TÜRKİYE MS DERNEĞİ - 2021 YILI FAALİYET RAPORU
11.03.2020’de ilan edilen global pandemi nedeniyle 18 Mart 2020’den itibaren kapalı kalan
derneğimiz, 04.10.2021 tarihinde salgın önlemlerine uymak suretiyle sınırlı şekilde faaliyetlerine
başlamıştır. Bu tarihe kadar, 2020 yılında olduğu gibi üyelerimizle fiziksel ortamda bir araya
gelerek hasta bilgilendirme toplantıları, dış mekan etkinlikleri gibi faaliyetler gerçekleştiremedik
ve (yoga, nefes terapisi, resim, el sanatları, yaratıcı drama gibi) sosyal aktivitelere ara vermek
zorunda kaldık.
Olağan Genel Kurul
İlki 21.02.2020 olarak belirlenen, ancak Covid-19 pandemisi yasakları ve ayrıca 2020’de kurulan
yeni şubelerin Olağan Genel Kurul toplantılarının beklenmesi nedenleriye ertelenen;
derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Ağustos Pazar günü saat 12:00’de toplandı. Toplantıya
1271 üyeden 42’si katıldığından, hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülerek
toplantı gerçekleşti. Toplantıda;
- 2018-2020 bütçeleri müzakere edildi ve ibra edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri ibra edildi.
- Faaliyet dönemi içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler ve Yönetim
Kurulunca yapılan atamalar okundu ve Genel Kurulca oybirliği ile onaylandı.
- Yönetim Kurulu (asil-yedek) ve Denetim Kurulu (asil-yedek) seçimine geçildi ve aşağıda
isimleri yer alan üyeler oybirliği ile kabul edildi.
YÖNETİM KURULU (ASİL)

YÖNETİM KURULU (YEDEK)
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Melih Tütüncü
Ahmet Faruk Usta
Ayşe Gül Düren
Serkan Demir
Tuncay Gündüz
Zeliha Tülek
Saime Çevik
Miray Akın Şelale
Nihal Kocabay Şener

Cansu Polat Dünya
Murat Kürtüncü
Gülşen Akman
Derya Zoraloğlu
Duygu Yılmaz Tülbentçi
Derya Engin
Semra Berksöz
Şengül Doğan
Meryem Şimşek

DENETİM KURULU (ASİL)

DENETİM KURULU (YEDEK)

1. Gülçin Kocapınarlı
2. Mehmet Kaya Mutuk
3. Afif Şakir

1. Deniz Kakcığaz
2. Zehra İğneci
3. Rafi Maniel Kayıkçıoğlu

Paylaşım (hasta bilgilendirme) toplantıları
2021 yılı içinde derneğimizce düzenlenmiş olmasa da bazı ilaç firmalarınca -derneğimiz ile
işbirliği yapılarak ve ortak duyurular yayınlanarak- sosyal medya hesapları aracılığı ile online
olarak MS’li üyelerimize ve yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmeti
Firma sponsorluğu ile 4 Ekim 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, 15 MS’li üyemize dernek
binamızda haftada iki gün fizyoterapi hizmeti verilmiştir.
Psikoterapi Hizmeti
Bu hizmetimizi, sponsor bulunamaması nedeniyle 2021 yılında gerçekleştiremedik.
Vaka Sunumları ve Makale Saatleri Toplantıları
Hekimlere yönelik olarak yapılan vaka sunumları ve Makale Saatleri toplantıları online olarak
devam etmiştir. Sunumlar, özel erişim aracılığıyla canlı olarak yayınlanmaktadır.

Projeler ve Farkındalık Çalışmaları
MS Bülten (e-bülten)
2020 yılında yayınlamaya başladığımız “MS Bülten” adlı e-bültenimizi 2021 yılında da
yayınlamaya devam ettik ve Mayıs ayında yayınlanan ilk sayımızı tamamen Covid ile ilgili
konulara ayırdık. Daha sonra, Kasım ayında ikinci sayımızı yayınladık.
MS Kültür Sanat Dergisi (e-dergi)
2021 yılında, “MS Bülten”in yanı sıra; hastalarımızın yeteneklerini paylaşabileceği bir kültür
sanat dergisi yayınlamaya karar verdik. Bu yayın ile, Türkiye'nin dört bir yanında ve hatta yurt
dışında yaşayan MS hastaları tarafından hikayeler, şiirler, fotoğraf ve sanat eserleri, gezi
önerileri, yemek tarifleri, röportajlar ve teknolojik gelişmelerin paylaşılması amaçlandı. İlk
sayımızı Ocak ayında, ikincisini ise Mayıs ayında yayınladık.
Büyük beğeni toplayan ve MS'li kişileri bir araya getiren e-dergimiz resmi facebook sayfamız ve
web sitemizde yayınlanmaktadır.
Geleneksel MS Günü Toplantısı
Geleneksel olarak her yıl fiziksel ortamda Mayıs ayında yapılan bu geniş katılımlı toplantımız,
pandemi koşulları nedeniyle bu yıl da “online canlı panel” şeklinde gerçekleşmiştir.
30 Mayıs Dünya MS Günü’nde Nöroloji uzmanı hekimlerimizin katılımı ile sosyal medya
hesaplarımızdan canlı yayın yapılmıştır.
İstanbul Maratonu
Derneğimizce, MS hastalığı ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında, MS konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla; 7 Kasım 2021 Pazar günü
gerçekleşen İstanbul Maratonu’na 15K ve 42K parkurlarında derneği temsilen yarışacak gönüllü
koşucular ile katılmayı planladık ve bu konuda sosyal medya hesaplarımızdan yapılan duyurular
sonucunda -aralarında MS’li üyelerimizin, dernek yönetim kurulu üyelerimiz ile ailelerinin de
bulunduğu- 25 gönüllü koşucu maratona derneğimiz adına katılım sağladı.

