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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. 
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BAŞYAZI
— Süheyla 
GÜRKAN
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

Merhaba,

Bu sayımız her zaman siz değerli okuyucularımıza sunmak istediğimiz gibi sereb-

ral palsi için bir çok konuyu içinde barındırıyor. Hepimiz, hayatımız boyunca doğru 

bildiğimiz yanlışlar yaptık. Okuduk, öğrendik, öğrendiğimizi doğru sandık ve bunları 

gerçekleştirdik sonra da acısını yaşadık… 

Estetik kaygımız yüzünden, vücut dilimiz ne istiyor bilemedik. Ama serebral palsili birey-

lerimiz de durum böyle değil. Ailelerimizden gelen telefonlar, ettiğimiz sohbetler, aldı-

ğımız maillerden kilo alımının ve yaş ilerledikçe ağırlaşan çocuklarımızın durumlarının 

gittikçe zorlaştığını ve ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gözlemledik ve şu soruyu sormaya 

başladık: ‘’Biz ne yiyorsak onlara da yediriyoruz ve beslenme şeklimiz çocuklarımızla 

aynı gidiyor.’’ Doğru muydu bu? Serebral palsili çocuk annesi olarak araştırırken şu 

sonuçlar çıktı ve daha da telaşlandım. 

Okumalarım sonucunda anladım ki; SEREBRAL PALSİDE BESLENME ÇOK ÖNEMLİ!

Lütfen dikkat! Dergimizin her yazısı sizlere ışık olması için hazırlandı. Bu sayımızda 

birçok farklı konuya tekrar değinmeye önem gösterdik. SERÇEV’den haberdar olmanızı 

birlikte başardıklarımızı tüm herkese anlatmak istedik. Gerçekleştirdiğimiz projelerde 

nerede olduğumuzu ve bu uzun yolda neler yapabileceğimizi sizlere aktarmak istedik. 

Bu anlamda, emeği geçen alanında uzman hocalarımıza, sizlerle temas etmek için 

değerli yazılarını paylaşan  gönüllülerimize SERÇEV dergisi aracılığıyla teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

‘’OKUMAK ÖĞRENMEKTİR.’’

Saygılarımla,

Gereğinden az besin 
alırsak

Gereğinden fazla  besin 
alırsak

 ▶ Hormonlarımız düzgün çalışmaz.
 ▶ Yaralarımız geç iyileşir.
 ▶ Hastalıklara direncimiz düşer. 
 ▶ Metabolizmamız bozulur. 
 ▶ Halsizlik ve stres olur. 

 ▶ Kilo alırız. 
 ▶ Metabolizmamız bozulur. 
 ▶ Birçok hastalık için riskimiz artar. 
 ▶ Kalp damar sistemimiz iyi çalışmaz. 
 ▶ Hormon dengemiz bozulur. 
 ▶ Vücut işlevini yerine getirirken zorlanır. 
 ▶ OBEZİTE GİBİ RAHATSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKAR. 

Serebral 
Palside 

Beslenme 
Çok 

Önemli
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Serebral Palsi’de
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Gökkuşağı 
Ziyareti

M illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mil-
li Eğitim Bakan Yardımcısı Mah-
mut Özer ve Milli Eğitim Bakan-
lığı Bürokratları, Türkiye’nin ilk 

engelsiz kaynaştırma okulu olma özelliği taşıyan 
Gökkuşağı İlkokulunu ziyaret ederek çocukları-
mızla bir araya geldi. 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aylar önce 
hayata geçirilen uygulama kapsamında Mesleki 
ve Teknik Anadolu liselerinde üretilen ilk ahşap 
oyuncakları Gökkuşağı Okulundaki öğrencilere 
hediye etti… 

Değerli ziyaretlerine, SERÇEV Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Süheyla GÜRKAN, SERÇEV Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcıları E. Sinem ERSOY, Çiğdem 
DURAK, Abdulkadir GÖĞÜŞ ve SERÇEV Yönetim 
Kurulu Üyesi Nevin KOÇAK eşlik etti.

S ERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla GÜRKAN, 
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı E. Si-
nem ERSOY, Gökkuşağı İlköğretim Okulu Müdürü 
Ahmet Tolga KÜÇÜKAHMET, Gökkuşağı İlköğretim 

Okulu Müdür Yardımcısı Fatma Süheyla AYAZ, Gökkuşağı Okul 
Aile Birliği Başkanı Yeliz KARIK; Gökkuşağı İlköğretim Okulu’nun 
çalışmalarını aktarmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danış-
manı Okan ÇOBAN’ı makamında ziyaret ettiler.

M illi Eğitim Bakanı Ziya SEL-
ÇUK’un Eşi Rana SELÇUK Milli 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yar-
dımcılarından İbrahim ER’in Eşi 

Zeynep BORAN ER, Mustafa SAFRAN’ın Eşi Nuran 
SAFRAN, Reha DENEMEÇ’in Eşi Simten DENEMEÇ, 
Mahmut ÖZER’in Eşi Fatma Nebahat ÖZER SER-
ÇEV’i ziyaret ederek eğitim faaliyetlerimizle ve 
alanda yaşadığımız eksikliklerle ilgili bilgi aldı. 
Değerli ziyaretleri için Sevgili Rana Selçuk’a ve 
beraberindeki değerli heyete teşekkür ediyoruz. 

C ankaya Kaymakamı Hüdayar Mete BUHARA, 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
ÖZEL ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Mü-
dürü Yaşar GEZGİN; Türkiye’nin ilk ve Ulusla-

rarası ödüllü engelsiz meslek lisesi olan SERÇEV Engelsiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. SERÇEV Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Süheyla GÜRKAN, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı E. Sinem ERSOY ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul Müdürü Dilek Saran’ın eşliğinde okulun bö-
lümleri gezildi ve öğrencilerle tanışıldı. 

MEB BAKAN 
DANIŞMANINA ZİYARET

SERÇEV’E 
ANLAMLI ZİYARET

Çankaya Kaymakamı Hüdayar  
Mete Buhara’dan 

Ödüllü Lisemize Ziyaret

MEB Bakanı Ziya SELÇUK, Gökkuşağı İlköğretim Okulu öğrencisi

MEB Bakanı Ziya SELÇUK 
Gökkuşağı İlköğretim 
Okulu öğrencileriyle

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’un Eşi Rana SELÇUK Bakan Yardımcısı İbrahim ER’in 
Eşi Zeynep BORAN ER, Bakan Yardımcısı Mustafa SAFRAN’ın Eşi Nuran SAFRAN, Bakan 
Yardımcısı Reha DENEMEÇ’in Eşi Simten DENEMEÇ, Bakan Yardımcısı Mahmut ÖZER’in Eşi 
Fatma Nebahat ÖZER ve SERÇEV Yönetim Kurulu Üyeleri.

Hüdayar Mete Buhara; SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencileri ve SERÇEV Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte

Meb bakanı

ZİYA SELÇUK’tan
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S erebral palsinin en sık görü-
len tipi bacakların etkilendi-
ği “diplejik “ formdur. Bu tipte 
hastaların önemli çoğunlu-

ğunda (yaklaşık %75 kadar) kaslarda tonus 
artışı (sertlik) yani spastisite eşlik etmekte-
dir. Birçok durumda bu sertlik çocukların 
günlük yaşam aktivitelerini, yürüme ve di-
ğer aktivitelerini engellemektedir. Spastisi-
tenin tedavisi spastisite düzeyi, yaygınlığı 
ve hangi bölgede olduğu ve çocuğun diğer 
özelliklerine göre belirlenmektedir. Spas-
tisite bu konuyla ilgilenen kişilerce bilinen 
bazı derecelendirme yöntemleri ile (Modi-
fiye Ashworth, Tardieu skalası vb) sınıflan-
dırılmaktadır. Böylece tedavi kararında ve 
takibinde bu düzeyler etkili olmaktadır. 

/ A K A D E M İ K

— Prof. Dr. Murat 
ZİNNUROĞLU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Serebral palsili hastalarımızda en sık spastisitenin 
görüldüğü kaslar parmak ucu yürümeye yol açan ayak 
bileği kasları (gastroknemius, soleus, tibialis posterior), 
yürümede “makaslama” yürüyüşüne neden olan kalça 
adduktor kasları, bükük diz yürüyüşüne neden olan 
uyluk arka kasları (hamstring kasları), sert dize neden 
olan uyluk ön kasları (kuadriseps kasları), kol ve ön 
kolda fleksör (dirseği ve el bileğini parmakları büken 
kaslar), el başparmağında avuç içine doğru bükülmeye 
neden olan baş parmak kasları şeklinde sıralanabilir. Bu 
kaslarda spastisite sık görülmekle birlikte hastadan has-
taya değişkenlik görülebilmekte, bazı hastalarda farklı 
kaslarda da etkilenme olabilmektedir. 

Tedavi seçenekleri en başta egzersiz, soğuk uygulama, 
uygun pozisyonlama ve splint vb ortezlerin kullanımı 
şeklinde ilaç olmayan tedaviler olmalıdır. Hafif dere-
cedeki spastisitede hastaların önemli çoğunluğunda 
sadece egzersiz, ilgili kaslara soğuk uygulama ve gece 
splintleri etkili olmaktadır.  Egzersizler hangi kaslarda 
spastisite olduğuna göre değişmektedir. En sık spasti-
site ayak bileği, diz ve kalça çevresinde belirli kaslarda 
olduğundan, egzersizler etkilenen bu kaslara hekim ve 
fizyoterapistin önerisi doğrultusunda yapılmalıdır. Ör-
neğin parmak ucu yürüyüş olan bir hastada bacak arka 
kaslarına (gastroknemius ve soleus kasları) ait spastisi-
te tespit edildiğinde bu kaslara özgü germe egzersizleri 
önerilmektedir. Yine kalçada yürüyüş sırasında makas-
lamaya neden olan kalça adduktor kaslarının (adduktor 

Serebral Palsi’de
SPASITE VE BOTULINUM 
TOKSIN UYGULAMALARI

magnus, longus, grasilis vb) spastisitesinde bu kaslara ilişkin ger-
me egzersizleri ve pozisyonlama önerileri etkili olmaktadır. Özel-
likle sertlik olan kasların karşıt kasları zaman içerisinde güçsüz 
hale gelmektedir. Bu nedenle özellikle bu kaslar (örneğin parmak 
ucu yürüyüş durumunda ayak bileğini kendine doğru çeken ön 
bacak kasları gibi) başta olmak üzere güçlendirme egzersizleri 
yapılmalıdır. 

Soğuk uygulama hangi kaslarda spastisite varsa o bölgedeki 
kaslara egzersiz öncesinde günde birkaç kez 15-30 dakika uygula-
nabilir. Örneğin parmak ucu yürüme olan ve bacak arka kaslarında 
spastisite olan hastalalarda bacak arka yüzüne soğuk uygulama 
önerilmektedir. 

Splint kullanımı spastisite hangi bölgedeyse o bölge ve hastanın 
durumuna göre değişebilir. Örneğin yine parmak ucu yürüyüşü 
olan hastada ayak bileğini 90 derecede tutan gece moldu (splint) 
kullanımı önerilmektedir. El bileğinde ve parmaklarda spastisite 
olan hastalarda ise el-el bileği statik splint ya da inhibitör splint de-
nilen ortezler kullanılabilir. Bu ortezler hastaya göre ölçü alınarak 
üretilmiş olmalıdır ve hastanın zaman içinde büyümesi göz önüne 
alınarak değiştirilmelidir. Ayrıca ölçü alımında ve kullanımda so-
run olduğunda gerekli düzeltmeler hızlıca yapılarak hastada yara 
gelişimi ve ağrı olmasının önüne geçilmelidir.

“ Özellikle sertlik 

olan kasların karşıt 

kasları zaman 

içerisinde güçsüz hale 

gelmektedir.”

/ A K A D E M İ K
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Spastisite nedeniyle zaman içerisinde kas ve ten-
donlarda kısalma gelişebilmektedir. Bu nedenle erken 
dönemlerden itibaren  , uygun pozisyonlama ve splint 
kullanımı önem taşımaktadır. Aksi halde kas ve tendon 
kısalığı tedavisi seçenekleri kısıtlı olup cerrahi tedavi 
seçeneklerine doğru kaymaktadır. 

İleri düzeyde kas sertliği ve tendon kısalığı olan du-
rumlarda cerrahi öncesi seri alçılama uygulamaları ya-
pılabilir. Bu uygulamada amaç uzun süreli etkin germe 
ile uzatmanın sağlanmasıdır. Sıklıkla haftalık alçının 
değiştirilmesi ile 3-4 kez alçılamanın tekrarı ve giderek 
istenilen eklem açıklığına ulaşılmasıdır. 

Serebral palside ilaç tedavileri hastaya göre belirlen-
mektedir. Eğer yaygın ve tüm vücudu etkileyen spastisi-
te söz konusu ise ağızdan alınan ilaçlar (en sık baklofen) 
kullanılabilir. İlaç dozu takip ve kontrollerdeki spastisite 
düzeyi, hasta yaş ve kilosu, etki ve yan etkilere göre ayar-
lanmaktadır. En sık yan etki çocuklarda halsizlik ve aşırı 
gevşeme olmasıdır. Bu durumda doz ayarlanarak düzen-
leme yapılabilir. Bunun dışında nöbet kontrolünün güç 
olduğu çocuklarda nöbet eşiğini düşürdüğü akılda tutul-
malı, bu durumda doz azaltımı ya da ilaç kesilmesi düşü-
nülmelidir. Özellikle yaygın bacaklarda spastisitesi olan 
ve baklofen tedavisinde yan etki ve doz ayarlanmasın-
da sorun olan hastalarda intratekal baklofen pompası 
(omurilik çevresine doğrudan uygulama) test denemesi 
sonrası cevap alınan hastalarda uygulanabilecek diğer 
bir yöntemdir. Uygulamada karın duvarına operasyon 
ile kontrollü ilaç haznesi pompası ve buradan omuriliğe 
uzanan bir kateter yerleştirilmektedir. 

Yaygın olmayan spastisitede ya da yaygın olan spas-
tisitede bölgesel belli kaslarda kasılmanın azaltılması 
hedefleniyorsa bölgesel olarak etkili ilaç tedavileri ter-
cih edilebilir. Bunlardan en sık kullanılanlar Botulinum 
toksin uygulamaları ve fenol enjeksiyonlarıdır. 

Fenol enjeksiyonları sinir çevresine uygulanarak kalıcı 
sinir etkilenmesi (hasarı) oluşturmaktadır. Bu uygula-
manın avantajı tek uygulama ile etkilenmenin sağlan-
masıdır. Dezavantaj olarak eğer ilgili sinir duymayı (his-
leri) sağlayan lifler taşıyorsa bunların da etkilenmesine 
bağlı olarak ağrı, karıncalanma ve uyuşma gibi yakın-
malar ortaya çıkabilir. Bu nedenle uygulama daha çok 
saf ya da ağırlıklı olarak hareket sağlayan lifleri içeren 
sinirlere yönelik önerilmektedir. Örneğin sert diz duru-
munda rektus femoris isimli kasın sinirine uygulanabilir. 

Botulinum Toksin Uygulamaları
Botulinum toksin Clostridium botulinum bakterisi tarafından üre-
tilen bir maddedir. Normalde zehirlenmelerde etkili olan dozlar 
ölüme yol açabilir ancak kas içi uygulamalarda oldukça düşük 
dozlarda uygulanmaktadır. Ülkemizde bu toksinin A tipi uygu-
lanmaktadır. Uygulama kas içi enjeksiyon şeklinde yapılmakta-
dır. Uygulama için EMG (elektromiyografi) ve ultrason rehberliği 
kullanılabilir. Büyük kaslarda uygulama noktaları arttırılarak; ör-
neğin parmak ucu yürüyüşe neden olan kaslarda (gastroknemius, 
4 noktaya) etkinlik arttırılmaktadır. Bu noktaların seçiminde EMG 
(elektromiyografi) kullanımı önerilmektedir. Çünkü kas içinde 
bazı noktalarda motor noktaların varlığı gösterilmiş, bu nokta-
lara yapılan enjeksiyonların da daha etkin olduğu gösterilmiştir. 
Uygulamada özellikle derin ve küçük kasların bulunması sırasında 
birçok hekim tarafından ultrason kullanılması kolaylık sağlamak-
tadır. Uygulamanın yapılması göreceli olarak çocuklarda ağrılı ve 
rahatsız edici olduğundan özellikle çok noktaya aynı anda enjeksi-
yon planlanıyorsa anestezi yapılabilir. Anestezi uygulamaları ağız-
dan yapılan hafif etkili uygulamalar olabildiği gibi genel anestezi 
şeklinde olabilir. Genel anestezi bir dezavantaj gibi görülmekle 
birlikte çok noktalı enjeksiyonlarda noktaların doğru bir şekilde 
bulunması konusunda ve ağrı olmaması nedeniyle avantajlıdır. 

Botulinum toksin uygulamaları ortalama 3-6 ay arasında etkili 
olmakla birlikte etki süresi 1 yıla kadar çıkabilmektedir. Etki baş-
lama süresi 2-3 gün ya da yaklaşık 1 haftadır. Bu nedenlerle etki 
başlama süresi ve ortalama etki süresi dikkate alınarak uygula-
nacak yoğun egzersiz ve diğer rehabilitasyon uygulamaları önem 
taşımaktadır. 

Gerekli hastalarda uygulama sonrası splint ya da seri alçılama 
uygulamaları yapılabilir. Kliniğimizde uygulama eğer çok noktalı 
olarak yapılacaksa, ailenin istekleri de dikkate alınmak üzere ge-
nel anestezi eşliğinde EMG ve ultrason rehberliğinde olması tercih 
edilmektedir. Ancak ailenin genel anesteziyi istememesi ya da az 
sayıda kasa uygulama halinde anestezi olmadan bazen yüzeyel 
etkili lokal anestetik kremler ile uygulama yapılabilmektedir. Uy-
gulama sonrasında hastalar genellikle etkinin belirgin olduğu 6. 
hafta ve 3. aylarda kontrole çağrılmaktadır. Botulinum toksin uy-
gulamalarında en sık görülen yan etki enjeksiyon bölgesinde kısa 
süreli ağrı ve daha nadiren allerji ve cilt reaksiyonudur. Bunun 
dışında doz aşımı ya da ilacın çevre dokulara yayılımı ile birlikte 
ilgili kasın fazla güçsüzlüğü ya da istenmeyen komşu kaslardaki 
güçsüzlük söz konusu olabilir. Ancak bu yan etkiler geçicidir. Bo-
yun çevresi kaslara uygulamalarda da yine benzer etki ile yutma 
güçlüğü gelişebilir. Zehirlenme düzeyinde tüm vücudu ve hayatı 
tehdit eden yan etkiler yaşa ve kiloya göre uygulanan dozlarda 
beklenmemektedir. 

Hastalarda tendon kısalığı gelişmiş ve gün-
lük yaşam aktivitelerini etkiliyorsa ve gideril-
mesi hasta yararına olacaksa hastanın diğer 
hastalıkları, işlevsel hedefler dikkate alınarak 
yumuşak doku ameliyatları olarak adlandırı-
lan tendon uzatma (gevşetme) operasyonları 
tercih edilebilir. En sık gevşetme operasyon-
ları uygulanan tendonlar (ayak bileği) aşil ten-
donu ve kalça adduktor ve diz fleksör (hamst-
ring) kaslarıdır. Bu operasyonlar sonrasında 
da yoğun ve erken rehabilitasyon programı 
önem arz etmektedir. 

Bunun dışında yine belirli bölgesel spasti-
site olan durumlarda omurilik girişinde aşırı 
kasılmaya yol açan sinir köklerinin (hastaya 
göre belirlenmek üzere) kısmi kesilme ameli-
yatı (dorsal root entry zone-DREZ) uygulana-
bilecek cerrahi yöntemlerden biridir.  

“Eğer yaygın ve tüm 

vücudu etkileyen 

spastisite söz 

konusu ise ağızdan 

alınan ilaçlar 

(en sık baklofen) 

kullanılabilir.”

“Botulinum toksin 

uygulamaları ortalama 

3-6 ay arasında etkili 

olmakla birlikte etki 

süresi 1 yıla kadar 

çıkabilmektedir.”
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C ocuklarda ruh sağlığı prob-
lemleri artan bir oranda gö-
rülmektedir. Engelli bireyler 
ve özellikle de kronik sereb-

ral bozukluğu olanlar ise psikolojik sorunlar ve 
psikiyatrik bozukluklar için yüksek risk taşımak-
tadır. Bu yüksek riski, beyin ve davranış arasındaki 
doğrudan bağlantı ve dışlanmış hissetme ya da 
zorbalığa maruz kalma gibi olumsuz sosyal ya-
şantıların oluşturduğu duygusal ve davranışsal 
sorunlar belirler.1 

Çocukluk çağındaki kronik hastalıkların seyri, 
durumun belirsizliği ile sosyal ve fiziksel kısıt-
lanmalara neden olan belirtiler yaşam kalitesini 
olumsuz olarak etkilemektedir. Engelli bireyler-
de, ilaç uyumu, ağrı kontrolü, yorgunluk, stres, 
depresyon, beslenme, egzersiz, kendi kendine 
yeterlilik, sosyal destek gibi ortak bazı alanlar-
da sorunlar yaşanmaktadır. Çocuklar ve gençler, 
önemli gelişimsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve 
bilişsel değişiklik evrelerinden geçmektedir.2

 Engelli çocuklara yaklaşımda çocukların hangi 
gelişimsel evrede bulunduğu ve bu evrenin han-
gi gelişimsel özelliklere sahip olduğu bilinmelidir. 
Küçük çocuklar yaşadıkları hastalığı anlamakta 
ve kendilerini ifade etmekte sorun yaşarlarken, 
davranışsal belirtilerle fiziksel ve psikolojik zor-
luklarını gösterebilirler. Büyük çocuklar ve gençler 
ise durumu daha iyi kavrayabilir, kendilerini ifade 
edebilir ve hastalıklarıyla ilgili bilgilendirilmeye 
ihtiyaç duyarlar.
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— Prof. Dr. Elvan 
İŞERİ (sol)

— Arş. Gör. Dicle 
BÜYÜKTAŞKIN (sağ)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı

Engelli çocuk ve gençlere, dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu, davranım bozuklukları, duygudurum bozukluk-
ları, anksiyete bozuklukları, öğrenme güçlükleri, zihinsel 
kısıtlılıklar gibi psikiyatrik bozukluklar da eşlik edebilmek-
tedir.3

Kronik bir hastalığa ya da sakatlığa sahip çocukların aile-
leri de bu durumdan doğumdan itibaren etkilenebilmekte-
dir. Çocuklarının bir hastalıkla doğması, uzun süre hastane 
yatışları, tıbbi müdahaleler anne bebek ilişkisinin kurulma-
sını zorlaştırabilir. Doğumsal bir anomaliye sahip bebekler, 
sağlıklı bebeklere göre farklı bilişsel, dil, sosyal, motor ge-
lişim süreçleri gösterirler. Bu farklılık aynı zamanda; uyum, 
mizaç, bakıcıya verilen tepkiler, beslenme, uyku alanlarında 
da ortaya çıkabilmektedir. Aileler böyle bir sürece hazır ol-
madıkları için kaygılanabilirler, aşırı koruyucu ya da redde-
dici olabilirler. Engelli çocukların ailelerinde; gerginliklerin, 
çatışmaların ve boşanmaların sık görüldüğü bildirilmek-
tedir. Bu durumla baş etmede; açık iletişim kurulması, ço-
cukla ilgili duyguların paylaşımı, sorumluluk dağılımında 
isteklilik faydalı olmaktadır. Bakımları için aileye bağımlı 
olan çocuklar düşük benlik algısı, anneden ayrılmada zor-
luk ve dürtü kontrol sorunları yaşayabilirler. Bunun yanında 
yeni bir durumla karşılaştıklarında uyum sağlamakta zorla-
narak ailelerinin onayına daha fazla ihtiyaç hissedebilirler. 
Bağımsızlaşma sürecini normal örüntüden farklı olarak 
yaşayan bu çocukların dil ve öğrenme becerileri de etkile-
mektedir. Bunun yanında sosyalleşme zorlukları yaşamakta 
ve motor beceriler kazanmaları da kısıtlanmaktadır. Okula 
başlama ile birlikte arkadaşlar, öğretmenler, başarı, okula 
devam gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır. Durumun doğru 
değerlendirilerek desteklenebilmesi için çocuğun sağlık 
durumunun öğretmenlere ve okula aktarılması genellikle 
faydalı olmaktadır.4
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Kronik hastalığa sahip bireylerin, geçici bir tıbbi durumla karşı 
karşıya olmaktan farklı olarak kalıcı, tam bir iyileşmenin olmadığı 
ve kötüleşme olasılığı olan bir durumla baş etmeleri gerekmek-
tedir.  

Çocuklar, hastalığın neden ortaya çıktığını kavrayamayıp, kötü 
bir çocuk oldukları için cezalandırıldıklarını düşünebilirler, anne 
ve babalarına ya da doktorlara hastalığı tedavi edemedikleri için 
öfkelenebilirler. Gençler, sağlıklı çocuklardan farklı olduklarını ön 
plana çıkaran fazla şımartılma, takılma ya da diğer ilgilere şiddetli 
bir şekilde karşı olabilirler. Bazı tıbbi tedaviler, uyulması gereken 
diyet ya da fiziksel hareketler çocuğu mutsuz edebilir ve içe kapan-
masına neden olabilir. Aileler, sıklıkla destekleyici olmak isterler 
ve çocuklarını gereksiz yere kaygılandırmamak için bazı bilgileri 
çocuklarıyla paylaşmazlar.   Ancak anne ve babalar; hastalık ve 
hastalığın seyri, tedaviye uyumun önemiyle ilgili çocuğun yaşına 
uygun bilgileri vermelerinin çocuğa en büyük yardım olduğunu 
bilmelidirler. Gençler, fiziksel problemleri nedeniyle ebeveynle-
rine ve doktorlarına bağımlı olmak yerine arkadaşlarıyla birlikte 
etkinliklere katılarak bağımsız olmayı arzularlar. Normal bir erge-
nin kendi bedenini kontrol etme isteği, kronik hastalığı olan ergen-
lerde ilaçlarını azaltma ya da kesme şeklinde görülebilir. 

Kronik hastalıklar; çocukların ve gençlerin dersleri ve okul et-
kinlerini kaçırmalarına neden olan sık doktor kontrolü ve tedavi 
seansları gerektirir. Okula devamsızlık okuldan kaçınma ya da okul 
reddi gibi sorunlara neden olabilir. Bu durum, bireyin daha yalnız 
ya da diğerlerinden farklı hissetmesine neden olabilir. İzole ya da 
fazla korunan çocuklar sosyalleşmekte ve zamanı geldiğinde an-
ne-babalarından ayrılarak okula ya da ev dışındaki etkinliklere 
katılmakta zorluk yaşarlar.5

Fiziksel yetersizliği olan çocukların ailelerine 
düşen bazı görevler bulunmaktadır. Bu görevler 
çocuğun durumunu kabul etme ile başlar. Aile-
lerin genellikle sırasıyla ortak olarak yaşadıkları 
süreç; şok ve inkar, kızgınlık, uzlaşma, depresyon 
ve kabullenmedir. Bu süreçte, aynı durumu payla-
şan ailelerle yapılan duygusal paylaşımlar yararlı 
olmaktadır. Çocuğun durumu günlük olarak de-
ğerlendirilmelidir. Çocuğun sağlık durumuyla ilgi-
li bilgilere hakim olmak kaygıyı ve belirsizliği azal-
tarak daha sağlıklı bir başa çıkma olanağı verir. 

Çocuğun normal gelişimsel gereksinimlerini karşılamak gerektiği 
de unutulmamalıdır. Çocuğun kısıtlılıklarına odaklanmak yerine 
güçlü yanlarını öne çıkarmak önemlidir. Hastalık üzerine yoğun-
laşarak diğer çocuklardan farklı bir muamele yapılması gelişimi 
olumsuz etkilemektedir. Ailenin diğer üyelerinin gelişimsel gerek-
sinimlerinin karşılanması gerekir. Hasta çocuklara sahip anne ba-
balar, ailenin diğer üyelerinin ve kendilerinin gereksinimlerini göz 
ardı edebilirler. Saygı, paylaşım, sorumluluk dağılımı, yardımlaş-

“Hastalık üzerine 
yoğunlaşarak 

diğer çocuklardan 
farklı bir muamele 

yapılması 
gelişimi olumsuz 
etkilemektedir. ”

manın olduğu güçlü evlilik bağları kurulması ve kardeşlerin 
ihmal edilmemesi daha destekleyici olmaktadır. Süregelen 
stres ve periyodik krizle başa çıkmak önemlidir. Hastane 
yatışları, hastalıkla ilgili talepler, kaygılar, belirsizlikler gibi 
stresler kriz oluşturabilir. Bu krizlerde, ailelerin hazırlanma-
sı, destek alarak birlik içinde kalması önerilir. Aile üyelerinin 
duygularını yönetmelerine yardımcı olmaları gerekir. Engel-
li çocuğa sahip olmak çeşitli duygular yaşatabilmektedir ve 
bu duyguların tanımlanması ve ifade edilmesi daha güçlü 
olmaya yardım eder. Bir diğer görev de diğer kişilerin çocu-
ğun durumu konusunda eğitilmesidir. Çocuğun sorularını 
dürüst olarak, kaçınmadan yanıtlamak, çocuğa ve kardeş-
lerine durumu başkalarına nasıl anlatacaklarını öğretmek, 
diğer insanlara karşı dürüst ve bilgilendirici olmak faydalı 
olmaktadır. Son olarak destek sisteminin oluşturulması 
duygusal ve sosyal açıdan çocuğun ve ailenin yaşam kali-
tesinin artmasında önemli yer tutmaktadır.4,6

Uzun süreli hastalıklara sahip çocukların çoklu sistemin 
yer aldığı bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Bu sis-
temde çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları, kronik tıbbi du-
rum nedeniyle ortaya çıkan problemlerin tanımlanması ve 
çözümünde, hastalıkla ve getirdiği etkilerle yaşarken sağlık-
lı yollar geliştirmek için çocuğa ve aileye yardım etmektedir.

Aileler çocuklarına; kronik hastalıkla yaşamaya başarılı 
bir şekilde uyum sağlamış kişilerle karşılaşmalarını sağ-
lamak, hastanede yatış ya da evde dinlenerek geçirdikleri 
sürede resim, müzik gibi sanatsal faaliyetler sunmak, ya-
bancı dil, hobi (uçak maketler…) ya da özel yeteneklerini 
geliştirmelerine olanak tanımak, çocuklarının hastalıklarıy-
la ilgili edinebildikleri kadar bilgi edinmelerini desteklemek 
şeklinde yardım edebilirler.5
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D ental Estetik Center Diş Kli-
niği’nden SERÇEV Engelsiz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nde eğitim gören öğrenci-

lerimizin ailelerine Ağız- Diş Sağlığı ve Önemi 
eğitimi verildi. 

Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünya-
da en önemli sağlık sorunları arasındadır ağız 
ve diş sağlığının önemini anlatmak, yapılabi-
lecekleri konuşmak üzere kıymetli vakitlerini 
ayırarak ailelerimizle buluşan Dental Estetik 
Center Diş Kliniği ekibine teşekkür ederiz. S ERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 
kariyer seminerlerinin konukları arasında 
HAVELSAN Teknoloji Koordinatörü Sayın 

İzzet Gökhan ÖZBİLGİN ve ekibi vardı. 
SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-

renci ve öğretmenlerine “Siber Güvenlik” ve “Pardus İş-
letim Sistemi” konularında eğitim veren HAVELSAN ekibi, 
öğrencilerin alanla ilgili merak ettiği tüm soruları cevap-
layarak güzel bir seminer gerçekleştirdi. HAVELSAN´a ve 
değerli yetkililerine teşekkür ediyoruz.

H ayatımızı şekillendiren teknolojik devrimler ve 21.yüzyılın 
getirdiği vizyonla birlikte çağa ayak uydurann gençlerin 
yetişmesine büyük katkıda bulunacağına inanılan bir eği-
tim SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

gerçekleştirildi. Bilişim ve radyo televizyon öğrencileri Nokia ortaklığıyla 
iki gün boyunca temel elektrik ve devre kavramları, arduino, programla-
ma ve kodlama eğitimi gerçekleştirdi. Türkiye’de de teknoloji pazarının 
hızlı bir şekilde ilerlediği bu dönemde oldukça önemli olan bu eğitimi 
öğrencilerimize veren Nokia ekibine teşekkür ederiz. 

Y azar Şermin Yaşar, SERÇEV Engelsiz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi 
sırasında tüm içtenliğiyle soruları ce-

vapladıktan sonra, okulumuzun radyo televizyon 
bölümünde, öğrencilerle birlikte canlı yayın ger-
çekleştirdi ve takipçilerine SERÇEV Engelsiz Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesini anlattı. Ailemizin 
değerli üyesi Şermin Yaşar’a destekleri için teşek-
kür ediyoruz. 

EĞITIM-
LER

MESLEK  LISESINDE 
DIŞ SAĞLIĞI 
EĞITIMI

HAVELSAN’DAN 
ÖĞRENCILERE SIBER 
GÜVENLIK EĞITIMI

ŞERMIN YAŞAR 
SERÇEV’DE

NOKIA’DAN 
ARDUNIO EĞITIMI
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C ocukluk döneminde çocuğun oral (İlk bir yaşına kadar), anal 
(bir ile üç yaş arası), fallik (üç yaş ile altı yaş arası) ve latans 
dönemlerde (altı yaş ile on yaş arası) kazanacağı en büyük iki 
gelişim göstergesi kurallı yaşam ve sorumluluk alabilmeyi ne 

düzeyde yapabildiğidir. Çocuk ilk yaşında temel nesneyi tanır ve hayata güvenle 
bakmayı öğrenir. Bir insanın Abraham Maslow’un söylediği gibi ilk gelişim basa-
mağı, fiziksel ihtiyaçlarını giderebilmesi sonrasında hayata güvenle bakabilmesi, 
ait olma, değer verme ve kendini gerçekleştirme gelmektedir. Anal dönem istenç 
dönemidir. Çocuk birinci bireyselleşmesini ağlama ile yerine getirmeye çalışır. Ço-
cuk bu dönemde ya etkendir ya da edilgendir. Fallik dönem oyun çocuğu dönemidir, 
çocuk oyun arkadaşı arar erkek çocukları anneye aşıktırlar baba ile yarışırlar ödipal 
çatışma, kız çocukları babaya aşıktırlar anne ile yarışırlar elektra çatışması göste-
rirler çocuklar soru bankası gibidirler amaçlarına ermek için devamlı soru sorarlar. 
Latans dönemde ise çocuğun edinebileceği en büyük gelişim sorumluluk alabilmeyi 
öğrenmesidir. Çocuk bu dönemde yetkin olur, liderlik özelliklerini geliştirir. Çocuk 
streotipik davranış kalıplarını bu dönemde çok iyi öğrenir. Evimizde akşam yemeği 
bu saat yenir, kalkınca yatağımı yapmam gerekir, hafta sonları aile büyükleri ziyaret 
edilir, bayramlarda mezarlıklara gidilir gibi. Bu davranışları ergenlik döneminde 
öğretemezsiniz öğrenecekleri yaş aralığı bu dönemdedir. 

/ M A K A L E

— Prof. Dr. Orhan 
DERMAN

DÜRTÜ
KONTROL ZORLUĞU

ER-
GEN-
LIK Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı 
Bilim Dalı 

Kızların adet görmesi bir milattır. Adetten önce onlar kızken mi-
lattan sonra kadınlığa ilk adımlarını atmışlardır. Erkeklerde bu geçiş 
kimisinde boy uzaması, kimisinde vücuttaki kas kitlesinin artması 
kimisin ise bıyık veya sakal traşı olabilmedir. Erken ergenlik dönemi 
10-14 yaş aralığıdır, bu dönemde fiziksel ve cinsel gelişim tamamla-
nır ama psikososyal gelişimin tamamlanması bitmemiştir. Somuttan 
soyuta geçişte mesafe alınır. Hayatın ikinci bireyselleşme dönemidir. 
Çocuk evet hayır diyerek beyaza siyaha diyerek bireyselleşir. Bu dö-
nemde kızlar kızlarla arkadaşlık ederken erkekler erkeklerle arkadaş-
lık ederler ama karşı cinsi konuşurlar artan hayal dünyalarının içinde 
iş, gelecek gibi kavramlarda yorumlar yaparlar. Orta ergenlik dönemi 
14 ile 18 yaş aralığıdır bu dönemin en büyük özelliği arkadaş ilişkileri-
nin zirve yapıp aile ilişkilerinin dip yaptığı bir dönemdir. Cinsel kimlik 
ile ilgili davranışların ortaya konulduğu bir dönemdir. Geç ergenlik 
dönemi 18 yaş daha büyüklerdir. Bu dönemde cinsel kimliğin yanına 
mesleki ve sosyal kimlik de eklenir. Grup arkadaşlığından seçici ferdi 
arkadaşlığa geçiş başlar. Aile değerleri daha anlam kazanır. Ama bu 
dönemde de gençler ben artık büyüdüm bana karışamazlar derler. 
Ergenlik dönemde dürtülerden uzak durup riskli davranışlarda bu-
lunmamak için çocukluk döneminde kurallı yaşamı ve sorumluluk 
almayı öğrenmiş olmaları gerekmektedir. Geç ergenliğin sonuna doğ-
ru somuttan soyuta geçiş tamamlanır. Ama günümüzde sorumluluk 
almadan büyüyen, kurallı yaşamın ne anlamına geldiği bilmeden 
gençlik yaşlarına gelenlerde dürtüler ile baş etmek çok zor olmaktadır. 
Bu gençler riskli davranışlar için en büyük hedef grupturlar. Dürtüsel 
davranışlar içinde ergenlik döneminde riskli boyuta gelebilecek en 
önemli davranışlar cinsellik ile ilgili olan davranışlarda görünür. 

Ergenlik döneminin en büyük zorluğu dürtülerle baş edebilmektir. 

Bizi en çok zorlayacak alanlardan bir de engelli ergenlerde cinsel 

dürtülerle baş edebilmek olmaktadır. Eflatun’un dediği gibi ‘Ergenlik 

döneminin bir dürtü kontrol zorluğu olarak düşünmemek hayattaki 

en büyük yanılgıdır’. 

“Erken ergenlik 
dönemi 10-14 
yaş aralığıdır”
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Normal bir çocuk ve gençte gelişim sırasında bu dönemler görülür-
ken, birey eğer engelli ise bu durumları algılama ve öğrenme süreç-
lerinde kendi engellerine göre ayrıca çeşitli sıkıntılarda eklenerek ya-
şanır. Ergenlik döneminde dürtüselliğin en fazla sıkıntı olarak ortaya 
konulduğu dönemde engelli bireylerde, cinsel dürtüsel hareketlerde 
bazen baş edilmesi çok zor davranışlar haline gelmektedir. Cinsel dür-
tüselliğini ortaya koyan engelli bir birey, bazen toplumdan çok olum-
suz geri bildirimler alabilmektedir. Engelli bireylerin her şeyleri olan, 
onlara inanılmaz sabır ve güçle yardımcı olmaya çalışan ailelerinde 
bazen baş etmeleri çok büyük zorluklar ile karşı karşıya kalmalarına 
neden olmaktadır. Bu dürtüsel davranışlar geçicidir ama yaşandığı sı-
rada mutlaka çözüm üretilmelidir. Cinsel haz davranışlarıda öğretile-
bilir ve kontrol altına alınabilir yeter ki bu konuda uzman ve deneyimli 
kişilerin rehberliğinde bu bilgi aktarımı olabilsin. Yapılan davranıştan 
alınan haz, bu süreç de sürekliliğin en büyük sebebidir. Temel yakla-
şım cinsel davranışların dürtüselliğini engelli birey yaşarken bunun 
belli sınırlar dahilinde olabileceğinin öğretilmesidir. Bizlerin en büyük 
gayreti, engelli bireylerin kendi davranışlarının topluma olabildiğince 
uyumlu olabilmesini sağlamak olduğu için, cinsellik konusunda bu 
özen bireysel tedavilerle verilmeye çalışılmalıdır. Tıp hastalıktan, has-
ta ve en son olarak da birey odaklı hale geldiği için her türlü özeni hak 
eden engelli çocuklar ve gençlerin de bu hizmetten yararlanmaları 
en doğal haklarıdır. Onların cinsel dürtüsel davranışları, onlara karşı 
tepki veya sapkınlık olarak değerlendirileceğine, onların cinsel dür-
tüsel hazlarının ne kadar özenli, kurallı ve toplumun yaşamına uygun 
olarak ortaya konulmasının öğretilmesi gerekmektedir. Engelli birey-
lerde cinsel dürtüsel davranışlar, aileleri için bir sıkıntı, utanç veya baş 
etmesi çok zor davranışlar olarak değil de, öğrenilecek davranışlara 
bir yenisi olarak algılanarak yaklaşılmalıdır. Her engelli bireyin cinsel 
dürtüsel davranış kalıbı kendine özel olarak değerlendirilmeli ve çö-
züm önerileri engelli genç ve ailesinin işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. 

Gölcük/Kocaeli 07/03/1964 doğumlu Derman, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi 1987 Mezunudur. 2000 de Yardımcı Doçent, 2006 da Doçent ve 2010 
da Profesör olmuştur.2011 de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 2017 yılında Doktora yapmıştır. 

Seksenin üzerinde uluslararası dergilerde makalesi, Ergen Sağlığı ile ilgili beş kitap 
editörlüğü bulunmaktadır. (Ergen Sağlığı, Çocuk İstismarına ve ihmaline yaklaşım 
temel bilgiler, AYNA (Aktif Yaşam için Nesiller arası etkileşim modeli), Ergenlerde Riskli 
Davranışlar, Gençlerde Madde kullanımı nasıl önlenir)

2018 yılında Evlad-ı Fatihan’ın Torunları Makedonya’daki Türkler ve Hastane 
Acillerinde Resmi ve Gayriresmi Yapısal Uyuşmazlığın Hasta ve Personel Tatmini 
üzerine etkisi başlıklı kitapları yazmıştır.

2002-2010 yılları arasında Sağlık Bakanlığının Gençlik Merkezlerinin yapılanması, 2004 
yılında Avrupa Topluluğu Projesi Farklı kültürlerde yaşayan Adolesanlara E-Training 
eğitimi, 2014 yılında Kalkınma Ajansın Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim Modeli, 
2018 yılı başından beri TÜBİTAK ın fNIRS projelerinde aktif olarak çalışmıştır. 

Ergen Sağlığı Derneği Başkanlığını, Türkiye Milli Pediatri Derneği Danışma Kurulu 
üyeliği ve Çocuk İhmal ve İstismar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 
HÜSSAM (Hacettepe üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Araştırma Merkezi) Müdürü 
ve ÇİDAT (Hacettepe Üniversitesi Çocuk İstismarını Değerlendirme Araştırma ve 
Tedavi) merkezinin üyesidir. NASPAG (Kuzey Amerika Adolesan Jinekoloji) ve ISPCAN ( 
Uluslararası Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme) dernekleri üyesidir. 

Prof. Dr. Orhan 
Derman Kimdir?

16SERÇEV
YAŞINDA

Kamu yararına faaliyet gösteren SERÇEV, 16 yıldır serebral palsili 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, 16.yılımızda da sizlerle sesimiz daha güçlü! 

Ve güçlü olmaya devam edecektir. İyi ki varsınız 

Ankara Sanayici ve İş Adamları 

Derneği’nin (ASİAD) 30. yıl Ankara 

Sevdalıları ödül töreninde Sivil 

Toplum Kuruluşları arasında yer 

aldığımız ASİAD’dan ‘‘Ankara’ya 

katkı verenler’’ ödülüne SERÇEV 

layık görüldü. Ödülü serebral palsili 

çocuklar ve aileleri adına SERÇEV 

Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla 

GÜRKAN teslim aldı. Destekleri için 

ASİAD Yönetim Kurulu Üyelerine 

teşekkür ederiz. 

ASIAD’DAN 
SERÇEV’E 
ÖDÜL

/ H A B E R
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BULUŞTUK

S ERÇEV Yıllardır gerçekleş-
tirdiği 3 Aralık’ta SERÇEV 
Tiyatro’da Etkinliğini 4 
Mart günü Ankara Devlet 

Tiyatroları Küçük Tiyatro Sahnesi’nde 
gerçekleştirdi.  Serebral palsili çocuklar, 
gençler onların aileleri ve destekçileri 
ile birlikte ‘Gidiş-Dönüş (Retro)’ oyu-
nunu izledi. Ankara Devlet Tiyatroları 
Müdürlüğüne, Gidiş Dönüş (Retro) 
Oyuncuları, Şahap SAYILGAN, Funda 
METE Cem BALCI, Seda OKSAL ELSAİD, 
Alev BUHARALI, Ayşe YILDIZ AKINSA’ya, 
oyun ekibine ve tüm SERÇEV ailesine 
teşekkür ederiz. S erebral palsili bireylere bakım hiz-

meti verenlerin Avrupa Kredilen-
dirme Sistemine Uygun Mesleki 
Eğitimleri Projesi kapsamında 36 

aylık CP-CARE projesinin 5. toplantısı İspan-
ya’nın Başkenti Madrid’de gerçekleşti. 

H acettepe Senfoni Orkestra-
sı ile MÜSAM (HÜ Müzik ve 
Sahne Sanatları Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi), 

3 Aralık 2018 akşamı, DT Cüneyt Gökçer 
Sahnesi’nde engelli  bireylerin de katılı-
mıyla bir sahne gösterisi gerçekleştirdi. 
SERÇEV’in de destekleriyle gerçekleşeşen 

Uluslararası Engelliler Günü 1922 yılından bu yana 
Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası bir gün 
olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde dünya çapında 
organizasyonlar düzenlenmekte, farkındalığın 
arttırılması hedeflenmektedir. Toplumun değişimi için 
farkındalık her şeydir. Bugün, herhangi bir kutlama 
değil tamamen farkındalık ve birliktelik günü olarak 
değerlendirilmelidir. 

SANATLA

PERDELER SERÇEV 
İÇİN AÇILDI

YOLUN ÜZERİNDE 
ENGEL YOK!

gecede engelli bireyler de danslarıyla 
sahne alırken gösterinin anlatıcılığı-
nı; SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı A. 
Süheyla GÜRKAN ve SERÇEV Kurucu 
Başkanı Mehmet GÜRKAN üstlendi.  Bu 
etkileyici organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

SAHNEDELER!

CP-CARE TOPLANTISI 
ISPANYA’DA GERÇEKLEŞTI

CP-CARE Projesiyle; serebral palsililere bakım veren kişilere 
yönelik hazırlanacak özel bir müfredat ve ilgili eğitim materyali, 
proje kapsamında üretilen tüm ürünlerin bir arada sunulaca-
ğı bir mobil uygulama, proje ortağı ülkelerde serebral palsili 
bireylere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili hazırlanacak ülke 
durum raporları, proje ortağı ülkelerde serebral palsili bireylere 
sunulan hizmetlerin ve ülke politikalarının karşılaştırıldığı bir 
karşılaştırmalı rapor hedeflenen çıktıları oluşturmaktadır. 

SERÇEV IÇIN

T iyatro ÜçArtıBir, ‘’Fırtına’’ müzikli çocuk oyununun ilk gös-
terimini 22-23 Aralık tarihinde Panora Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Gerçekleştirdikleri  İlk çocuk oyunuyla sos-
yal sorumluluk projesine de imza atan Tiyatro ÜçArtıBir, 

serebral palsili çocuklar ve arkadaşları için perdelerini açtı. Tiyatro 
ÜçArtıBir ekibine, Fırtına oyuncularına teşekkür ediyoruz 

Verdiği destekler için Devlet 
Tiyatrolarına Teşekkür Ederiz
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ŞEHIRDE
VARİyilik

/ H A B E R

S TK’ların projeleri için koşan binlerce Adım 
Adım gönüllüsü, 3 Mart Antalya Runatolia 
Maratonu’nda da muhteşem bir sosyal so-
rumluluk etkinliği daha gerçekleştirdi. 

SERÇEV, bu maratonda da ‘Engelsiz Hayat’ kampanya-
sı için koştu. Çoklu engele sahip yüzlerce serebral palsi-
li birey ve ailesi doğru cihaza ulaşmakta zorluk yaşıyor. 
Yanlış seçilmiş ya da bireyin ölçülerine ve engel tipine 
uygun olmayan cihazlar bireye zarar verebilmektedir. 
Fizyoterapist raporları ve çözüm ortağı firmalarlar bir-
likte en doğru cihazların seçilmesi ve çocuklara ulaştı-
rılması için de Antalya’nın en büyük spor organizasyonu 
Runatolia Antalya Maratonu’nda 87 gönüllü, Adım Adım 
İyilik Peşinde Koş platformlarında açtıkları kampanya 
profilleri ile 1405 bağışçıyı harekete geçirdi. 15 serebral 
palsili çocuğun cihaz ihtiyacının karşılanabileceği 75 Bin 
TL kaynak yaratıldı. 

Kendini her an özgür hissetmeyi, motivasyon ve 
disiplini adımlarında buluşturmayı, hayatın inişli çıkışlı 
temposuna ayak uydurmayı, zamana karşı mücadele 
etmeyi, şehrin tüm sokaklarını karış karış ezberlemeyi 
ve başladığı yerle bitirdiği yer arasındaki mesafeyi 
arttırmanın hazzını koşan bilir!

1.432

76.545 TL

15

Bağışçı

Toplam Kaynak

Cihaz İhtiyacı Karşılandı

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 olmak üzere 
yüzme, bisiklet, dağcılık 
gibi dayanıklılık gerektiren 
sporlar aracılığıyla ülkemizin 
önemli sosyal sorumluluk 
projelerine maddi 
kaynak ve tanıtım desteği 
sağlamaktadır.  

Adım Adım 
Kimdir?
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CEVAP
SORU

HAKLARIMIZ

Son yıllarda, engellilerin herkes gibi 

eşit standartlara sahip olabilmesi 

için engelli hakları üzerinde yoğun 

çalışmalar gerçekleştirilmeye 

başlanmıştır. SERÇEV, Av. Şadan 

TUTUMLU ile engelli bireyler için 

adalet kavramı ve hakları konuştuğu 

bir röportaj gerçekleştirdi.  Engelliler 

haklarını biliyor mu?, vasi tayini, 

işyerinde mobbing, adalete erişim gibi 

konularla ilgili sorularımızı detaylı 

bir şekilde yanıtlayan TUTUMLU’yla 

gerçekleştirmiş olduğumuz röportaj 

siz değerli okuyucularımıza umarız 

yol gösterici nitelikte olur. Keyifli 

okumalar dileriz...

?
— Şadan 
TUTUMLU
AVUKAT

Engelli bireylerin açtığı davaların konusu genelde ne 
oluyor?
Engelli bireyler engelli olmayan bireyler gibi hukukun 
tüm dalları ile ilgili davaları açmaktadırlar. Ancak özel-
likle erişim ve ulaşım, mobbing, ayrımcılık, vesayet gibi 
davaları daha fazla açmaktadırlar...

Engellilerin adalete erişim hakkı noktasında 
düşünceleriniz neler?
Adalete erişim hakkı özellikle 20. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra insan haklarının önem kazan-
masıyla beraber adil yargılanma hakkı ve onunla 
bağlantılı diğer hakların tanımlanması, korun-
ması çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Adalete erişim 
hakkı, sadece usul ve teknik hukuk kurallarının 
düzgün uygulanmasını aşmakta ve onun sosyo-
lojik gerçekliklerle beraber değerlendirilmesini 
zorunlu hale getirmektedir.

Bireyleri toplumsal yaşamın bir parçası haline 
getirmek, hepimizin bildiği gibi dışlamanın ve 
ötekileştirmenin aksi bir kavramı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu ötekileştirmenin önüne geçmek 
için de, yani biz ve diğerleri şeklindeki ayrımı en-
gellemek için de yapmamız gereken en önemli 
şey toplumsal yaşamın her alanında insan hakları 
yaklaşımını merkeze almak ve her alanda insan 
odaklı bakış açısını geliştirmek olmalıdır. Bunun 
için en başta hukuk sistemini insan hakları odaklı 
hale getirmek gerekir.

Dolayısıyla aslında engelli bireylerin adalet hak-
kına erişim engelinin bulunmasının temel nedeni, 
hukuk sisteminde insan hakları odaklı düzenle-
melerin ihmal edilmesidir. İşte bu noktada engelli 

bireyler açısından bazı adaletsizliklerin ortaya çıkması kuş-
kusuz bir tesadüf değildir. Bunların başında da ülkemizde 
Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinin ka-
nun önünde eşitlik ötesinde, sadece şekilsel eşitlik dışında 
bir eşitlik uygulamasının bulunmaması gelmektedir.

Burada engelliler açısından hiç kuşkusuz doğrudan ay-
rımcılık içeren bir yasal düzenlemeden bahsetmek gerekir. 
Bilindiği gibi hâkimlik ve savcılık yasasına göre herhangi bir 
engeli olan bireyler engelli olmayan bireylerle aynı fakülte-
lerden mezun olsalar hatta o fakülteleri dereceyle bitirseler 
bile engelliler hâkim savcı olamıyorlar. Bunun gerekçesini 
tahmin etmek hiç de zor değildir. Zira hâkimler, savcılar ik-
tidar, güç sahibidir. Karar veren mercidir. Oysa engelliler; 
önyargılı, ayrımcılık içeren inanışlara göre güçsüz, korun-
maya, yardıma muhtaç bireylerdir. Evrensel insan hakları 
sözleşmelerine göre apaçık doğrudan ayrımcı bir uygulama 
olan bu düzenlemenin en kısa sürede değiştirilmesi gerek-
mektedir.

Oysa ülkemizde engelliler ya da engelsizler açısından ger-
çek eşitliğin sağlanabilmesi için şekilsel değil esas, anlamlı 
eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerinin tam olarak uygulan-
masına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle burada şunu 
çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki; adalete erişim hakkı 
ayrımcılık yasağıyla, hak arama özgürlüğüyle, adil yargılan-
ma hakkıyla, bilgi edinme hakkıyla birebir örtüşmese de 
birbiriyle çok yakından ilgili hak kategorisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

“Yaşadığı 
sağlık sorunu 
nedeniyle 
bir sağlık 
kuruluşuna 
başvuran 
hastanın, tanı 
ya da tedavi 
sürecinde 
beklenmedik 
bir zarara 
uğraması 
halinde 
malpraktis 
davası 
açılabilir”

Engelli bireyin açtığı bir davada hukuki sü-
reç nasıl işliyor? Erişim sıkıntısı, hareketle-
rinde kısıtlayıcı bir durum, konuşma ya da 
görme engellilik, yataktan kalkamama gibi 
durumlarda nasıl bir yol izleniyor?
Engelli birey tekerlekli sandalye kullanıyor ve 
onun gittiği Adliye Sarayı ve diğer kamu ku-
rum ve kuruluşunda, oraya ulaşmasını sağla-
yacak herhangi bir düzenleme yoksa onun için 
bu süreç daha zor devam etmektedir.

Konuşma engelli olan bir birey dosyasını in-
celemek için mahkemeye gittiğinde herhangi 
bir soru sorması için karşıdaki kişinin işaret 
dilini biliyor olması gerekir ve mahkeme ka-
leminde ki kişi işaret dilini bilmiyorsa iletişim 
kurma problemi doğacaktır .

Mahkemelerde bunlarla ilgili düzenlemeler 
mevcut ancak bu düzenlemenin olmadığı du-
rumlarda maalesef engelli hukuksal süreci ol-
ması gerektiği gibi işletememektedir. Sorunuz 
doğrultusunda birkaç örnek verecek olursam, 
kişi bedensel engelli ise ve mahkemeye gel-
mesi mümkün değilse yeni hukuksal düzenle-
mede; kanundaki uygun koşullar çerçevesinde 
mahkemeye gelmeden görüntülü bir şekilde 
mahkeme hakimin sorularına tanık, mağdur, 
sanık vs. sıfatıyla cevap verebilir. Bu şekilde 
yargılamaya dahil olabilir.Konuşma engelli bir 
birey için mahkemelerde işaret dili konuşan 
tercümanlar vardır onlardan yararlanılır.

Engelliler adına yürüttüğümüz bir dava oldu 
mu? Olduysa hiç zorlandınız mı? Ve bunlar ne-
ler
Engelliler adına boşanma davası, miras davası, 
velayet davası gibi birçok dava açtım. Engelliler 
bakımından malpraktis davaları da açmaktayım. 
Malpraktisi açıklamam gerekirse; hekimin bir 
vakıada ilgisizlik, bilgisizlik ya da deneyimsizli-
ğinden kaynaklanan hatalı uygulaması olarak 
tanımlanır. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir 
sağlık kuruluşuna başvuran hastanın, tanı ya da 
tedavi sürecinde beklenmedik bir zarara uğra-
ması halinde malpraktis davası açılabilir. Örnek 
verecek olursak, doğum sırasında ki tıbbı kötü 
uygulama neticesinde bir olay meydana geldiy-
se, doğumdan kaynaklı serabral palsi tanısı aldıy-
sa gibi sebeplerle bundan sorumlu olan doktor, 
gebe, hemşire ve sorumlu tüm kişilere maddi ve 
manevi tazminat davaları açmaktayım.

Kendi adıma zorlandığım bir şey yok ancak özel-
likle malpraktis davaları, ülkemizde sağlık hukuku 
çok bilinmediğinden, yargılamada bir çok eksik-
lik meydana gelmektedir. Örnek verecek olursak; 
alanında uzman bilirkişi bulamıyoruz. Bazı yargı 
mensupları sağlık hukukunu bilmediğinden ve-
rilen kararlar gerektiği gibi olmamaktadır. Ancak 
süreç içerisinde her şeyin düzeleceği, eksikliklerin 
giderileceğine olan inancım tam.

Engellilerin iş dünyasında mobbinge ve ayrımcılığa uğradıkla-
rını gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan 
kişi nasıl bir süreç ilerletmelidir?
İşyerinde psikolojik taciz” kavramının uluslararası literatürde yay-
gın kullanım şekli olan “mobbing, aşağılama, alay, damgalama, 
dışlama ve izolasyon gibi eylemlerle açığa çıkan eylemlerdir. Mob-
bing” terimi, bir kişiyi taciz etmek, sindirmek, kabadayılık yapmak 
ya da rahatsız etmek için işbirliği yapan bir grup kişiyi ifade eder. 
Bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik düş-
manca davranışlarda bulunduğunda ve bu çalışanın kendilerinini 
güvende hissetmesini ve görevlerini yerine getirmesini zorlaştığın-
da mobbing meydana gelir. Mobbing ile uğraşan bireyler meslek-
taşları, üstleri veya astları olabilir. Bu davranış açık ve doğrudan, 
gizli ya da dolaylı olabilir. Tüm mobbing eylemlerinin, kötü niyetli 
niyet ve işyerinin düşmanlık ve taciz duygusu gibi, bu eylemlerin 
mağdur için yaptığı gibi, ortak noktaları vardır.  
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“Mobbing’e 

uğradığını 

düşünen 

çalışan 

kendisine 

uygulanan 

davranışlarla 

ilgili açık ve 

net deliller 

toplamaya 

başlamalıdır.”

/ R Ö P O R T A JMobbing Örnekleri

Maruz Kalanlar

 – Belirli bir çalışan hakkında bir söylenti yaymak
 – İşçinin ofiste tecrit edilmesi
 – Çalışanın görevlerini yerine getirmesini 

zorlaştırmak
 – Çalışanın işten ayrılmasını sağlamaya 

çalışmak
 – Konuşurken sözünün kesilmesi
 – Küskünlükler
 – Yok sayılma
 – Lakap takma
 – Görmezden gelinme
 – Yapılan işin sabote edilmesi
 – Sürekli suçlanma ve eleştirilme
 – Uygunsuz şakalar yapılması
 – Statünün süçümsenmesi
 – Cinsel tacize maruz bırakılması
 – Sözlü ya da yazılı tehdit
 – Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme
 – Motivasyonun kırılmaya çalışılması
 – İş performansının dışında işler verilmesi
 – Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere 

yönlendirilmesi 

 – Alo 170,
 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 – TBMM,
 – Anayasa Mahkemesi,
 – Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER),
 – Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
 – Kamu Denetçiliği Kurumu,
 – Türkiye İnsan Hakları Kurumu
 – İl, İlçe İnsan Hakları Kurullarına başvurabilirler.

Mobbing’e uğradığını düşünen çalışan kendi-
sine uygulanan davranışlarla ilgili açık ve net 
deliller toplamaya başlamalıdır. Bu noktada 
şahitler, maaş kesme varsa bordrolar, kamera 
kayıtları, e- mailler, kullanılan ilaç faturaları, 
verilen işlerle ilgili belge ve örnekler alınarak
delil olarak sunulabilir. Çünkü yargıya intikal 
eden davalarda delil etkin bir yargılama için 
önemlidir. Kamu ve özel sektör ayırt etmek-
sizin tüm çalışanlar şikayet ve bilgi almak için 
7 gün 24 saat ALO 170 Hattına başvurabilir-
ler. Şunu unutmamakta fayda var; İşverenler, 
nasılsa açığa çıkmaz düşüncesiyle mobbingi 
neredeyse kendilerine hak görmekte ve bu du-
rum sık sık kullanılan bir yöntem olduğu için, 
çalışanların haklarını sonuna kadar savunma-
sı ve geri adım atmaması gerekir. Çünkü atılan 
her geri adım, mobbing uygulayanı daha da 
güçlendirecektir. Mobbing adli bir suçtur. Bu 
yüzden mobbing uygulayanlar için; Türk Ceza 
Kanunu’nun 105. maddesinde “Bir kimseyi 
cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında 
mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla 
kadar hapis cezasına veya adli para cezasına 
hükmolunur. Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya 

eğitim/öğretim ilişkisinden kaynaklanan nü-
fuzu kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı 
işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan ya-
rarlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fık-
raya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okul-
dan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış 
ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.” Yine 
aynı kanunun 109. maddesinde “Bir kimseyi 
hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir 
yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan 
kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
verilir. Kişi; fiili işlemek için veya işlediği sıra-
da cebir, tehdit veya hile kullanırsa iki yıldan 
yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Bu suçun kişinin yerine getirdiği kamu görevi 
nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuz kö-
tüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat 
artırılır.” denmektedir. Ayrıca yukarıda yazılı 
cezaların yanı sıra çalışanın maddi ve manevi 
tazminat davası hakları saklı kalmak kaydıyla 
hukuki hakkını araması yolları sabittir.

Engelliler haklarını arıyorlar mı?
Haklarını aradıkları gibi hak aramadan korktukları zamanlarda çok 
olmakta. Bunun birçok nedeni var. Davalar maalesef maliyetli... 
Fiziksel ve mahkemeye bizzat başvuruyu engelleyecek bir engeli 
bulunan bireyin bir avukata başvurma zorunluluğu olmakta, bu 
da maliyet demek. Fakat baroların engelli olsun olmasın belirli ko-
şulları sağlaması halinde ekonomik yetersizliği olan tüm bireylere 
ücretsiz avukat tayin etmesi zorunlu. Ancak ekonomik güçsüzlüğü 
ispat için gerekli evrakları toplamakta hiç kolay bir süreç değil.

Diğer bir hak aramada çekince noktası ise davayı kaybetmek 
engelli için çok ciddi bir kırılma yaşatıyor. Davayı kaybettiklerinde 
çok kırılıyorlar, kendilerini anlatamamış olduklarını düşünüyorlar. 
Bir kez daha haksızlığa uğramış, reddedilmiş oluyor. Bu sebeple 
dava açmaktan çekiniyorlar. Davanın hangi noktalara dayanıla-
rak açılacağını bilerek doğru bir şekilde dava açılırsa kaybetme 
riskiniz çok az olur.

Engelli bireylerin hak aramada daha cesur olmalarını öneririm. 
Her dava kazanılmaz ancak dava açarak bir tartışma başlatmış 
olursunuz. Belki bu davada ve tartışmada haklı çıkmayabilirsiniz 
ancak sizden sonra gelenler kazanır ve bu da aynı zamanda sizin 
kazanmanız anlamına gelir.

“Baroların engelli 
olsun olmasın 

belirli koşulları 
sağlaması halinde 

ekonomik 
yetersizliği olan 

tüm bireylere 
ücretsiz avukat 

tayin etmesi 
zorunlu.”

“Bir engel söz 
konusu ise kendi 
haklarını eğer 
kullanamıyorsa, 
hukuki 
düzenlemede 18 
yaşını doldurduğu 
için vasi tayinine 
gidilir.”

Engelliler bireye vasi tayini nedir? Avantajları ve dezavantaj-
ları nelerdir?
Vesayet; çeşitli sebeplerden dolayı kendi işlerini sürekli olarak 
yerine getiremeyecek durumda olan ve bu sebeplerden dolayı 
koruma altına alınması gereken kişilerin korunmasını sağlayan 
hukuki kurumdur. Vesayette amaç vesayet altına alınan kişinin 
menfaatlerini koruyarak onun zarara düşmesini önlemektir. Ve-
sayeti gerektiren haller zorunlu olarak ortaya çıkabileceği gibi 
ilgili kendisinin vesayet altına alınmasını da isteyebilir. Zorunlu 
hallerde kişinin isteği ile Mahkeme kararı ile de vesayet kurulur 
ve ancak mahkeme kararı İle kaldırılabilir. Bu sebeple de vesayet 
kararı bu kararı veren mahkemenin gözetimi ve kontrolü altında-
dır. Bu nedenle güvenli bir yöntemdir sakınacak hiçbir şey yoktur.

Çocuklar 18 yaşına yani yetişkin oluncaya kadar anne ve baba-
larının velayeti altındadır. 18 yaşını dolduran çocuk kendi hak ve 
hürriyetleri noktasında kendi başına yetkilidir. Ancak bir engel söz 
konusu ise kendi haklarını eğer kullanamıyorsa, hukuki düzenle-
mede 18 yaşını doldurduğu için vasi tayinine gidilir. Bu kişi anne, 
baba ya da başka güvendiği bir kişi olabilir. Mahkeme atamak-
tadır vasiyi. Vasi tayininde bütün kontrol mahkemenin elindedir 
ve vasinin yaptığı her şey mahkeme aracılığıyla kontrol edilir. Bu 
sebeple dezavantajlı değil avantajlı bir durumdur ve gerekli olan 
bir hukuki düzenlemedir.
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“STK’lar, demokratik 

sistemin önemli 

öğelerinden olup 

toplumların gelişmesinde 

önemli roller 

üstlenmişlerdir.”

Engelli haklarıyla ilgili kanuni boşluklar var mı? Bunları 
düzeltmek için STK’lara ne gibi görevler düşüyor?
Herhangi bir konuda politika üretmek ya da politikalar 
oluşturulurken sivil toplum olarak savunu ve etkileme fa-
aliyetlerinde bulunmak, örgütlerin ve aktivistlerin zaman 
içinde düşe kalka, taş üstüne taş koya koya öğrendikleri bir 
süreç olmuştur. Bu süreç sonunda STK’lar kişilerin toplum-
sal farklılaşma temeline dayanarak, kamusal alanda ortak 
bir amacı gerçekleştirmek üzere meydana gelen bağımsız, 
gönüllü kuruluşlar olarak ortaya çıkmışlardır. Bu kuruluşlar 
bireylerin dileklerini yönetimlere duyurmada, kamuyu ve 
yönetimi etkilemede, karşılaştıkları güçlüklere ve sorunla-
ra çözüm üretmede etkili olabilecek demokratik unsurlar 
olmuşlardır. STK’lar, yerel-bölgesel ve ulusal alanda kar 
amacı gütmeden insan hakları, eğitim, kültür, toplum kal-
kınması, çevre, iş, bilim ve insani yardım konularında ulusal 
ve hatta uluslararası alanda çalışabilmektedirler. STK’lar, 
demokratik sistemin önemli öğelerinden olup toplumların 
gelişmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Sivil toplum 
örgütlerinin gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyette 
bulunduğu günümüzde hem engelli hakları hem de diğer 
haklar konusundaki tüm boşluklar, eksiklikler düzeltilebilir 
ve değiştirilebilir. Yeter ki engelli ve engelsiz tüm insanlar 
hak arama hürriyeti konusunda istekli ve hevesli olsunlar...

Engelli çocuğu bulunan bir ailede boşanma sonrasında 
çocuklara nafaka bağlanıyor ama baba bu nafakayı öde-
miyor ve tahsil edilemiyor. Bu süreçte nafaka görüldüğü 
için anne devlet bakım desteği alamıyor fakat nafaka da 
ödenmiyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında 
hukuki yollarla bir çözüme ulaşılabilir mi?
Engelli bireyin babası nafaka bağlandığı halde ödemiyorsa 
bu durumda yapılacak yöntem şudur; anne icra ceza ha-
kimliğine başvurarak nafaka ödemediğinden dolayı babaya 
hapis cezası çıkartır. Ancak burada son 3 aya ilişkin hapis 
cezası çıkıyor son 4 ay son 7 aya dair çıkartılamıyor. Tabi 
bu süreç uzun ve meşakkatli bir süreç.... Hukukta bundan 
başka bir çözüm yok maalesef. Zorlayabileceğimiz tek şey 
icra ceza hakimliğinden hapis cezası çıkarttırmaktır. Ben ai-
lelerimize şunu tavsiye ederim; kişinin nafakayı ödemediği 
icra dosyasında açıkça görülmekte, nafakanın ödenmesi 
için her şey yapıldığında ve tespit edilemediğinde, nafakayı 
bağlamayan ve bağlamaktan sakınan kuruma gidip nafaka-
nın bağlandığını ama ödemediğini söyleyebilmek lazım. Bu 
konudaki kararı kaldırıp o aylığın tekrar alınmasını sağlan-
ması gerekmektedir.

1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini 
Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
1993 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası Ankara Adliyesi’nde 
Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1994 yılından serbest 
Avukatlığa başlamıştır. Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî 
Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Fikri ve Sınaî Haklar 
Sertifikası (Eylül 1999), Ankara Barosu Kadın Hakları Eğitimi 
Sertifikası (Haziran 2001), Ankara Barosu Çocuk Hakları Eğitici 
Eğitmenliği Sertifikası (Mart 2005), Ankara Barosu Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu Eğitim Sertifikası (Mayıs 2011) ,Ankara 
Barosu Gelincik Merkezi Eğitim Sertifikası (Aralık 2011) Ankara 
Barosu Ceza Hukuku Eğitim Programı Sertifikası (Ocak 2012) 
Ankara Barosu Ticaret Hukuku Sertifikası (Mart 2012 )Ankara 
Barosu Borçlar Hukuku Sertifikası (Nisan 2012) Ankara Barosu 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sertifikası( Mayıs 2012), Kamu 
İhale Hukuku Sertifikası (Temmuz 2012) Türkiye Barolar Birliği 
Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası (ağustos2013) Ankara Barosu 
AİHM ve AYM eğitim sertifikası (Ekim 2013) sahibi olup, Kadına 
Yönelik Şiddet ve Çocuk İhmal ve İstismarı konusunda sayısız 
TV ve radyo programına çıkmış ve bu hususlarda düzenlenen 
eğitim programlarında eğitmen olarak görev almıştır. Adalet 
Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığına kayıtlı arabulucu 
olup, Ankara Barosu Gelincik Merkezinde Başkan Yardımcılığı 
yapmış ve halen Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu 
Üyeliği, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyeliği, Ankara 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyeliği Türkiye Barolar Birliği 
Yasa İzleme Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği olup, bir dönem 
Türkiye Kayak Federasyonu’nda Disiplin Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmıştır. 2012 yılında kurucu ortağı olduğu Mar&Kon 
Hukuk Bürosunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmekte olan 
TUTUMLU, İngilizce bilmektedir.

Av. Şadan 
Tutumlu Kimdir?
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dediniz

man öğrencinizin hata yapmadığı fikrine ula-
şabilirsiniz. Durum böyle olduğunda şöyle bir 
soruyu kendime sormaksızın duramıyorum. 
Başarı dediğiniz şey nedir? Başarı neye göre 
ölçülür? Bu başarı kimin başarısıdır? Başarı ile 
başarmanın tek farkı bir harf fazlalığı mıdır? 
Başarı kaç çeşittir? Bir bireyin öğrendiği bil-
giler yaşamsal becerisine katkı sağlamıyorsa 
gerçek anlamda başarı elde edilmiş midir? Bu 
ve benzeri birçok sorunun cevabını bulama-
dım. Bu kadar bilinmezliğin içinde öğrendiğim 
bir nokta ise başarının gerek toplumsal gerek-
se kişisel yaşantıda bir motivasyon kaynağı ol-
masıdır. Ama buradaki motivasyon kaynağını 
oluşturan başarı argümanı ise bireyin kendini 

/ B A Ş A R I  H İ K A Y E L E R İ

BAŞARI MI
— Umut KOŞAN

?
H aydi, gelin! Yaşanmışlığın yor-

gunluğunun gri renginden kur-
tarıp kelimeleri, bir an için toz 
pembe renge boyayalım. Nasıl 

mı? Zamanın rüzgarıyla, bizden uzağa gitti-
ğini düşündüğümüz, oysa hep bizimle kal-
masına rağmen sesi çıkmayan, hatırlanmaya 
hasret çocukluğumuzu hatırlayarak.  Çok zor 
olmayacak, inanın bana... Bir karabasandan 
uyandıran, suyun avuçlarımıza dolduğu za-
man kadar. Kısa bir süre için. Evet, evet… İşte 
oldu. Şimdi, o saf ve umut dolu çocukluğun en 
büyük heyecanının gerçekleştiğini düşünelim. 
Ne mi o? “Öğretmen” olduğunuzu. 

Öğretmen! İnsanın kendisi, dış dünya, baş-
kaları ve geçmişle ilgili sahip olduğu doğru 
inanç ve düşünceler olan bilgiyi öğreten insan. 
Düşünseniz ya! Saf ve umut dolu çocukluk he-
yecanını içinde yaşatmayan biri bu mesleği ya-
pabilir mi? Cevabınızı duyar gibiyim. O halde 
düşlemeye devam edelim.

Öğretmen olarak girdiğiniz sınıfta, iki öğ-
rencinizi öğretmen masasına karşılıklı oturt-
tuğunuzu ve masanın ortasına büyük bir do-
kuz rakamı koyduğunuzu hayal edin. Ve şimdi, 
öğrencilerinizden gördükleri rakamı doğru 
olarak size söylemelerini istediğinizi düşü-
nün. Her iki öğrencinizin size vereceği cevap 
birbirinden farklı olacaktır. Çünkü bir öğrenci-
niz, masaya koyduğunuz dokuz rakamını altı 
olarak görürken, diğer öğrenciniz ise dokuz 
olarak görecektir. Eğer sizin kafanızda masaya 
koyduğunuz rakam ile ilgili sabit bir düşünce 
yoksa, her iki öğrencinizin de cevabı doğrudur. 
Diğer yandan sizin kafanızda masaya koydu-
ğunuz 9 rakamına dair altı veya dokuz bilgisi 
kesin olarak var ise bir öğrenciniz yanlış cevap 
vermiş olacaktır. Oysa ki yanlış cevabı veren 
öğrencinizin yerinden rakama baktığınız za-

“Ankara 
sokaklarında 
gördüğüm afişlerle 
karar vermiştim 
gazeteci olmaya.”

ifade etme ortamını bulması ve doğru olarak ifade etmesinden 
geçer. Kendini ifade etmeyle birlikte birey dostluklar kurup kendi 
anılarını biriktirecek, böylece kendi öyküsünü oluşturabilecektir. 

İşte anılarını, sırlarını dostlarıma ve kendime sakladığım küçü-
cük bir öyküm var benim. Aslında öykü demek yerine, bir düşün 
gerçeğe izdüşümü tabirini kullanmak daha doğru olacak. Çünkü, 

“yapamazsın”, “sana göre değil”, “hayat toz pembe değil”, “bunu 
hobi olarak yap”, “imkan varken sağlam bir iş bul” gibi söylemle-
rin karşısında, çocukluk hayalimi, çocukluk hevesim ve inadımla 
gerçekleştirdiğim “gazetecilik” düşümü yaşamımın parçası yapalı 
20 yıl oldu. Kimileri buna gazetecilikte 20 yıl diyor. 20 yıl gözünüz-
de büyümesin. Zaman su gibi akıp geçiyor. Benim muhabirliğe 
başladığım dönem lise yıllarıma rastlar. Yani 16-17 yaşlarıma. Bir 
kere yaşanmışlıklara öykü dedik ya, o zaman biraz bu öykünün 
başına dönelim.

Çocukluğum, Kastamonu’da geçti. Babamın devlet memuru 
olmasından dolayı tayini Kastamonu’ya çıkmış, ben de ilkokula 
burada başlamıştım. Aslında Ankaralı bir memur ailesi için Kasta-
monu’da yaşamak bir şanstı. Çünkü, Kastamonu ile Ankara arası, 
Ilgaz Dağı’nın heybetinin izin verdiği sürece dört saatti. Ankara 
sizin için ne anlam taşır bilemem ama benim için, aile, tatil ve 
hastane demekti. Bir de, saatlerce süren terapi sonrası kazanılan 

“çikolatalar” demekti. Ailemin büyük kısmı Ankara’daydı. Teyzem, 
dayılarım, anneannem, dedem. Ailem, huzurum… Böyle olunca 
benim tatillerimin ve mutluluklarımın tek adresi Ankara idi. Zaten 
Ankara sokaklarında gördüğüm afişlerle karar vermiştim gazeteci 
olmaya. Afişte yazanlarla afiş asanların yaşadıkları arasında bir 
uçurum değil, bir bağ olmalıydı. Ve bunu birileri yazarak tarihe 
not düşmeliydi.

 1981 Nisan’ında zor bir doğumla dünyaya geldiğimden, Cereb-
ral Palsy’liydim. Ankara’nın hemen hemen tüm hastanelerinde ve 
alanla ilgili tüm doktorlarında kayıtlarım vardı. Bir de Kastamonu 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ndeki kayıtlarım. Cereb-
ral Palsy ile ilk tanışmam, annem ile babamın gözü gibi koruduğu 
dosyamı gizlice okumamla oldu. Anladığım tek şey, bende olan 
ama çevremde olmayan farklılıkların Cerebral Palys’den kaynak-
landığıydı. İlkokul yaşamında çok şanslıydım. Orta ikinci sınıfın 
ikinci dönemi Antalya’ya taşınmak zorunda kaldık. Sebep, fark-
lılığımın kabul görmemesiydi. Her şeyde bir hayır vardı. Eğitim 
hayatımın en parlak yılı o yıl olmuştu. 

Yağmur damlacığının avuçlarımdan kayması kadar çabuk geçi-
yordu zaman. Lise dönemi başlamıştı. Liseye başladığım yıl eğitim 
sistemi değişmişti. Bu değişiklik hayatımdaki değişiklikler kadar 
beni düşündürmüyordu. Çünkü anlamlandıracak başka şeylerin 
peşindeydim. Vasat bir öğrenciydim. 

İlginç olan ise şuydu: doğru düzgün hiçbir okul defterini tuta-
mayan, bu sebepten dolayı öğretmenlerinden çokça azar işiten, 
bildiği derste yazılıyı yetiştiremediği için Ağustos sıcağında telafi 
sınavına giren ben, evde sayfalar dolusu yazı yazıyordum. Baba-
mın bilgisayar almasına rağmen, kalem ve kağıt ile savaşarak ya-
pıyordum bunu. Ve bundan keyif alıyordum. Lise 2. sınıfın ikinci 
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dönemine kadar sadık arkadaşım okul bahçesindeki söğüt ağacıydı. Tenimde, 
gövdesine ait çok çizik bırakmasına rağmen iyi anlaşıyorduk. Yanlış anlamayın 
söğüt ağacı kadar kabuklarımın içinde değildim. Önce küçük, sonra büyük ama 
daima çekingen adımlarla tam ortasından giriyordum, üst sınıfların uzaktan ba-
kıldığında “kavga” sanılan münazara konuşmalarına. Kim bilir şimdi nerededir, 
o konuşmaların sakin delikanlısı Cenk abi! Cenk abi kredili sistemin son kur-
banlarından biriydi. Çoktan lise yolunun sonuna gelmiş ancak alttan aldığı ders 
yüzünden, o lise yolunu geri yürümekteydi. Benim gazetecilik düşümü, ailem 
dışında paylaştığım ilk kişiydi. Bir gün kalk gidiyoruz, dedi. Nereye sorusunun 
cevabı içimdeki fırtınanın nefesimi ilk kestiği andı. Cenk abi beni arkadaşının 
babasının çalıştığı yerel gazeteye götürmüştü. her kapı ilk seferinde sonuna 
kadar açılmaz ki. Aynı gazeteye Cenk abiden sonra beş kere gitmiştim. Beşinci 
seferde kapı açılmıştı. Tufan abi yani ilk şefim, senden kurtuluş yok deyip gaze-
tenin alt katına göndermişti. Artık, okulu ve dershaneyi kıran bir öğrenciydim, 
düşlerimi gerçekleştirmek için… Yerel gazetenin matbaasına gidip, eve eli yüzü 
siyahlaşarak döndüğümde “top oynadım” yalanını çok söylemişimdir. 

Düşlerimin gerçekliğine adım adım yaklaşırken gerçeğin gölgesi benimle kol 
kolaydı. Hayat denilen şey bu olmalıydı. Hayatın gerçekleri Matruşka bebekleri-
ne benzer. Çünkü bir gerçekliği yaşadığınızda diğer bir gerçeklik sizi kucak açmış 
karşılar. İşte onlardan biri: Üniversite sınav dönemi. Her Türk öğrencisi gibi ben 
de dershaneye yazılmıştım, yazılmak zorundaydım. Ve yazılmıştım. Ama gitmi-
yordum. Kimsenin bilmediği kaçak çalıştığım gazete dershanenin çok yakının-
daydı. Babam beni dershanenin ön kapısına bırakır, bense arka kapıdan gazete-
ye kaçardım. Kim bilir belki de yaramazlık yapamadığım çocukluğumun acısını 
çıkartıyordum. Tabi bu çok uzun sürmedi. Dershane hocalarıma yakalandım. 
Ve hayatta inanmadığım ama yapmam gereken bir teklifi sundum onlara. Her 
deneme sınavında dereceye girecektim, onlar da bana ses çıkartmayacaklardı. 
Dereceye girmediğim sınav olursa ben pes edecektim. Kabul etmişlerdi çünkü 
bana inanmamışlardı. Ben de kendime. Herhalde çocukluk inadım tutmuştu. 
Hem gazeteye gidiyordum, hem de dershanede derece yapıyordum. Bırakın 
insanları, ben bile dereceye girmeme şaşırıyordum. Tabi sınavlarda bana ek 
süre tanıyorlardı. Okullarda tanınmayan ek süre dershanede tanınıyordu. Peki 
bu hayatımı belirleyecek sınavda nasıl olacaktı? Annem ve babamın aklında bir-
çok sorunun yanında bu da vardı. Dershane öğretmenlerim üniversite sınavında 
gözetmen talebinde bulunmamız gerektiğini söylediler. İnatçılığımın faturasını 
galiba bunu reddetmekle yaşadım. Sınavdan sonraki cevap anahtarına göre 
Galatasaray Hukuk Fakültesi’ni kazanıyordum. Fakat sonuçlar açıklandığında 
kazanamadığım gerçeği ile karşı karşıya geldim. Çünkü gözetmen istememiş, 
üstüne üstlük cevap anahtarında şıkları kaydırmıştım. Ama sonuç benim için 
mükemmeldi. Babamla birlikte hazırladığımız tercih formunu ertesi sabah oku-
la teslim etmeden önce arkadaşımla değiştirmiş, üçüncü tercihimi Çanakkale 
İletişim Fakültesi yapmıştım. Sonuç tam istediğim gibi üçüncü tercihim gelmişti. 
Bende bir bayram havası, kimsenin bir anlam vermediği. 

Fanus kırılmış ve küçük balık yüzmeye başlamıştı. Tabi bayram havası çok 
sürmedi. Gidemedim. Ertesi yıl sınava tekrar hazırlanırken, gazetecilik de adım 
adım ilerliyordu. “Gazetede adam yok; Umut, yukarı çık, senin ağzın iyi laf yapı-
yor; şuna iki cümle yaz” sözleriyle hayatımın ilk gazetecilik terfisini almıştım. Ar-
tık matbaada gazete haberlerinin artıklarını toplayan değil, haber yazandım. Off, 
bir de sınav vardı. Gerçi onu da halletmiştim. Hiç olmayacak bir şekilde hem de. 
Çarpım tablosunu bilmeyen ben, alanım sözel olmasına rağmen sayısal bir alanı 
kazanmıştım. Bu kez de ben gitmedim. Çünkü istemiyordum. Zaman geçiyordu. 

/ B A Ş A R I  H İ K A Y E L E R İ

Ben büyüyordum. Anne ve babamdaki ebeveynlik kaygılarını dile 
getirmeseler de anlıyordum. Şimdi düşünüyorum da haklılardı. 
Ama ben de haklıydım. Ve inatçılığımın hiç de sınırı yoktu. O dö-
nemler babamın tayini Mersin’e çıkmıştı. Ne yapacaktım ben? Yeni 
bir kent, yeni bir dünya. Oysa ben bu dünyada mutluydum. Bu 
kadar çabuk mu dünyanın sonu gelecekti. Mersin’e taşınalı üç ay 
olmuş ve ben dershanenin yolunu tutmuştum. Sonra bir gazete 
ilanı ile her şey değişti. Gazete ilanında gazetecilik kursu verildiği 
yazıyordu, hem de Ankara’da. Evden kaçmıştım. Ama babamdan 
ve annemden izin alarak. Kimin yanına, tabi ki teyzemle dayımın 
yanına. Dayım! Gençliğimin saklı anı defteri. Dinlediğim şarkıla-
rın en muhteşem orkestra şefi. Düş defterimde 
yeni bir sayfa açılmıştı. Bir yandan gazetecilik 
yürürken, bir yandan da eğitim hayatımı de-
vam ettirmeye başlamıştım. Öyle ki bir ara 
felsefe eğitimine başlamıştım. Hatta hoca-
mın benim hakkımda planları varmış sonra 
öğrendim: Beni akademi dünyasına dahil et-
mek. O sıra sokaklar, insanlar, hayatlar kısaca 
gazetecilik ağır bastığından bu adım yarım 
kaldı. Yarım kalmayan bir şey vardı. Çocukluk 
hayalim. artık afişte yazanlarla afiş asanların 
yaşadıkları arasında bağ kuran ve bunları ya-
zan bendim. Sonrası mı? Gazetelerde büro şef-
liği, bölge temsilciliği, televizyonlarda haber 
danışmanlığı ve uluslararası belgeseller… İlk 
yurt dışı haberimde, “bu bir rüya, annem ge-
lip beni uyandıracak” dedim 3 gün kendime… 
Şimdilerde muhabirliğin o aman vermeyen 
temposundan birazcık uzak olmama rağmen, 
hala muhabirkoşan’ım. Neden mi uzağım? Ar-
tık, büyülü sahne ışıklarını seyircilerin kalbine 
işleten, bir kişiden sadece bir değil onlarca kişi yaratan Devlet Ti-
yatrosu’nun çalışanıyım. Bugüne kadar girdiğim hiçbir işe engelli 
kontenjanından yararlanarak girmedim. Hatta, bir şımarıklık ya-
payım. Girdiğim bazı işlere onlardan gelen teklif üzerine başladım. 
Bir günde siz kaç şehre gider dönersiniz bilemem. Ama ben bir 
saat içinde toplumun içselleştirilmiş kalıpları nedeni ile, iki farklı 
dünya arasında gidip gelebilirim. Çünkü cerebral palsy’liyim. Ney-
se… Ben yine bazen papyonumu takarak, toplumsal farkındalığı 
anlatmaya çalışan misafir bir eğitmen, bazense kolları dirsekleri-
ne kadar çekilmiş, elinde mikrofon, hararetli bir engelli savunu-
cusuyum. Öykümün anılarını biriktirmeye çalışıyorum. Kiminle 
mi? Aşkımın mutluluğu ile, onlar da kim mi? Eşim ve biricik kızım. 
Sevgiler. 

“Hayatın 
gerçekleri 
Matruşka 

bebeklerine 
benzer. Çünkü 

bir gerçekliği 
yaşadığınızda 

diğer bir gerçeklik 
sizi kucak açmış 

karşılar.”
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/ M A K A L E

S Ü P E R  P A L S İ

İsmail ÖZDEMİR

Sümeyye ARSLAN

KAHRAMANLARI

Marcel Prost, ‘‘ Yaşadıkça, hiç aklımızdan geçmeyen 

şeyler eklenir dünyamıza.’’ der. Bazen başka 

sokaklardan geçmek, başka insanlarla temas etmek, 

yeni yüzleri ezberlemek ister insan. Süper Palsi 

projesinin de süper kahramanları yeni yüzlerle, yeni 

dünyalarla ve hayallerle temas etmek için Süper Palsi 

Ankara ekibine dahil oldular.  Süper kahramanlar 

aramızda sloganıyla başlayan ‘‘Süper Palsi’’ projesi 

İstanbul’dan sonra SERÇEV yürütücülüğünde 

Ankara’da başlamış ve sevgiyi paylaşarak, anılar 

biriktirerek devam etmektedir. 

Ankara’da yaşayan tüm serebral palsili bireylerin 

ve gönüllülerin katılım sağlayabileceği projenin 

ilk döneminde iki süper gönüllü ayda iki kere bir 

serebral palsili arkadaşlarıyla vakit geçirmesi üzerine 

düşünülmüş bir aktivite olarak devam etmektedir. 

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız, süper 

kahramanlarımızdan İsmail Özdemir ve Sümeyye 

Arslan’ın yazılarıyla buluşturacağız. Projeyle nasıl 

tanıştılar, neler hissettiler ve hissetmeye devam 

ediyorlar… Sizlere arkadaşlarını anlatacak bu iki 

süper kahramanımız aracılığıyla iyiliği bulaştırmak 

istiyoruz. Tüm proje kahramanlarına teşekkür ederiz.

B en Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi bö-
lümü 3. Sınıf öğrencisi İsmail Özdemir. As-
lında her şey çok hızlı gelişti ve bir anda 
kendimi Süper Palsi projesinde buldum 

diyebilirim. Öncelikle biraz projeden bahsetmem gere-
kirse Süper Palsi projesi SERÇEV’le bir şekilde tanışmış 
serebral palsili arkadaşlarımızın Ankarada okuyan üni-
versiteli gençlerle tanışarak arkadaş olmasını berbarce 
vakit geçirmelerini amaç edinen bir proje. Ben de bu 
proje kapsamında Güz ile eşleştim. Güz ile ilk buluş-
mamızda her hafta mutlaka görmek isteyeceğim bir 
arkadaşlık kuracağımı tahmin bile etmemiştim, ailesi 
ve kendisi dahil o kadar sıcak karşılandım ki ben de bir 
anda ailenin bir ferdi gibi oluverdim. Beraber yemek 
yiyoruz, oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz ve bunları 
yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Bel-
ki de bu proje olmasaydı, Güz gibi harika bir karakteri 
tanımamış böyle bir arkadaşlık edinmemiş olacaktım. 
Okuduğum bölüm sebebiyle serebral palside görülen 
problemlere ve bu problemlere nasıl yaklaşılması ge-
rektiğine hakimim, ancak gerçekten de bu hayatın içine 
girince bu sorunların arkadaşlığa engel olmadığını, çok 
sıkı dostluklar kurulabileceğini öğrendim. 

M erhabalar ben Sümeyye Arslan . Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hiz-
met Bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Bu pro-
jeden ilk defa SERÇEV Derneği aracılığı 

ile haberdar oldum. Projeyi ilk duyduğumda gerçekten 
çok heyecanlanmıştım. Liseden beri arkadaşımla ha-
yalini kurduğumuz bir şeydi bu. Hemen arkadaşımla 
iletişime geçtim ve birlikte süper gönüllü olmaya karar 
verdik. İlk projeye başvurduğumda gidişatla ilgili ha-
yaller kurmaya başlamıştım. Birlikte güzel yönlerimizi 
keşfedip eğlenceli faaliyetlere katılmak, yepyeni ilgi 
alanları öğrenmek ve benim için en önemlisi olan yeni 
bir dünya ile tanışmak fikri çok cezbediciydi. Yeni bir 
insan bambaşka bir dünyaydı ve bu en iyi kendinden 
farklı yaşta, farklı zevklere sahip biri ile tanışmak ile ola-
caktı. Eşleştirmeler sonuçlanana kadar sanki upuzun bir 
süre geçmişti. Hemen belirlenmesini ve ilk buluşmanın 
bir an önce gerçekleşmesini istiyordum. Sonunda o gün 
gelmişti. Kimlerle eşleştiğimiz belli oldu ve ilk ön bilgile-
ri aldıktan sonra hemen kanım ısındı. İlk buluşmamız da 
çok güzel geçmişti. Hem ailesi hem de Özge ile çok güzel 
vakit geçirmiştik. Yaptığımız her buluşmada muhabbeti-
miz daha da ilerledi ve biz artık abla kardeş gibiyiz. 

Gülmediğimiz, eğlenmediğimiz tek bir an yok. Fotoğ-
raf çekilmeyi, oyunlar oynamayı çok seviyoruz. Aslında 
her buluşmada yepyeni yönlerimizi öğreniyoruz. Bir 
yere gittiğimde, bir kitap gördüğümde, bir müzik din-
lediğimde hemen aklıma Özge geliyor. Bu proje bana 
o kadar çok şey kattı ki… Etrafıma bakarken aslında 
pek çok şeyin ne kadar da eksik olduğunu görüyorum 

Ergoterapi bakış açısı; 

Ergoterapi bakış açısı, engelli kişinin günlük yaşam-
da bağımsızlığını arttırmayı sağlar. Kişideki proble-
mi, çevredeki engeli en aza indirerek kişinin yaşa-
mını idame ettirmesini felsefe edinir. İşte tam da bu 
noktada Süper Palsi projesi engelleri biraz da olsa 
ortadan kaldırmayı amaçlayarak mükemmel arka-
daşlıklar kurulmasını sağladı ve herkese örnek oldu. 
Güz ile her buluştuğumuzda kendimi çok değerli ve 
mutlu hissediyorum. Güz’ün de benimle aynı duygu-
ları paylaştığını gördükçe de bu hislerim katlanıyor. 
Benim temennim herkesin bu gibi anlamlı ve amaçlı 
projelere katılarak bu mutluluğu tatması ve serebral 
palsi gibi daha pek çok engel grubundan bireylerle 
çok güzel anılar biriktirmesi. Çevresel engelleri gü-
zel arkadaşlıklara dönüştürmek, paylaşmak, mutlu 
olmak ve mutlu etmek bizim elimizde.

bazen. Her şey insanları bir kalıba sokmak üzeri-
ne programlanmışken aslında bizim ne kadar da 
sınırlanamaz canlılar olduğumuzu ve bunun için 
mücadele etmemiz gerektiğini fark ediyorum. Biz 
ancak birlikte olursak bir şeyler değişecek onun 
da farkındayım. Özgeciğim, umarım hayat boyu 
mutlu, asla pes etmeyen, okumayı, gezmeyi, mü-
zik dinlemeyi, araştırıp öğrenmeyi ve en önemlisi 
de kendini sevmeyi asla bırakmayan biri olarak 
yaşarsın. Sen kendini sevdikçe her şey çok daha 
güzel olacak!
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/ A K A D E M I K  Y A Z I

— Prof. Dr. Alpaslan 
ŞENKÖYLÜ

Serebral Palsi’de
OMURGA SORUNLARINA GENEL BAKIŞ 
VE GÜNCEL TEDAVI YÖNTEMLERI

S erebral palsi, gelişimini sürdüren olgunlaşma-
mış beyin dokusunda ilerleyici olmayan bir ha-
sar sonucu meydana gelen, kalıcı ancak deği-
şime uğrayabilen postür ve hareket bozukluğu 

ile karakterize bir hastalıktır. Ülkemizde görülme sıklığı her 
1000 doğumda 4 olarak bildirilmiştir. Beyin gelişimi hayatın 
ilk 18 ayına kadar devam eder bu süreçte beyin gelişiminde 
meydana gelen bir problem beyin tarafından kontrol edilen 
kas iskelet sisteminde bozukluğa neden olur. Serebral palsi-
li hastalarda bu kas sistemindeki bozukluk özellikle omurga 
gelişimi esnasında asimetrik omurga yüklenmelerine neden 
olur ve sonuçta omurga deformitesi gelişir. Serebral palsili 
hastalarda etkilenmenin derecesine göre değişmekle bir-
likte ortalama her 4 hastadan 1’in de omurga deformitesi 
görülmektedir. Bu deformiteler omurganın yana doğru eğ-
rilmesi ve dönmesi anlamına gelen skolyoz olarak adlandı-
rılır. Nöromusküler skolyoz olarak tanımlanan bu durumun 
tedavisi maalesef oldukça zordur. Ameliyat dışı tedavilerin 
başarı yüzdesinin düşük olmasının yanısıra ameliyat ile te-
davinin komplikasyonları oldukça fazladır. Bu yüzden her 
hasta titizlikle incelenmeli, tedavi şekli ve zamanlaması en 
iyi şekilde ayarlanmalıdır.

Serebral palside görülen omurga eğrilikleri ile sıklıkla gör-
düğümüz idiyopatik (en yaygın görülen nedeni bilinmeyen) 
skolyoz birbirinden farklıdır. Eğriliğin başlangıç yaşı sereb-
ral palsili hastalarda daha erkendir. Eğriliğin ilerleme riski 
ve hızı idiyopatik skolyoza göre daha fazladır ve genellikle 
eğrilik omurga gelişimini tamamladıktan sonrada ilerleme-
ye devam eder ayrıca cerrahi dışı tedaviye yanıt azdır, bu 
nedenle çoğunlukla cerrahi tedavi gerektirir. Altı yaşından 
önce başlayan veya 10 yaşından önce eğriliği 30 derecenin 
üzerinde olan hastalarda eğriliğin ilerleme riski daha faz-
ladır.

Serebral palside görülen omurga eğrilikleri hastada ciddi 
sorunlara yol açar. Özellikle ileri deformiteler hastanın kalp, 
akciğer sisteminde kronik sorunlara yol açabilir. Bunun dı-
şında gövdenin dengesini bozabilir. Bu durumda yürüye-
bilen hastalar yürüyemez hale gelebilir, tekerlekli sandal-
ye bağımlısı olanlarda oturma dengesini bozulduğundan 
yatar hale gelebilir. Oturma dengesindeki bozukluk belirli 
bölgelerde fazla basınç nedeniyle oturak bölgesi cildinde 

yaralara neden olabilir. Aile bakımını ve hastanın taşınma-
sını zorlaştırır. Beldeki eğrilikler mide bölgesindeki basınçta 
artışa neden olur, bu da malnutrisyon da denilen beslenme 
problemlerine yol açabilir.  Beslenme bozukluğu, başta ba-
ğışıklık sistemi olmak üzere birçok sistemi etkiler ve hasta-
nın enfeksiyona yatkınlığını artırır. Diğer sistem bozuklukları 
bir yana kas iskelet sisteminde ek deformiteler çoğunlukla 
eşlik eder özellikle pelvik oblisite denilen leğen kemiğin-
deki çaprazlık oldukça sıktır. Hatta eski literatürde omurga 
eğrliklerine leğen kemğindeki eğriliğin sebep olduğu düşü-
nülmekteydi ancak son dönemde yapılan çalışmalar bu de-
formitelerin birbirinden bağımsız olduğunu gösterdi. Leğen 
kemiğindeki eğriliğe kalça çıkığı da eşlik edebileceği akılda 
tutulmalı bu durum gözden kaçırılmamalıdır. 

Serebral palsili hastalarda omurga eğrilikleri için cerrahi 
dışı yaklaşımlar çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır. Korse 
kullanımı eğriliğin ilerleme hızını çoğunlukla engelleyemez 
ve bu hastalarda korse kullanımı oldukça zordur. Epilepsiye 
yatkın olan bu hasta grubunda korse kullanırken nöbet ge-
çirilmesi kötü sonuçlara yol açabilir ayrıca korse kullanımı 
cilt basısı ve yaralara neden olabilir. Ancak yine de cerrahi 
tedaviyi geciktirmek için kullanılabiliyor. Cerrahi dışı tedavi-
lerden botoks tedavisi ise tartışmalıdır . literatürde çelişkili 
yayınlar mevcut olmakla beraber günümüzde popüler bir 
tedavi yöntemi olduğu bir gerçek. Botoks enjeksiyonu ve 
korse kullanımı kombine edildiğinde eğriliğin ilerleyişinin 
durduğunu gösteren yayınlar umut verici.

Bu hastalarda cerrahi tedavi kararı verilirken en önemli 
iki parametre, eğriliğin ilerleme hızı ve bu süreçte yaşanan 
fonksiyonel kayıplardır. Hastanın tedavisinde temel amaç 

hastayı olabildiğince fonk-
siyonel hale getirmektir. Bu 
noktada en önemli konu 
özellikle ilerlemiş defor-
mteli hastalarda oturma 
dengesinin sağlanması ve 
üst ekstremite dediğimiz 
ellerin ve kolların serbest-
leşmesi ile birlikte has-
tanın fonksiyonelliğinin 
artmasıdır. Ayrıca omurga 
eğriliğinin düzelmesi ile 
birlikte akciğer fonksiyon-
ları düzelmekte ve hastanın 

bakımının kolaylaşması ile birlikte hastanın 
beslenmesinin artması ve genel durumunda 
düzelme meydana gelmektedir. 

Serebral palsili hastaların cerrahi tedavisi 
zor bir süreçtir. Bu hasta grubunda yapılan 
cerrahiler esnasında ciddi oranlarda yan etki-
lerin(komplikasyon) meydana gelebileceği bi-
linmelidir. Bu yüzden cerrahi kararı verilirken 
bu karar titizlikle alınmalıdır. Mental geriliği 
olmayan görece hafif vakalarda cerrahi teda-
vi sıklıkla önerilirken ileri evre hastalarda cer-
rahi tedavi bir çok açıdan tartışmalıdır. Buna 
rağmen yapılan çalışmalarda ileri derecede 
serebral palsili hastalarda dahi cerrahi son-
rası bakımın kolaylaştığı ve hastanın yaşam 
kalitesinin arttığı görülmüştür. 

Cerrahi tedaviye hazırlık süreci de çok 
önemlidir. Epilepsi ilacı kullanan olgular bazı 
ilaçların kanama bozukluğuna yol açması 
nedeniyle dikkatle incelenmelidir. Skolyoz 
ameliyatların uzun sürebilen kanamalı ame-
liyatlardır ve bu tip ilaçların ameliyat öncesi 
kesilmesi gerekebilir. Beslenme bozukluğu 
olan olgularda kan protein düzeyi özel diyet 
ve mamalarla ameliyat öncesi yükseltilmeli-
dir. Böylece enfeksiyon riski azaltılır ve yara 
iyileşmesinde gecikme yaşanmaz. Ağızdan 
beslenemeyen hastalara PEG (perkütan en-
doskopik gastrostomi) açılarak beslenme 
kolaylaştırılabilir.

Sonuç olarak serebral palsili hastalarda 
omurga deformiteleri hiç de azımsanmayacak 
oranda görülmekte, bu deformitelere yakla-
şım, tanısında tedavisine, önemli bir deneyim 
gerektirmektedir. Son dönemde yapılan bir 
çok çalışmada gösterildiği gibi uygun zaman-
da uygun tedavi yapılan hastaların yaşam ka-
litesinde belirgin düzelme meydana gelmek-
te ve yaşam süreleri uzamaktadır. Hastalığın 
değil, hastanın olduğu unutulmadan, bütün-
cül bir yaklaşımla, her hasta kendi özelinde 
titizlikle incelenmeli ve tedavi planlaması en 
uygun şekilde yapılmalıdır. 

“Serebral palsili 
hastalarda 

etkilenmenin 
derecesine göre 

değişmekle birlikte 
ortalama her 4 

hastadan 1’in de 
omurga deformitesi 

görülmektedir”
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Ziyaret
GÜRSEL 
BARAN’I

ETTIK

— Dr. Öğr. Üyesi Kübra 
TEL

BESLENME
YAKLAŞIMI

Serebral Palsi’de

S erebral Palsi (SP) tanılı çocuklarda bes-
lenme problemleri sıktır. Bu çocuklarda 
beslenme durumunu değerlendirme ilk 
yıl her ay, daha sonrasında en az 6 ayda 

bir yapılmalıdır. Beslenme problemlerinin optimal teda-
visi pediatrik gastroenterolog,  diyetisyen, fizyoterapist, 
fizik tedavi uzmanları, aile ve hemşirelerle birlikte mul-
tidisipliner olarak yapılmalıdır. SP’de yetersiz beslenme 
daha çok zayıf oral motor fonksiyona bağlıdır. Zayıf oral 
motor fonksiyonlar sebebiyle bu çocuklar büyüme ve 
gelişme için gereken enerji ve besin öğelerini güvenli bir 
şekilde alamamaktadırlar. Ayrıca yetersiz beslenmenin 
de kendi başına yol açtığı problemler mevcuttur. Yetersiz 
beslenme,  kas gücünde azalma, öksürme etkinliğinde 
azalma, aspirasyon pnömonisi, beyin gelişimi, bilişsel 
ve motor gelişimde bozulma, bağışıklık sistem bozuk-
lukları, üriner ve solunum sistemi enfeksiyonlarına yol 
açabilmektedir. Beslenme desteği ile yetersiz beslenme 
düzeltilebileceğinden, buna bağlı ortaya çıkan klinik so-
runlar da düzeltilebilir.  

Yetersiz beslenme temel sorun olmasına rağmen, SP’li 
çocuklarda aşırı beslenme ve obezite riski de vardır. Son 
10 yılda, SP’li çocuklarda obezite görülme oranı artarak, 
%7.7’den %16.5’e çıkmıştır. Bu çocuklarda fiziksel aktivi-
tenin azalması da vücut ağırlığında artış açısından risk 
oluşturmaktadır.

Beslenme sorunlarının başlama yaşı, 
eşlik eden nörolojik hastalıklar, epilep-
si ilaç kullanım durumu, sindirim siste-
mi sorunları, yutma problemin var olup 
olmadığı, aktivite durumu, haftada kaç 
gün ne kadar süre fizyoterapi aldığı ve 
yılda kaç kez akciğer enfeksiyonu ge-
çirdiği mutlaka sorgulanmalıdır. 

SP’li hasta grubunda beslenme durumunun 
belirlenmesi ve beslenme tedavisinin uygu-
lanması büyük önem taşımaktadır. Diyetisyen 
tarafından düzenli takip sayesinde bu hasta 
grubunda hem obezite hem de yetersiz bes-
lenme gelişmeden önlenebilir. Zamanında 
beslenme durumunun saptanması ve yeterli 
beslenme desteği ile doğrusal büyüme ve ye-
terli ağırlık kazanımı sağlanabilir. Böylelikle 
çocuğun tedaviye katılımı olumlu etkilenir, 
beyin gelişimi artar ve kemik gelişimi olumlu 
etkilenir.

SP’de beslenme durumunun 
değerlendirilmesi ve beslenme 
tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

“Çocukların detaylı özgeçmişini 
almak çok önemlidir”
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Diyetisyen tarafından ailelerden 3 günlük besin tüketim kaydı tutmaları 
istenir ve diyetisyen tarafından değerlendirilir. Çocukların beslenme şekli 
(ağızdan mı yoksa burundan veya mideden tüp ile mi besleniyor gibi), ne 
miktarda, hangi kıvamda ve kaç öğün beslendiği, beslenme süresi, kim 
tarafından, nerede (çevresel faktörler, dikkat dağıtıcı etkenler) beslendiği 
sorgulanmalıdır. 

Laboratuvar testlerin değerlendirilmesi önemlidir. Yetersiz beslenmeye 
bağlı biyokimyasal bir bulgu olup olmadığı değerlendirilmelidir.

“Çocukların 
beslenme hikâyesi 

alınmalıdır”

SP’li hasta grubunda enerji 
gereksinmesi sağlıklı çocuklara göre 
farklılık gösterir mi?

SP’li hasta grubunda enerji gereksinmesi sağlıklı ço-
cuklara göre farklılık gösterir. Bu farklılıkların sebebi 
azalmış kas kütlesi, azalmış fiziksel aktivitedir. Ayrıca 
kronik yetersiz beslenme sonucunda bazal metabolik 
hızda azalmaya bağlı enerji gereksinmesi azalmakta-
dır. Araştırmalarda SP’li çocukların enerji ihtiyaçlarının 
sağlıklı çocukların enerji ihtiyaçlarının %60 ve %70’i 
kadar olduğu bildirilmiştir. Yoğun fizik tedaviye alınan 
çocukların ise enerji ihtiyaçlarının artabileceği mutla-
ka göz önünde bulundurulmalıdır. Bireysel farklılıkla-
ra göre enerji gereksinmesi hesaplanırken, hastaların 
kullandığı ilaçlar göz ardı edilmemelidir. Kas tonusunu 
azaltmak için kullanılan baklofen ve triheksifenidil gibi 
ilaçlar enerji tüketimini azaltmaktadır. Risperidon gibi 
antipsikotik ilaçlar ise iştah arttırıcı etki gösterebilir.

SP’li çocuklarda protein gereksinmesi sağlıklı çocuk-
larda olduğu gibi değerlendirilir. Her çocukta olduğu gibi 
yeterli kas kütlesini ve optimal büyümeyi sağlamak için 
yeterli protein alınmalıdır.

SP’li çocuklarda salya akmasına bağlı sıvı kaybı art-
maktadır. Ayrıca susuzluğun ifade edilememesi ve 
yutma problemlerine bağlı olarak yeterli miktarda sıvı 
tüketilememektedir. Bu nedenlerle sıvı ihtiyacının belir-
lenmesi ve yeterli sıvı alımının sağlanması çok önemlidir.

Bazı antikonvülzan ilaçların kullanımı folat ve B12 vi-
tamini seviyelerini düşürmekte, D vitamini ve kalsiyum 
metabolizmasında değişikliklere neden olmaktadır. Bu 
nedenle kullanılan ilaçlara ve bu ilaçların birbirleriyle 
etkileşimlerine dikkat edilmelidir.

Sp ile İlgili Özel Durumlar ve Beslenme Yaklaşımı
SP’li hastalardaki beslenme ve sindirim sistemi prob-

lemleri birkaç etmenin etkileşmesine bağlıdır. Bu has-
taların çoğunluğu motor bozukluk nedeniyle yürüyerek 
yiyeceğe ulaşamaz ya da yemeğini ağzına götüremez. Bu 
nedenle beslenme aktivitelerinde başka bir kişiye ba-
ğımlıdırlar. Sağlıklı çocuklara göre beslenme süreleri de 

daha uzundur. Ayrıca, konuşma problemleri 
nedeniyle acıktıklarını ya da yiyecek tercihini 
ifade etmekte zorlanırlar. Nörolojik gelişimde-
ki gerilik de oral motor fonksiyonları ve yutma 
fonksiyonunu bozar. Anormal nörolojik matü-
rasyon ve gövde dengesinin bozukluğuna bağ-
lı beslenme sırasındaki kötü oturma postürü 
de beslenme ve sindirim sistemi fonksiyonla-
rını bozan etmenlerdir.  Spastisite,  nörojenik 
mesane ya da epilepsi için kullanılan ilaçların 
antikolinerjik ve diğer yan etkileri de sindirim 
sistem hareketlerini ve iştahı etkiler. Gecikmiş 
mide boşalması, sindirim sistemi hareketle-
rinin anormal sinirsel kontrolü, immobilizas-
yon, yetersiz alım ve uzamış kolonik geçiş de 
SP’de sindirim sistemi problemlerine yol açan 
etmenler arasındadır.

Gastroözofajial Reflü Hastalığı (GÖRH)
Spastisite veya konstipasyona bağlı artmış karın içi basıncı, 

bariyer işlevi gören alt özofageal sfinkter basıncını aşabilir, bu 
da GÖRH’ye neden olur. SP’li çocuklarda enterik sinir sistemin-
deki bozukluk da GÖRH’ye neden olabilir. Ciddi kronik GÖRH, 
özofajite, bu da iştahsızlığa neden olur. Ayrıca mide içeriğinin 
orofarinkse, oradan da trakea ve akciğere inmesi aspirasyonla 
sonuçlanabilir. Reflü sorunu olan çocuklarda, antiasit ve/veya 
gastrointestinal hareketleri arttırıcı ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca 
reflü problemi olan çocuklar uygun pozisyonlanmalı, tükettik-
leri besinlerin ve sıvıların kıvamı arttırılmalı, öğünlerde verilen 
besin miktarı azaltılmalıdır. 

Kabızlık problemi
SP’li çocukların yarıdan fazlasında kabızlık görülmektedir. 

Dismotilite, ilaçlar, ambulasyonun olmaması, hipotoni, be-
sin tercihleri, yeterli sıvı tüketilememesi kabızlığa sebep olur. 
Yeterli sıvı tüketimi ve gereksinme kadar posa alımıkabızlığın 
engellenmesinde etkilidir. 

Disfaji-oral motor disfonksiyon
SP’li çocuklarda %58-86 oranında disfaji görülmektedir. Oral 

stimulasyon yöntemi ile yutmayı uyarmak (limon suyu, buz vb. 
uyaranlar ile), öğün sırasında uygun pozisyonlama ve gövde 
desteğinin arttırılması, kıvam arttırıcılar kullanılması, öğünde 
tüketilen besin hacminin azaltılması bu sorunla baş etmekte 
faydalı olabilir. Bu uygulamalara rağmen oral yolla yeterli bes-
lenme sağlanamıyorsa, beslenme yetersizliği varsa, aspiras-
yon pnömonisi riski varsa tüple beslenmeye geçilmelidir. Oral 
yolla normal beslenme desteğini sağlayamayan çocuklarda,  
gastrostomi ve jejunostomi tüpü ile sindirim sistemine besin 
desteği sağlanabilmektedir. Gastrostomi tüpü, cerrahi işlem-
le, beslenme tüpünün karın duvarından direkt olarak mideye 
yerleştirilmesi ile takılır. Jejunostomi tüpü ise jejunuma, ince 
barsağın bir bölümüne, direk olarak ya da daha önceden var 
olan gastrostomi aracılığı ile takılır. Gastrostomi ve jejunosto-
mi yerleştirilmesi SP’li çocukların beslenmesini ciddi anlamda 
desteklediği halde, birçok ebeveyn bu işlemi duygusal olarak 
kabul etmekte zorlanmaktadır.
Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu

Düşük kemik mineral yoğunluğu SP’li çocuklarda sık görülen 
bir durumdur. Düşük enerjili travmalar dahi kırıklara sebep ol-
maktadır. SP’li çocuklardaki osteoporoz, kötü beslenme duru-
mu, kuadriplejik tutulum, hareketsizlik ve anti epileptik ilaçlara 
bağlıdır. SP’li çocuklarda yapılan çalışmalarda kalsiyum ve D 
vitamini desteği ile kemik mineral yoğunluğunda gelişme oldu-
ğu bildirilmiştir. Sp’li çocuklarda osteoporoz gelişimi önlemek 
için yeterli kasliyum alımı, güneş ışığından yararlanma, yaşa 
uygun yeterli D vitamini alımı, yeterli protein alımı ve yeterli 
sürede ayakta dik durmayı da içerecek fiziksel aktivite yapıl-
ması sağlanmalıdır.

1984 yılında İzmit Gölcük’te doğdu. 
İlkokulU Heybeliada İlkokulu ve 
Mersin İleri İlkokulu’nda okudu. 
Ortaokulu İstiklal Makzume Anadolu 
Lisesi’nde ve liseyi İçel Anadolu 
Lisesi’nde okudu. Hacettepe 
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’nü üçüncülük derecesi 
ile bitirdi. Hacettepe Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde 
yüksek lisans ve doktora eğitimini 
tamamladı. Çeşitli kamu ve özel 
sağlık kuruluşlarında diyetisyen 
olarak görev yaptıktan sonra 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
ve Hacettepe Üniversitesi’nde 
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 
Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde 
doktor öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi
Kübra TEL
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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

BAĞIŞLARINIZ İLE GÜZEL YARINLARA...BAĞIŞLARINIZ İLE GÜZEL YARINLARA...


