaklaşım üzerinde durulurken; aile-
ler fizyoterapi, ürolojik problemler, diş 
sağlığı gibi konular hakkında bilinçlen-
dirildi. SERÇEV olarak açtığımız stantta, 
logolu ürünlerimizin satışını gerçekleş-
tirirken, katılımcı aile ve uzmanlarla 
yakından görüşme şansına sahip olduk. 

KONUMUZ
SEREBRAL 
PALSI

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla 
GÜRKAN ve Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ersoy AKCA
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B en Simay Atıcı. 10.05.1995 yılında olması gereken-
den birkaç hafta erken olarak Sinop’ta dünyaya 
geldim. Doğum anında herhangi bir zorluk yaşan-
mamış, doğum sonrasında yapılan muayenem so-

nucunda da herhangi bir bulguya rastlanılmamış. Ta ki yürümeye 
başlayana dek! 13-14. Aylarımda yürümeye başlamışım fakat sağ 
ayağımda bir düşüklük varmış. Ailemin bu durumu farketmesiy-
le İstanbul-Çapa’ya gelmişiz ve sağ hemiparazi tanısını almışım. 
Sinop’un küçük bir şehir olması nedeniyle, o zamanlarda farkın-
dalıkların günümüzden çok daha az olması nedeniyle İstanbul 
da bir fizyoterapiste başvurduk. Ve bu şekilde Fzt. Gönül Acar ile 
yollarımız kesişmiş oldu. Belli aralıklar ile İstanbul’a gelirdik, yeni 
yapılması gereken, çalışılması gereken hareketlerimi öğrenirdik 
ve Sinop’a geri dönerdik. Belli bir süre bu durum böyle devam etti. 

— Fzt. Simay ATICI

Başarı
Hikayeleri
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/ B A Ş A R I  H İ K A Y E L E R İ

Okul sürecim ailemin beni kreşe yazdırmasıyla başladı. O 
zamanlar AFO adında yardımcı cihaz kullanıyordum fakat 
o dönemleri pek net de hatırlayamıyorum. Kreş dönemi, 
ilkokul dönemi çok aktif bir çocuktum. Tiyatrolara katılıyor, 
şiir yarışmalarına katılıyordum. Ama büyümeye başladıkça, 
işin içine ergenlik girmeye başlayınca benim için işler hem 
fiziksel hem psikolojik olarak değişmeye başladı. Çünkü 
bedenimde adını koyamadığım farklı bir şeyler oluyordu! 
Hızlı yürürken, birinin önünden yürüyerek geçerken, bir 
topluluk önüne çıktığımda hareketimi kısıtlayan kasılma-
larım (spastisite) oluyordu. Okul sürecim boyunca öğret-
menlerim tarafından, ya da arkadaşlarım tarafından kendi 
durumumla ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadım, fa-
kat çocuğuz işte merak ediyorlar ve elinde ayağında ne var, 
neyin var şeklinde sorular ile çok fazla karşılaşıyordum. Bu 
nedenlerle, ortaokul dönemimde artık toplu etkinliklerde 
çocukluğumda ki gibi yer almak istemiyordum. Çünkü eğer 
o topluluk önüne çıkarsam kasılacaktım ve bunun görülme-
sini, bilinmesini istemiyordum. 

Lisede artık kendini biraz daha çözmüş bir genç olarak, 
kasılmalarımı nasıl gizleyebilirim, elimi nasıl gizleyebilirim 
gibi şeyleri nasıl organize edeceğimi öğrenmiş sayılırdım. 
Ama bu durum benim için çok büyük bir yüktü, bu durumu 
gizlemeye çalışmak. Üniversitenin ilk senelerine kadar bu 
durum böyle devam etti. 

Lise sonda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü oku-
maya karar verdim ve Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümünü kazanmam ile üniversite haya-
tım başlamış oldu. 

Üniversite yıllarımın ilk senelerinde yurtta kalıyordum 
ve yurtta bir kız arkadaş ile tanıştım. Kendisiyle biraz vakit 
geçirdikten sonra pat diye bana elinde ne var diye sordu. 
Bu soruyu duymayalı o kadar zaman olmuştu, saklama ko-
nusunda artık o kadar iyi olduğumu düşünüyordum ki, bu 
sorunun bana gelişiyle şok oldum. Ve ilk defa baştan sona 
serebral palsiyi her haliyle anlattığım, kendimi tamamen 
anlattığım en yakın arkadaşıma sahip olmuştum. Bu şe-
kilde üniversitede arkadaşlarımla paylaşmaya başladığım 
sürecin temelleri de atılmış oldu. 

2018 yılında bölümden onur derecesiyle mezun oldum, 
ve hemen ardından Bahçeşehir Üniversitesi sinirbilim yük-
sek lisans programına başladım ve ikinci senemin içinde-
yim. Bu bölümde yüksek lisans yapmak isteme nedenim, 
serebral palsi konusunda araştırmalar yaparak bilime katkı 
sağlamak. Şu anda master dönemindeyim ve bir yandan 
üniversite döneminde oluşturmuş olduğumuz “Süper Palsi” 
projesinde de aile sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bili-
mi seviyorum, çocukları seviyorum, bu psikolojiyi yaşayan 
biri olarak çok iyi biliyorum! O yüzden bu yolda çalışmaktan 
hiç vazgeçmeyeceğim
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GönüllülükSiz, ben ve

üzerine
Kocaman bir yılın sonunda,  umutların tazelenip iyim-

serliğin hepimizin üzerine ipek bir pelerin gibi sarındığı 
günlerdeyiz. Pek çoğumuz çocuksu bir heyecan ve bin bir 
türlü hayalle bekliyoruz yeni bir yılın gelişini.  

 Sadece bu satırları okuyan siz ve ben mi?Sadece evin-
de, işinde, okulunda olan bizler mi? 

Farklı farklı koşullarda, bambaşka umutlar taşıyanlar 
da bekliyor yeni bir yılın getireceklerini. Heyecanla, me-
rakla ve hatta özlemle. 

 Bazıları sadece sizin, benim, bizim yolumuzu gözlüyor.. 
Çünkü biliyor ki aslında en güzel hediye sevgi. 

En büyük açlık sevgiye, en büyük özlem hatırlanmaya. 
Sıcacık bir elin şevkatle dokunuşuna. 

 Hayat uzun bir yolsa, bu yolda yürürken ara sıra ba-
şımızı çevirip sağımıza solumuza ayrılan o incecik pati-
kalara bakmalıyız. Kısacık bir süreliğine de olsa o yolları 
adımlasak, kim bilir önümüze kimler çıkar, nelerle karşı-
laşırız? Sizce de çok merak uyandırıcı değil mi?

Uzun zaman önce saptığım bu incecik yollardan biri, 
beni sizin de bildiğiniz çok güzel bir adrese çıkardı. Ulus 
da Ankara ya tepeden bakan bir kafenin terasında, kapı-
nın hemen kenarında şefaf bir bağış kumbarası gördüm. 
Hani şu marketlerde, mağazalarda kasanın yanına iliş-
tirilenlerden. Üzerinde bir yazı; “SERÇEV”. 

Bu ad şimdi söylerken bile kalbimi ısıtıyor, sebepsiz bir 
gülümseme yerleştiriyor yüzüme.

SERÇEV Serebral Palsili Çocuklar Derneği.Sp li çocuk-
ların ve onların çok özel ebeveynlerinin zorlukları omuz 
omuza aştıkları,her yıl biraz daha büyüyenkocaman gü-
zel bir aile.Yıllar içinde öyle çok şey öğrendim ki onlardan. 
Hayatın tüm zorluklarına karşı dimdik durmayı örneğin. 
Pes etmemeyi, en zorlu mücadelelerde dahi geleceğe dair 
umuda sımsıkı sarılmayı.. En önemlisi de şükretmeyi..

Elbette “keşke, keşke” diyor bir yanım. Tüm çocukların 
sağlıklı olmasını, eşit ve konforlu şartlarda hayata ha-
zırlanmalarını arzu ediyor gönlüm. Ama bu ne yazık ki 
mümkün değil. Bir çok kişinin olduğu gibi benim de ula-
şılmaz hayalim sadece. Yine de küçük çabaların kocaman 
etkiler yaratabileceğine inanarak adımlıyorum yollarımı. 

— Tülin 
KAYMAKÇI
SERÇEV GÖNÜLLÜSÜ
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Gönüllülük
O adımlar beni bazen huzur evlerine, 

bazen görme engelliler için kitaplar 
seslendirdiğim stüdyolara, bazen hastane odalarına, 

Bazen bir köy okulunun boş rafları için kitap toplarken 
buluyorum kendimi. Bazen hastanelerde birimler ara-
sı anne kucağında giden çocuklarımıza üşümesinler 
diye bere örerken. Bazen Kelebek hastası çocuklarımız 
için ilaç bağışı ararken.

Bu yolda yürürken hiç yalnız kalmıyor,  güzel kalpli 
güzel insanlarla çoğalıyorum. Yaklaşık 20 yıldır elimi 
tutan, yorulup soluklanmak istediğimde yanı başım-
da ayağa kalkmamı bekleyen nice güzel dostum var 
benim. 

Kısıtlı olanaklar ve sadece aile ve arkadaş çevremle 
başladım oysa.

Serçev ile tanışmadan önce  lösemili çocuklar için 
yıl başlarında, 23 Nisan larda dağıtılsın diye hediyeler 
hazırladım. Onların sevebileceği, hijyeni kolay, yıkana-
bilen, boya ve plastik içermeyen oyuncaklar ürettim 
arkadaşlarımın yardımı ile. 

İnternet üzerinden çeşitli el işi forumlarında belli 
zamanlarda etkinlikler düzenlemeye başladım. Ama 
bu ortak çalışmadan sadece foruma üye olanlar ha-
berdar olabiliyordu. 

Ben de herkese açık bir blog yazmaya karar verdim. 
Burada hem hayatı, hem el işlerimi paylaşacaktım. 
Üstelik bu sevimli hediye etkinliklerime isteyen her-
kes katılabilecekti. Küçük şartlarım da vardı elbette. 
Birincisi para kabul etmiyordum. İkincisi ise ne denli 
iyi durumda olursa olsun kullanılmış eşya gönderil-
memesini istiyordum. 

  Bugün bloğum 11 yaşında ve ben bir çok etkinliğimi  
hala o platform üzerinden yürütüyorum.

 Bunca zamanda bloğumdan kah, “se-
vincim ol “diye seslendim, kah “yaşlılık ya-
rınımızdır “ dedim. Gülmeyin ama gün geldi 
zamana bile bir isim verdim.

dedim
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Hem üreten annelerin ürünlerini sergiledikleri, hem stant 
bağışları ile çocuklarımızı mutlu eden şenlikler düzenledim.

Gidemediğimiz illerdeki yaşlılarımızın yorgun omuzlarına 
ellimizden çıkan şallarla sarıldık böyle sımsıkı.

Yetmedi, kütüphanelerine koli koli kitap yolladık. Her yıl  
yeni romanlar istediler , elbette dedik.

Hediye paketlerini yollayanlar beni de unutmayıp küçük 
notlar, mektuplar hatta çocuklarının küçük ellerinden çıkan  
hediyeler yolladılar zaman  zaman. Her biri benim için çok 
kıymetli. Öyle ki, bu gönderilerle sayfaları dolmuş defterle-
rim var şimdi.

Her yıl bir sihir gerçekleşiyor ve en az iki defa evim Alice’in 
Harikalar Diyarı’na dönüşüyor.

Yük yük mutluluk taşıyorum sonra.
Hem sarılıp uyusunlar, hem yumuşacık yaslansınlar isti-

yorum bu bebek yastıkları dikerken.
Onlara masallar anlatırlar belki de. Kim bilir?
Siz hayatınızda kaç yılbaşı yaşadınız bilmiyorum.
Peki siz, bunlardan birini yani bir yılbaşı gecesini  huzur 

evlerinden birinde, yaşlılarla birlikte geçirdiniz mi?
Belki bu yıl bir iki saatliğine de olsa uğrarsınız. 
 Çekinmeyin ne olur. Bizden bekledikleri çok bir şey değil 

aslında. Elinizi uzatmanız sadece. Gerçek anlamda sadece 
buna hasret insanlar var biliyor musunuz? Elbet biliyorsunuz, 
benimki de laf! Hep girmekten çekindiğiniz o kapılardan bi-
rini usulca açmanız gerek önce. Zor gibi görünen sadece bu. 
İnanın bana! 

Sonra ne kadar yersiz bir heyecanla bugünü geciktirip 
durduğunuz için kendinize kızacaksınız biliyorum. Ben her 
yeni adreste, o kapının henüz eşiğindeyken yaşıyorum bunu.

Bizler o kapıların önünden geçip duruyoruz hayatın soluk-
suz bırakan telaşı içinde. Ne vakit önünde duraklayıp, içeri 
girmeyi düşünsek, biraz çekiniyor, biraz korkuyor, biraz da 
utanıyoruz galiba. Ne dersiniz? Yapmanız gereken sadece 
elinizi uzatmak oysa. 

Niye korkar ki bir insan bundan ? O elin mutlaka dolu ol-
ması gerektiğini düşündüğünden mi acaba? Bilmelisiniz ki, 
hiç bir el bomboş değildir aslında. Her el sahibinin sıcaklığını, 
şevkatini taşır gizli bir hazine gibi. 

Bıraksanız kalbiniz konuşur dünyadaki tüm canlıların an-
layacağı bir lisanla. Buradayım, Der. Sana geldim...

Bana anlatacaklarını dinlemeye, unuttuklarımı kendime 
hatırlatmaya, sahip olduğum şu anı seninle paylaşmaya, 
elini tutmaya, yalnız değilsin demeye.

 Bu şehrin bir yerinde seni düşünen birileri var. Diğerlerini 
bilmem ama sen benim umurumdasın. Der.

Az şey midir bu? İnsanın ruhunu böylesine kolay hafiflete-
biliyor olması sizce de bir mucize değil midir?
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Hayat çok değerli bir armağan. Yalnız kalışı, yoksun-
lukları ya da hastalıkları ile yaşarken bunu unutanlara 
ve elbette kendimize hatırlatmanın en güzel, en kolay 
yolu; elinizi uzatmak.

Yaşadım, biliyorum... Uzattığınız eli bırakmak iste-
meyecek sayısız yaşlı, çocuk, kadın var... 

Tebessümün dahi sadaka sayıldığı dinimde, birile-
rinin dilinden “yine gel” deyişini duymak, yolunuzun 
gözleneceğini bilmek ne güzel!

 Korkmayın, utanmayın, ertelemeyin, küçücük bir 
adım atın. Yürüdüğünüz yol sizi dünyanın en güzel 
bahçelerinden birine götürecek. Bir gönle girecek ve 
hep orada kalmak isteyeceksiniz.

İki yıldır okullarda çocuklarımıza gönüllülük üzerine 
seminerler veriyorum. 

Çok şey paylaştım, çok şey öğrendim. 
En güzeli canım öğretmenlrimle birlikte küçük kalp-

lere yardımlaşmanın güzel  tohumlarını ekiyoruz. To-
hum bu, arada bereketli yağmurlara, güneşe ve sev-
giye ihtiyacı var elbet.

Olsun, İlk adımı attık ya, gerisi gelir, geliyor çok şü-
kür.

Bakın benim miniklerime.
Yepyeni bir yılın yaklaştığı bugünde size bir mektup 

yazmak istedim. 
Belki yürümeye çalıştığım bu güzel yolda gelecekte 

bir gün sizinle karşılaşırım. 
Belki sizin de yolunuz bir huzur evinin önünden geçer. 
Belki bir hastane odasında evladının başında umut-

la bekleyen bir anneye rastlarsınız...
Kocaman gülüşlü, sımsıkı sarılmalı çocuklar, çocuk-

larımız var. Elinizi uzatmaya çekinmeyin diye. 

Bu dünyanın 
daha fazla 
başarılı insana 
ihtiyacı yok. 
Aksine bu 
dünyanın 
acilen ve her 
türden barışçı, 
iyileştirici, 
onarıcı, öykücü 
ve sevgi dolu 
insanlara 
ihtiyacı var.

“

Dalai Lama

3 1A R A L I K  2 0 1 9



E ngellilik durumu, ana-
okulundan başlayarak 
tüm bireylere kademe 
kademe öğretilme-

si gereken bir durumdur. SERÇEV, 
uzun yıllardır anaokullarından baş-
layarak üniversitelere kadar çeşitli 
seminerler düzenleyerek, davetleri 
kabul ederek  serebral palsi’nin bili-
nirliğini arttırmaya çalışmıştır.

SERÇEV 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında da çeşitli okullarda serebral 
palsi, engelliye yaklaşım, bir STK 
olarak SERÇEV ve çalışmaları baş-
lıklı konferanslara katılım sağlamış 
ve sağlamaya devam etmektedir. 

Medipol öğrencileri 
‘Serebral Palsi’ye 
dikkat çekti
İstanbul Medipol Üniversitesi Far-
kındalık Kulübü öğrencileri sereb-
ral palsi engeline dikkat çekmek 
üzere Step Fest’i düzenleyerek farklı 
STK’ları, kişileri bir araya getirdi. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Far-
kındalık Kulübü öğrencileri tarafın-
dan serebral palsiye dikkat çekmek 
üzere konferans ve atölye çalışmala-
rı düzenlendi. Güney Kampüs Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
STEP FEST’te alanında uzman ve ba-
şarılı kişilerle Sivil Toplum Örgütleri 
bir araya geldi. Gerçekleştirdikleri 
bu organizasyonla SERÇEV’i harika 
insanlarla bir araya getiren Medipol 
üniversitesi öğrencilerine teşekkür 
ederiz.

SERÇEV, LODOS 
GENEL EĞİTİMİNDE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) LODOS topluluğu öğrenci-
leri, 9 Ekim günü aralarına yeni ka-
tılan arkadaşları için LODOS Genel 
Eğitimi gerçekleştirdi. ODTÜ LODOS 
Topluluğuna davetleri için teşekkür 
ederiz.

SEMINERLERI
Farkındalık
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MESLEK 
LISESIZiyareti

S ERÇEV olarak uzun yıllardır, toplumsal bilinç ve 
farkındalık oluşturmak için çeşitli öğrenim kurum-
larında sunumlar ve empati çalışmaları gerçekleşti-
riyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 

ise SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi öğrencileri, Kaya Beyazıtoğlu 
Anadolu Lisesi ve Şener Çakmak Eğitim Kurumlarını okulda ağır-
ladı. SERÇEV olarak iki okul öğrencilerine serebral palsi ve SERÇEV 
kimdir sunumu gerçekleştirdik.

Şener Çakmak Eğitim Kurumlarına, Kaya Beyazıtoğlu Anadolu 
Lisesi  öğrenci ve okul yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederiz.

L okman Hekim Üniversi-
tesi Sosyal Farkındalık 
ve Yardımlaşma, Tıp Öğ-
rencileri Birliği, Bilim ve 

Araştırma Topluluklarının katkıları 
ile gerçekleştirilen ‘Serebral Palsi’ 
sempozyumunda SERÇEV olarak 
yer aldık. 

Lokman Hekim Üniversitesi ta-
rafından gerçekleştirilen sempoz-
yumda Prof. Dr. Bülent Gümüşel, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. 
Metin Yıldırım Kaya, akademisyen-
ler ile üniversite öğrencileri sereb-
ral palsiyi SERÇEV Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ersoy AKCA’dan 
dinledi.

SEREBRAL PALSİ 
SEMPOZYUMUNDAYDIK! 

/ H A B E R
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2.SÜPER 
EĞITIM

S erebral palsili çocukların aile, akraba, arka-
daş gibi çevreden koparılmaması onların 
da desteğini alarak bir yaşam sürmesinin 
sağlanmasının oldukça önemli olması sü-

per palsi projesinin bir çıkış noktasıdır. Üniversite gö-
nüllülerinin serebral palsiyi, serebral palsili bireyleri 
tanımalarını sağlamak, üniversite gönüllüleri sayesinde 
toplumsal anlamda serebral palsi farkındalığını arttır-
mak projenin amaçlarını oluşturmaktadır. 

Hedef kitlesi, süper palsili her birey ve üniversite 
öğrencileri olarak belirlenen projenin 2. Süper Eğitimi 
gerçekleştirildi. Süper gönüllülerimizle, süper arkadaş-
larını tanıştırmadan önce projeye başvuran gönüllüler, 
16 Kasım cumartesi günü iki ayrı oturumdan oluşan 
eğitime katıldı. İlk oturumda, gönüllülere Serebral Palsi 
Nedir? sunumunu Proje Ankara Sorumlusu Yaren CIRIK 
verdi. Ardından Proje Plan Ankara Sorumlusu, proje ve 
kurallarını aktardı. İlk outurum, Dr. Ersin Ufuk TİMUÇİN 
hocamızın ‘Engelli Kavramına Yaklaşım Eğitimi’ ile son-
landı. İkinci oturumun açılışını Prof. Dr. Orhan DERMAN 
hocamız ‘Adolesanda Fiziksel ve Cinsel Gelişme’ konulu 
semineriyle gerçekleştirdi. Eğitim kapanışını ise olduk-
ça eğlenceli bir eğitimle gerçekleştirdik. Uzman Sevgi 
ATEŞ ile iletişim yönetimi, drama, ben dili konuştuk. 

Gerçekleştirilen eğitime desteklerini esirgemeyen, 
projeye inanarak her zaman yanımızda yer alan kıymetli 
hocalarımıza, gönüllülerimize, Süper Palsi ekibine te-
şekkür ederiz. 

1 Aralık tarihi itibariyle projeye başvuran süper gönül-
lülerin, süper ailelerle eşleştirme süreci başladı. Herke-
sin yapabileceği şeyler vardır. Yeter ki içimizdeki süper 
kahramanları harekete geçirelim. 

Biz inandık süper kahramanlar aramızda! 

Yakında tekrar buluşmak dileğiyle
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S erebral palsi engeline dikkat 
çekmek için başlattığımız 
sosyal hareketle birlikte 6 
Ekim günü İstanbul ve Anka-

ra’nın önemli simgeleri yeşile büründü! 
Serebral palsili bireyler başta olmak 

üzere Türkiye’deki yaklaşık 10 milyon 
engelli bireyin toplumsal hayata kazan-
dırılması amacıyla sahip olunan sorum-
luluğun bilincinde hareket etmekte olan 
SERÇEV, 60’dan fazla ülkede farkındalık 
günü olarak çeşitli etkinlikler organi-
ze edilen ‘6 Ekim Dünya Serebral Palsi 
Günü’nde farkındalık çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. 

Ekim ayı 60’dan fazla ülke tarafından 
Serebral Palsi Farkındalık Ayı olarak 
kabul ediliyor. Ülkemizde de serebral 
palsi farkındalığını arttırmak amacıyla 
gerçekleştirilecek olan bu özel günde 
serebral palsiye yeşil ışık yakarak katkı 
sunmaları için çeşitli simgesel yapılara, 
AVM’lere, holdinglere, özel okullara ve 
otellere çağrıda bulunuldu. 

Kalplerimiz
BüründüYesile
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/ H A B E R

Ankara’da ve Büyükşehirlerde yer alan bazı ya-
pılardan Okyanus Kolejleri, Mahall AVM, JW Mar-
riott Hotel, Maidan AVM, Türkerler Holding, TOBB 
ikiz kuleler, Lokman Hekim Hastanesi, Anadolu 
Hotel Down Town, Galata Kulesi, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
gibi yerler 6 Ekim akşamı yeşil ışıklandırma ile  

‘serebral palsiye yeşil ışık yaktı’. 
Çeşitli ilkokul ve liselerde serebral palsi farkın-

dalığını arttırmak üzere sunumlar gerçekleştiri-
lerek empati atölyeleri düzenlendi. Erken yaşta 
serebral palsi farkındalığının artırılmasına önem 
veren SERÇEV, bu özel günle birlikte birleştirdiği 
sunumlarında da gençlerle buluşarak farkında-
lığı arttırdı. ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulu, 
6 Ekim gününe özel okulda farkındalık anonsu 
ile bu farkındalık gününü anlattıktan sonra yeşil 
giyinerek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. 6 Ekim 
Dünya öğrencilerine ve öğretmenlerine çok te-
şekkür ederiz.

Türkiye’de bilinen 650.00 serebral palsili birey 
için bu harekete SERÇEV ile katkı sunarak sosyal 
sorumluluk hareketine destek olan tüm yapılar 
World CP Day platformunun web sitesinde yer 
alan haritaya işaretlendi! 

#gogreen4cp
Partneri olduğumuz Dünya Serebral Palsi Günü 

organizasyonu, serebral palsili insanların ve aile-
lerinin ve onları destekleyen kuruluşların 75’ten 
fazla ülkede gerçekleştirdiği bir harekettir. Polon-
ya, Kanada, Almanya, İngiltere ve ABD’nin önder-
lik ettiği #gogreen4cp hareketinde Türkiye olarak 
yer almak için yeşil ışık yakarak destek verdik.. 6 
Ekim günü yakılan ışıkları, GoGreen4CP dünya 
haritasına eklememizi sağladık ve Türkiye’yi bu 
küresel farkındalık hareketinde görünür kıldık!

Adım Adım Ankara Yeşile 
Büründü
B Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde her 
zaman olduğu gibi yanımızda yer alarak farkındalık 
hareketine destek olan Adım Adım Ankara ailesi, Pazar 
günü Eymir antrenmanını yeşil tişörtlerimizle gerçekleş-
tirdi! Muhteşem ekibe toplumsal farkındalık hareketine 
verdikleri sonsuz destek için teşekkür ederiz.

Sporda Farkındalık Hareketi!
6 Ekim günü oynanan Ankaragücü - Sivasspor maçında 
Ankaragücü futbolcuları sahaya ‘Serebral Palsi Farkın-
dalık Günü’ pankartıyla çıkarken; Türkiye Hokey Kulübü 
sosyal medyada logolarını yeşil yaparak kurumsal far-
kındalık hareketine destek verdiler. farkındalık hareke-
tine desteklerini gösterdi!
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Farkındalık 
Yürüyüşü

SerebralPalsi
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A nkara, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Far-
kındalık Günü’nde büyük ve anlamlı bir 
yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Serebral 
palsi farkındalığı için başlatılan sosyal 

harekette ışıklandırma sonrasında farkındalık yürü-
yüşü ile de destek olundu. 

Serebral palsili çocuklarla, ailelerimizle, Cerebral 
Palsy Türkiye (TSÇV) yetkilileriyle Serebral Palsi Far-
kındalık Günü’ etkinlikleri kapsamında farkındalık 
yürüyüşünde bir araya geldik. Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, RTÜK 
merkez binası önünde yapıldı. Yürüyüşe, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, Üst Kurul Başkanı Ebube-
kir Şahin, Down Sendromu, Serebral Palsi ve Diğer 
Gelişim Bozuklukları ile ilgili TBMM Araştırma Komis-
yonu Başkanı AK Parti Antalya Kemal Çelik ile komis-
yon üyeleri CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da katıldı. 
Yürüyüş öncesinde çocuklarımızdan Belinay DURAK, 
günün anlamına ithafen bir konuşma gerçekleştirdi. 

Serebral palsinin rengi yeşil tshirtler, atkılar ve ro-
zetlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz yürüyüş umuyo-
ruz ki serebral palsi farkındalığı için güzel bir adım 
olur. Farkındalık hareketine öncülük ettikleri için 
RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin’e, RTÜK ailesi-
ne, değerli Milletvekillerimize,  Cerebral Palsy Türkiye 
(TSÇV) ekibine serebral palsili çocuklarımız ve aileleri 
adına teşekkür ediyoruz.Serebral
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BÜYÜK
GURURUMUZ
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BÜYÜK
GURURUMUZ

M illi Eğitim Vakfı (MEV) Gök-
kuşağı İlkokulumuzun 2. ve 
4. sınıf öğrencilerinden Nu-
rullah Salih ve Bekir Balkan, 

azimleri ve ailelerinin desteğiyle örnek bir 
başarıya imza attı. 

Okullarında ve değerlendirme sürecinde 
gösterdikleri başarıyla genel zihinsel yete-
nek alanında Bilim ve Sanat Merkezleri’ne 
(BİLSEM) girmeye hak kazandı. Bu 

Minik öğrenciler, okullarında ve değer-
lendirme sürecinde gösterdikleri başarıyla 
genel zihinsel yetenek alanında Bilim ve 
Sanat Eğitim Merkezlerine (BİLSEM) gir-
meye hak kazandı.

Gökkuşağı İlköğretim Okulumuzun 2. Ve 
4. Sınıf öğrencilerinden Nurullah Salih ve 
Bekir Balkan, gösterdikleri başarıyla genel 
zihinsel yetenek alanında Bilim ve Sanat 
Merkezleri’ne (BİLSEM) girmeye hak ka-
zandı. Bu büyük başarıları için çocukları-
mızı ve ailelerini tebrik ediyoruz.

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı İlko-
kulumuzun 2. ve 4. sınıf öğrencilerinden 
Nurullah Salih ve Bekir Balkan, azimleri 
ve ailelerinin desteğiyle örnek bir başarı-
ya imza attı. 
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S Ü P E R  P A L S İ
Türkan

KAHRAMANLARI

M erhaba ben Türkan. Geçen 
seneden beri Süperpalsi ai-
lesinin bir parçasıyım. Süper-
palsi ailesi diyorum çünkü siz 

projeye giriyorsunuz ve proje sizi ailesi gibi 
sahipleniyor, siz onları ailenizmiş gibi sevi-
yorsunuz. Süperpalsi ile nasıl tanıştığım ko-
nusuna gelirsek SERÇEV’in projelerini  sosyal  
medya aracılığıyla takip ederken karşıma çıktı.  
Başvurumu yaptım, 1 günlük bir eğitim aldım. 
Daha sonra proje ekibi tarafından Süperpal-
sili arkadaşlarımızla eşleştirildik. Tanışma 
sürecine kadar biraz gergin, biraz telaşlı, çok-
ça heyecanlıydım. Beni sevecek mi, arkadaş 
olabilecek miyiz, birlikte güzel vakit geçire-
bilecek miyiz, sorunlar olacak mı, akademik 
hayatın yoğunluğu ile projeyi yürütebilecek 
miyim gibi sorular Süperpalsili arkadaşım ve  
ailesiyle tanışınca aklımdan uçup gitti. An-
nesinin arkasına saklanan ve  kocaman bir 
gülümseme olarak tanıdığım süperpalsim ile 
günün sonunda  AVM ‘den şarkı söyleye söy-
leye ayrıldık.  
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/ S Ü P E R  P A L S İ

Süperpalsili arkadaşımın deyimiyle ‘Pespembe gün’ ler geçirdik. 
Yeni yerler keşfettik, yeni tatlar denedik, yeni şeyler deneyimledik. 
Ben Ela’ ya , Ela bana birçok şey kattı. En eğlendiğimiz günlerden 
biri de cupcake yapmayı denediğimiz zaman oldu. Küçük usta Ela 
ve yamağı Türkan olarak keklerimizi hazırlayıp misafirlerimize ik-
ram ettik.  O gün bizim için bir şeyler başarmanın ve paylaşma-
nın verdiği mutluluktu. Peki güzel zamanların yanında sorunlar 
olmadı mı, oldu. Ela kışın o kadar sık hastalandı ki yapabildiğim 
tek şey yanında olmaktı. Ela’nın hastayken de gözlerinin içi gülü-
yordu, benim de onunlayken. Ailesi ile de iyi vakit geçirdik. Eda 
hanım beni evin dördüncü kızı olarak, arkadaşı olarak, kardeşi 
olarak ağırladı.  

En duygulu anlardan biri de Süperpalsi balosunda Ela’ya kırmızı 
pelenini  takarken yaşadım.  Geçirdiğimiz güzel vakti, bizi, Ela’yı 
ve ailesini düşündüm. Birbirimizin hayatına dokunabilmeyi ba-
şarmış iki yabancıydık aslında ve bu SERÇEV’in sayesinde oldu. 
Arkadaşlığın yanında  aile olduk ,iyi ki de olduk.

Şimdi Süperpalsi projesinde ikinci bir döneme başlıyoruz. Bu 
sene projeye daha bir hevesliyim.  Bu sene daha kapsamlı bir eği-
tim ile daha hazır hissediyorum. Süperpalsi benim nefes aldığım  
bir proje oldu. Bizleri hayatın telaşesinden alıp karşılıksız bir sev-
giyle buluşturdu ve buluşturacak.  Sevmeyi ve sevilmeyi dolu dolu 
yaşayacağımız yeni bir dönem için sabırsız hissediyorum.  Projede 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üniversiteli arkadaşlarıma 
tavsiye ediyorum. 

Ve Süperpalsili arkadaşlarım sizleri seviyorum…

4 3A R A L I K  2 0 1 9



DESTEKLERİNİZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

İş BANKASI

DENİZ BANK

YAPI KREDİ BANKASI

: TR68 0013 4000 0135 3097 9000 01

: TR85 0006 7010 0000 0082 7492 68

: TR78 0006 4000 0014 2005 5888 88


