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ALS MNH DERNEĞİ 
(Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) 

 
 

YÖNETİM KURULU 
 
 

İsmail GÖKÇEK- Yönetim Kurulu Başkanı 

Alper İhsan KAYA- 1.Başkan Yardımcısı 

Nilüfer ŞEFTALİCİOĞLU- 2. Başkan Yardımcısı 

İsmail YAN- Genel Sekreter 

Tufan AKER -Sayman 

İlknur BAYRAK- Sayman 

Ayşen Gümrükçü ÇETİNER- Üye 

Birsen Parlar ERKAN-Üye 

Kebuter Ayşe YENEN-Üye 

Aydın ÇENGEL- Üye 

Merve Selen ÖNER- Üye 

Derneğimiz hakkında  

2001 Yılının Aralık ayında hasta ve hasta yakınlarından oluşan 10 kişi ile kurulan 

derneğimiz, 18m2’lik bir konteynırda faaliyetlerine başlamıştır. 2003 yılında 50m2, 2006 

yılında da Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Ateş Ünal Erzen’in duyarlılığıyla, 200m2’lik 

yeni binasında daha güçlü ve kalıcı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

Derneğimizin üye sayısı 2015 Ağustos ayı itibariyle 1252 kişiye ulaşmıştır. Derneğimiz 

Bakanlar Kurulunun 15.06.2012 tarih ve 2012/3324 sayılı kararı ile kamu yararına 

çalışan dernek statüsündedir. 

ALS-MNH Derneği İzmir Şubemiz, 2015 yılında, Antalya Şubemiz  2019 yılında 

kurulmuştur. 
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ALS MNH NEDİR? 

ALS hastalarında hem omurilikteki hem de beyindeki motor sinir hücreleri  (motor 

nöron) ölmektedir. Bu nedenle İngiltere’de bu hastalığa motor Nöron hastalığı da 

denilmektedir.  Hastalığın diğer isimleri, Lou Gehrig hastalığı, Charcot hastalığı olarak 

da bilinmektedir. Ülkemizde Sedat Balkanlı hastalığı olarak tanınmaktadır.  

Motor sinir hücreleri istemli hareketlerimizi sağlayan elektriksel uyarılar beyinden 

omuriliğe kadar ulaştırırlar. Bu hücreler sayesinde omuriliğe kadar gelen elektriksel 

uyarılar, kaslara kadar çevresel sinirlerle ulaştırılır. Böylece yürüyebilir, parmaklarımızı 

oynatır, konuşur ve yemek yiyebiliriz.  Motor Sinir hücreleri zamanla ölen ALS hastaları 

ise zaman içerisinde, yutkunamaz, yürüyemez,  istemli birçok hareketi 

gerçekleştiremezler. Hastalığın ilerlediği dönemlerde hastalar yaşamak için çeşitli 

cihazlardan ve tıbbi araçlardan yardım almak zorundadır. Örneğin nefes alamayan 

hasta için solunum cihazı, yutkunamayan hastalara mideden direk beslenmek için mide 

tüpü, tükürüğünü yutamayan hasta için aspirasyon cihazı, hayati önem taşımaktadır. 

Henüz sebebi bilinmeyen ve kesin tedavisi olmayan bu ilerleyici hastalık, gerekli yaşam 

desteği verilmezse ortalama 3-5 yıl içinde ölümle sonuçlanır. 
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Genellikle çok basit sağlık sorunlarıyla başlayan hastalığın belirtileri kişiden kişiye 

farklılık göstermektedir. Çoğu zaman herhangi bir kasta sürekli meydana gelen 

seğirmeler hastalığın belirtisi olabiliyorken bazen de yürürken halıya takılma, 

tuttuğunuz bir şeyi elinizden düşürme gibi basit günlük kazalar hastalığın habercisi 

olabilmektedir. Hastalığın teşhisi ancak ilerleyen safhalarda, hastalık vücutta aktif hale 

geldiğinde, çoğunlukla da yürümede zorlanma, ayağa kalkamama, kollarda güçsüzlük 

gibi şikâyetlerden sonra uzman hekimler tarafından yapılan EMG sonrası 

konabilmektedir.  

Hastalığın oluşma sebebi henüz net olarak bilinmese de çevresel faktörlerin ve genetik 

aktarmanın bir rolü olduğu bilim insanları tarafından öne sürülmektedir. Hastalık, tıp 

literatüründe nadir görülen öksüz hastalıklar sınıfından sayılmakla beraber toplumda 

yakalanma oranı yüz binde 2-3 olarak görülmektedir. Fakat yeni yapılan araştırmalar 

bu oranın daha da arttığı yönündedir. Bu oran içinde genetik aktarmanın rolü yüzde 5-

10 olarak değerlendirilmektedir. Yani hastaların ciddi bir çoğunluğu çevresel faktörler 

yüzünden bu hastalığa yakalanmaktadır. Türkiye’de tahmin edilen hasta sayısı 8-9 bin 

civarındadır. ALS hastalığı,  genellikle 50 yaş civarında daha sık görülmekle birlikte, 

cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin her yaştan ve cinsiyetten insanda görülebilmektedir. 

Hastalığın ortalama yaşam süresi tıp kitaplarında 3-5 yıl olarak bildirilse de bu aslında 

yaşamını devam ettirecek cihazlara geçme süresini ifade etmektedir. Hastaların 

ömrünü çoğunlukla yaşam kalitesi ve bilinçli hasta bakımı belirlemektedir. Yaşam 

kalitesi ve hastanın bakımını üstlenen kişilerin hastalıkla ilgili bilinci ne kadar yüksek 

olursa hasta o kadar fazla yaşayabilmektedir. Maalesef ülkemizde yaşam kalitesi maddi 

açıdan rahat hastalar için belirleyici bir unsur olmaktadır.  
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Vizyonumuz: 

ALS MNH hastalığının tedavisi bulununcaya kadar ALS MNH ile yaşayan bireylerin, 

ailelerin sağlıklı bireyler ile aynı standartlarda yaşayabileceği bir Türkiye. 

 
Misyonumuz: 
Uluslar arası insan hakları çerçevesinde ALS MNH hastalarının makul yaşam kalitesi 
sağlayarak yaşatılmasını sağlamak,  ALS MNH hastalarını doğru bir şekilde 
bilgilendirmek ve yönlendirmek, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak mümkün olan en iyi 
duruma getirmek,  ALS MNH hastalığının nedenlerine ve tedavilerine yönelik 
araştırmaları bilimin ve etik kuralların rehberliğinde desteklemek, toplumu ALS MNH 
hastalığı  konusunda bilgilendirmek, hastalarının yaşama tutunmaları için gerekli tıbbi, 
teknik, sosyal desteği vermek, hastalıkla birlikte yaşayan ailelerin kendileri ve 
çocukları için fırsat eşitliği sağlayacak çözümler bulmaktır. Ayrıca bu amaçlı diğer 
ülkelerce kurulmuş dernekler ile uluslararası katılımlarla kurulmuş konfederasyonlarda 
ülkemizi temsil etmektir. 
 
Değerlerimiz 

• Eşitlik 
• Demokratik yönetim  
• Bilimsellik 

• Erişilebilirlik 
• Entegrasyon 
• Dayanışma 
• İnsana Saygı ve Evrensel İnsan Hakları 
• Sosyal Sorumluluk 

• Etik Değerler 
• Kalite 

• Özveri 

Hedeflerimiz: 

• Hastalıkla ilgili toplum bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.  
• Her hastaya kendi solunum cihazını vermek.  

• Hastaların sarf malzemelerini karşılamak. 
• Her hastanın kendi karyola ve yatağını temin etmek.  
• İhtiyacı olan hastalara tekerlekli ve akülü sandalye temin etmek. 
• İhtiyacı olan ALS hastalarının çocuklarına eğitim bursu vermek. 
• ALS Kliniği ve bakım evleri inşa etmek.  

• İlerleyen dönemlerde konuşma ve yazma becerilerini yitiren hastalara iletişim 
teknolojileri temin etmek.  

• İhtiyacı olan her ALS hastasına özel bakım desteğinde bulunmak. 

Uzun Vade Hedeflerimiz      

 1- ALS Kliniği ve bakım evleri inşa etmek.  
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2- İlerleyen dönemlerde konuşma ve yazma becerilerini yitiren hastalara iletişim 

teknolojileri temin etmek.  

3- İhtiyacı olan her ALS hastasına özel bakım desteğinde bulunmak. 

 

Faaliyetlerimiz: 

Web Siteleri  

2002 yılında faaliyete alınan www.als.org.tr adlı web sitemiz, 11 yıldır faaliyette olup 

‘Öksüz hastalık’ gurubundaki ALS hastalarına ve yakınlarına internet aracılığı ile yalnız 

olmadıklarını göstermek, dünyada yapılan bilimsel gelişmelerden en doğru şekli ile 

kendilerini ve toplumu bilgilendirecek bir adres olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Yine 

11 yıldır faaliyette olan forum ve sohbet odası ile hastaların-yakınlarının kendilerini 

anlayan, bizzat hastalığı yaşayanlar ile bilgi paylaşımı sağlanmakta ve forumda açılan 

konu başlıkları ile hastalığın aşamalarında nelerle karşılaşılabileceğine dair bilgiler 

paylaşılmaktadır. Foruma katılan üye sayımız bugün itibari ile 1800’leri geçmiştir. Bilinç 

düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaya devam edilmektedir. Ayrıca 2012 yılında, bilim 

insanlarına araştırmalarında yardımcı olmak ve hekimlerin ALS hastalarını daha iyi 

anlamalarını sağlamak için ulusal bir veritabanı oluşturmak amacıyla www.alscot.org 

adlı sitemiz faaliyete geçmiştir. 

 

Moral Geceleri 

ALS hastalığının geniş kitlelere duyurulması, hasta ve yakınlarının moral seviyelerinin 

yüksek tutulması amacıyla, duyarlı katılımcılar sayesinde düzenlenen gecelere yenileri 

eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllü olarak katılan değerli sanatçılarımızın sahne 

performanslarıyla moral bulan hasta ve hasta yakınlarımız gelecek sene yapılacak olan 

geceyi iple çekiyorlar.  

http://www.als.org.tr/
http://www.alscot.org/
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Evde Hasta Ziyaretleri 

ALS hastaları ile evlerinde sıcak ilişkiler kurularak hasta ve yakınlarının sorunları ve 

ihtiyaçları doğrultusunda maddi ve manevi katkılar sağlanmaktadır. Özellikle moral 

ihtiyacı olan hastalara ziyaretler olumlu karşılanmaktadır. İstanbul dışındaki 

hastalarımızla telefon ve mail yoluyla iletişim kurulup, bütçemiz doğrultusunda kısıtlı 

sayıda da olsa hasta ziyaretleri yapılmaktadır. Hastalıkla ilgili sorulara doktorlarla 

işbirliği yapılarak yanıtlar verilmekte ve iletişim ağımız kesintisiz sürdürülmektedir. 

Ülkemizdeki hem moral hem de hasta bakımı konusunda bilgi yönünden ihtiyacı olan 

hastalara özellikle kırsal kesimdeki hastalara ziyarette bulunarak, hasta ve hasta 

yakınlarını bilinçlendirilmektedir. Özellikle derneğe gelemeyecek durumda olan, 

evinden çıkması mümkün olamayan her hastanın yanına sevgimizi ve desteğimizi 

götürebilmek, amaçlarımız arasındadır. 
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Düzenlenen Toplantılar ve 21 Haziran Dünya ALS Günü Etkinlikleri 

Hastalarımızı bilgilendirme adına hastalıkla ilgili gelişmeler hakkında bilgi edinilmesini 

sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemekteyiz. Örnek olarak,  Prof. Hande 

Özdinler “ALS genetiği” ile ilgili Amerika Nortwestern Üniversitesi’nde yaptığı 

araştırmaların son durumu hakkında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla 

dernek merkezimizde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

21 Haziran Dünya ALS Günü’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Örneğin, her 

yıl geleneksel olarak hasta ve hasta yakınlarına moral sağlamak amacıyla İstanbul 

Boğazı Vapur Gezintisi düzenlenmekte ve ALS konusunda toplumda bir farkındalık 

yaratmak amacıyla da ALS hastalarının çektiği fotoğraflardan ve yaptığı resimlerden 

oluşan ALS MNH Hastaları Resim ve Fotoğraf Sergisi gerçekleştirilmektedir. 
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Ege Bahar Toplantıları 

2010 yılından beri her yıl, ALS farkındalık ayı olarak kabul edilen Mayıs ayında İzmir'de 

Ege Bahar toplantıları yapılmaktadır. Bilimsel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı Ege Bahar 

toplantılarında üniversite hastanesinden Nöroloji uzmanları davet edilerek güncel 

bilgileri kaynağından öğrenmek mümkün olmaktadır. Ege Bahar toplantılarına her yıl 

ortalama 150 hasta, hasta yakını, hekim, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist 

katılmaktadır. Ayrıca 2014 yılından beri Bahar Pikniği ve sosyal etkinlikler de 

yapılmaktadır.  
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Zumbathon etkinliği  

2012 yılından beri her yıl ALS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için derneğimiz 

yararına " Farket ve dans et" Zumbathon etkinliği düzenlenmektedir. 2012 yılında 

İstanbul ve İzmir'de iki etkinlik, 2013 yılında İstanbul’da bir etkinlik yapılmıştır.  

İzmir Şubesi 2015 yılında İzmir'de yapılan Zumba etkinliğini organize etmiştir.  

 

 

ALS Bülteni 

Üç ay aralıklarla çıkarmış olduğumuz ‘ALS Bülteni’, hasta, yakınları ve toplumu ALS 

hastalığı hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı kullanılarak, hastalıkla ilgili 

gelişmeleri ve ALS hastalarının yaşamlarını konu alan yazılar içeren “ALS Bülteni’nin” 3 

ayda bir yayınlanmaktadır. Üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir.    
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Hastalığın Medya ve Sosyal Medya Yoluyla Tanıtımı 

Ulusal ve yerel medya kuruluşlarıyla iletişimimiz sürdürülmektedir. Dernek 

temsilcilerimiz ve bazı hastalarımız çeşitli radyo ve TV programlarına katılarak, hastalık 

ve derneğin tanıtılmasına katkıda bulunmuştur. Örneğin, derneğimiz 2012 yılında TV 

8’de yayınlanan “8 Numarada Şenlik Var” adlı programına ve 2013 yılında Cine5’de 

yayınlanan Yeşim Salkım’ın sunduğu “Hayata Şans Ver” adlı programa katılmış, ALS 

hastalığını ve derneğimizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur. Ayrıca TRT Haber’de 

yayınlanan nörolojik hastalıklar hakkında, çekimleri derneğimizde ve hastalarımızın 

evlerinde yapılan “Beklenmeyen” adlı on bölümlük belgeselin bir bölümünde derneğimiz 

ve ALS Hastalığı konu edilmiştir.   

2010 yılında faaliyete geçen derneğimizin resmi facebook sayfasıyla birçok ALS 

Hastasına ulaşılmış ve bilgi paylaşımları yapılmaktadır. Ayrıca facebook‘daki resmi grup 

sayfamız da hastaların birbiriyle iletişimi ve bilgi paylaşımı için büyük yarar 

sağlamaktadır. 

2011 yılında faaliyete geçen resmi twitter sayfamız ile de derneğimizin ve ALS’nin 

bilinirliğini artırmaya yönelik çabalarımız devam etmektedir. 

2014 yılında buz kovası (icebucketchallenge) etkinliği sırasında derneğimiz aktif olarak 

çalışmış ve ALS hastalığının toplumda bilinmesi, farkındalık oluşturulması konusunda 

sosyal medya ortamlarında etkin bir tanıtım yapmıştır. Bağış kampanyası ile 400.000 $ 

toplanmıştır.  

Belgesel, film çalışmaları 

Üç harf 
Yönetmen: Türker Söğütlüler 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi  
Süha Arın kısa film atelyesi 
Belgesel / 2012 
 
Merhaba  
Yönetmen: Lauren Brady  
Oyuncular: Fadik Sevin Atasoy, Sönmez Atasoy, Nursel Köse, Paxton Winters 
Drama / USA / 2011 
 
Dört Duvar Bir Pencere  
Yönetmen: Hazal Bayar  
Kısa film, Belgesel / 2009 
 
Sağlık Bakanlığı ile Yazışmalarımız 

ALS Derneği olarak hastalarımızın yaşadığı sorunları anlatan dilekçeleri çeşitli tarihlerde 

Sağlık Bakanlığı’na göndererek yaşanılan sorunlara çözümler aranmaktadır. 
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Uluslar arası Birliklere Üyelik 

ALS Derneği olarak dünyadaki gelişmeleri öğrenmek, bizimle aynı sorunları yaşayan 

insanlarla tanışmak ve bilgi paylaşımında bulunmak için, Uluslararası ALS-MNH Birliğine 

üyedir. Yönetim kurulumuz üyemiz Dr Alper Kaya, aynı zamanda International Alliance 

of ALS/MND Associations yönetim kurulu üyesidir.  

  

 

Öğrenci Bursları  

Ekonomik sıkıntı yaşayan ALS hastası ailelerin ilköğretim, lise ve üniversite düzeyindeki 

çocuklarına eğitimlerine destek vermek amacı ile her ay burs temin edilmektedir. 

Derneğimiz 2010-2011 eğitim ve öğretim döneminde 33, 2011-2012 eğitim ve öğretim 

döneminde 34, 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde 36 öğrenciye burs vermiştir. 

2014-15 döneminde 63 öğrenciye burs verilmiştir.  

 

Çarşamba Toplantıları 

Büyük bir yalnızlık içerisinde olan ALS hastalarına her hafta Çarşamba günleri 

derneğimizde toplayarak uzman fizyoterapist eşliğinde solunum ve fizyoterapi seansları 

vermekteyiz. Ayrıca 2013 Ocak ayında bağış yoluyla elde edilen Comfort marka akülü 

ayağa kaldıran tekerlekli sandalye ile ayağa kalkamayan hastalara fizik tedavinin 

yanında yardımcı fiziksel aktiviteler de gerçekleştirmekteyiz. 

 ALS hastasının İletişim sorunu ve derneğimizin sağladığı teknolojik ürünler:  

1- Smartnav kamera = Kafa takip sistemi  

2- Eyetouch gözlük = Göz kırpma algılayıcı 

3- Eyenavigator = Göz takip sistemi  

4- OnScreenKeys Sanal Klavye = Türkçe sanal klavye  

5- Türkçe metin okuyucu = Sestek Netokur (Sinan ve Gül sesleri)  

Yazılım ve donanımlar orijinal ve lisanslı ürünlerdir. 
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Yardımlar 

Hastalarımızın sorunlarına imkanlarımız yettiğince cevap verilmekte, maddi durumları 

yetersiz olan hastalarımızın karşılayamadığımız talepleri için, bulundukları ilin ilgili 

makamları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. Türkiye’nin her yerindeki 

hastalarımıza hasta karyolası, akülü sandalye, tekerlekli sandalye, bası yarası 

oluşumunu engelleyen pozisyonlandırma özellikli havalı yatak, aspire cihazı, solunum 

cihazı, oksijen konsantrasyonu gibi tıbbi cihaz ve malzemeler ve bunun yanında 

hastalarımızın alım güçlüğü çektiği medikal sarf malzemeleri tüm hastalarımıza 

gücümüzün yettiğince ulaştırmaya çalışıyoruz. 
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Projeler 

“Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım”  

Sevdiğinizi birlikte yaşatalım! 

Sevdiğiniz, yakınınız, eşiniz, kardeşiniz veya evladınız ALS teşhisi aldı. Bu kişi siz de 

olabilirdiniz. Keşke onun yerine ben hasta olsaydım dediğiniz bile olmuştur. Sonuçta 

hiç beklenmedik anda ALS adı verilen hastalıkla bir şekilde tanıştınız. Gitmediğiniz 

doktor, hastane kalmadı… Her yolu denediniz… Oysa hastalık kimisinde hızlı, kimisinde 

yavaş da olsa ilerliyor. Tüm bunlarla nasıl baş edeceksiniz? 

ALS hastalığı, günümüzde baş edilebilecek bir hastalıktır. Bugün gerektiğinde ve zamanı 

iyi ayarlandığında, beslenme ve solunum desteği gibi yaşamsal destekler sağlandığı 

takdirde ALS hastaları uzun yıllar yaşatılabiliyor. “Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da 

Lazım” projesi bu düşünceyle tasarlanmıştır. 
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Proje hakkında 

Destekleyen: Sabancı Vakfı 

Proje Özeti:  

ALS hastalarının yaşatılabilmesi için gerekli olan solunum desteği (İnvaziv /noninvaziv 

mekanik ventilasyon) ve mideden beslenme (PEG uygulaması) kararını vermeleri 

öncesinde bilgilendirme ziyaretlerinin yapılması.  

Hastane sonrasında da yeni durumla birlikte evde yoğun bakım koşullarında yaşama 

adaptasyonunu sağlamak amacıyla uzman ve yetkin sağlık çalışanları tarafından hasta 

ve hastaya bakan kişinin teorik ve pratik eğitiminin hasta evinde uygulamalı verilmesi. 

Hedef: İzmir ve İstanbul pilot bölge olarak seçilecek, 150 ALS hastası, hasta / aile 

bireyleri ve bağlı bulunduğu aile hekimleri eğitilecektir. 

Proje süresi: 1 yıl olarak belirlenmiştir. 
 
Projenin başarılı sonuçları nedeniyle 2015 yılında ikinci kez Sabancı Vakfı Fark 

Yaratanlar hibe programı desteği almıştır.  Ankara, Adana, Antalya ve Mersin illeri proje 

kapsamına alınmıştır.  

"Yaşamak Yetmez Yaşatmak Da Lazım" 2015-2016 Dönemi  
2014 İstanbul, İzmir 
2015 Ankara Adana Antalya Mersin… 
Toplam 80 ALS hastasını ve ailesini evde ziyarete devam ediyoruz… 
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Hibe Programı  
Proje: ALS-MNH Derneği 
Proje ortakları: Evde Bakım Derneği, Nöroloji Hemşireleri Derneği 
Proje süresi 1 yıl 

 

"Betigül Güneri Anısına" Projemiz 

2015 yılında " İstanbul ve İzmir'de devam etmektedir.  Toplam 100 ALS hastası ve 

ailesi ziyaret edilerek takip edilmektedir.  

Meclis Araştırma Komisyonu  

Derneğimizin öncülüğünde Şubat 2019 tarihinde ALS, MS, SMA, DMD ve tedavisi 

olmayan hastalıklar konusunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Komisyon 

çalışmaları devam etmektedir.  
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