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Dünya Serebral Palsi 
Günü Hakkında

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü, 100’den 
fazla ülkede serebral palsi ile yaşayan 
insanları, ailelerini, dostlarını, destekçilerini 
ve organizasyonları bir araya getiriyor. 
Tüm amaç, serebral palsili çocukların ve 
yetişkinlerin toplumumuzdaki herkesle aynı 
haklara, erişime ve fırsatlara sahip olduğu 
bir gelecek sağlamak.
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Bu yılki kampanya hakkında
Bu Dünya Serebral Palsi Günü’nde, erişilebilir teknolojide çığır açıcı yeni 
bir dönüm noktası arayışındayız. Bunun için de bize, yaratıcı fikirlere 
ve yaşanmışlıklara sahip milyonlarca kişiden oluşan serebral palsi 
topluluğundan daha iyi yardım edebilecek kimse yok.

Serebral palsili herkesi, arkadaşlarınızı, ailenizi, destekçilerinizi en cesur 
erişilebilir teknoloji fikirlerini paylaşmaya çağırıyoruz. Her katılımla 5.000 
ABD Doları kazanma şansı doğuyor.

Fikirleriniz, araştırma ve teknoloji topluluğuna daha iyi ve daha 
erişilebilir teknoloji çözümleri tasarlamaları için ilham vermeye yardımcı 
olacak.

Daha fazla bilgi için Sık Sorulan Sorular’ı buradan okuyabilirsiniz.

Neden bu tema?
Dünyada engelli yaşayan 1 milyardan fazla insan bulunuyor ve buna 
rağmen bizler, halen ürün tasarımcılarının ve teknoloji endüstrisinin 
genellikle engelli insanların özel ihtiyaçlarını göz ardı ettikleri, erişilebilir 
şekilde tasarlanmamış bir dünyada yaşıyoruz.
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Peki bu kampanya nasıl 
yapılacak?
1 Erişilebilir teknoloji çözümlerine 

yönelik fikirlerinizi en geç  
29 Eylül 2022 Perşembe 
gününe (UTC saatiyle 06:00) 
kadar  
ideas.worldcpday.org  
üzerinden gönderin.

2 ideas.worldcpday.org’da 
en beğendiğiniz fikirlere oy 
verin. Oylama 29 Eylül 2022 
Perşembe günü (UTC saatiyle 
06:00) başlayacak ve  
6 Ekim 2022 Perşembe günü 
(UTC saatiyle 23:00) sona 
erecek.

3 Jüri heyeti, sizin tarafınızdan 
verilen oylara göre 
oluşturulan sonuç aday 
listesini inceleyecek ve 
ihtiyaç, etki, erişim ve 
pazarlanabilirliğe göre bir fikri 
seçecek. Kazanan fikrin sahibi 
5.000 ABD Doları nakit ödül 
alacak.

4 Kazanan, 14 Ekim 2022 
tarihine kadar Facebook 
ve Instagram üzerinden 
duyurulacak. Kazanan kişiyle 
e-posta yoluyla iletişime 
geçilecek.

Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımızı okuyun.

http://ideas.worldcpday.org
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/cpday-terms-and-conditions
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Ne tür fikirler 
arıyoruz?

Engelli insanlar için hareket kabiliyetini, iletişimi, çalışma 
hayatının geleceğini, kapsayıcı oyunları, erişilebilir evleri 
ve toplulukları geliştirmeye yardımcı olabilecek her türlü 
teknoloji için yenilikçi fikirler. Bu bir ürün, uygulama veya 
yazılım olabilir.

Fikirlerin orijinal olması gerekiyor; bu nedenle takipçilerinizi, fikirlerini 
göndermeden önce fikrin zaten uygulanmış olmadığından emin olmaları 
için biraz araştırma yapmaya teşvik edin.

Jüri heyeti, fikirleri ihtiyaç, etki, erişim ve pazarlanabilirliğe göre 
değerlendirecek.

Daha fazla bilgi için Sık Sorulan Sorular’ı buradan okuyabilirsiniz.
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Kampanyaya katılım

worldcpday.org/resources 
adresinde sayfa 20’de listelenen 
kaynakları indirin 

Kampanya mesajlarınızı  
Sayfa 9-14’te verilen örneklere  
göre oluşturun.

Sosyal medyada yayınlayın, bunu 
yaparken #MillionsOfReasons ve 
#WorldCPday etiketlerini kullanmayı 
unutmayın.

Kampanyadan haberdar olmak için 
bizi takip edin

Facebook, Twitter ve Instagram’da  
@worldcpday profilinden bizi 
bulabilirsiniz. Gönderilerimizi 
paylaşmanızı ve içeriğimizi kendi 
profilinizde kullanmanızı öneririz.

http://worldcpday.org/resources
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Kampanya mesajları
#MillionsOfReasons kampanyasında 5 temel mesaj var:

1. 
Kampanyayı takipçilerinize 
tanıtın

2. 
Takipçilerinizi, fikirlerini  
29 Eylül’e kadar göndermeye 
davet edin

3. 
Takipçilerinizi, 6 Ekim’e kadar 
fikirlere oy vermeye teşvik 
edin

4. 
Takipçilerinizi erişilebilir 
teknolojiye duyulan ihtiyaç 
konusunda bilgilendirin

5. 
Takipçilerinize yenilikçi 
teknoloji örnekleriyle ilham 
verin

Sosyal medya için örnek 
gönderi açıklamalarını sonraki 
sayfalarda görebilirsiniz. 

Gönderilerinizde bizi  
@WorldCPday olarak 
etiketlemeyi ve 
#MillionsOfReasons ve 
#WorldCPDay etiketlerini 
kullanmayı unutmayın
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Kampanyayı 
takipçilerinize 
tanıtın

6 EKİM

MİLYONLARCA NEDEN
Dünya Serebral Palsi Günü

Serebral palsi topluluğu, yaratıcı fikirlere ve yaşanmışlıklara sahip milyonlarca kişiden oluşuyor. Bu da, bu Dünya Serebral Palsi Günü’nde daha iyi ve daha erişilebilir teknoloji çözümleri yaratmayı sağlamak için milyonlarca neden demek.

5.000 ABD Doları kazanma şansı için en yenilikçi teknoloji fikirlerinizi ideas.worldcpday.org’a ekleyin.

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Takipçilerinizi, 
fikirlerini  
29 Eylül’e kadar 
göndermeye 
davet edin

Erişilebilir 
teknoloji 

fikirlerinizi 
bize 

gönderin!

6 EKİMMİLYONLARCA 
NEDEN
Dünya Serebral Palsi Günü

Uzmanlığınıza 
dünyanın 

ihtiyacı var!

6 EKİMMİLYONLARCA 
NEDEN
Dünya Serebral Palsi Günü

Fikrinizi göndererek erişilebilir teknolojide çığır açıcı yeni bir dönüm 

noktası bulmamıza yardımcı olun ve 5.000 ABD Doları kazanma şansı 

elde edin! Serebral palsi topluluğunu, yaratıcı fikirlerini ve tecrübelerini 

paylaşmaya çağırıyoruz.

Fikirlere göz atmak ve kendi fikirlerinizi eklemek için ideas.worldcpday.

org adresine gidin!

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Takipçilerinizi, 
fikirlerini  
29 Eylül’e kadar 
göndermeye 
davet edin

Ne gibi bir yeni teknoloji hayatınızı kolaylaştırırdı?

Engelli şekilde yaşamını sürdüren kişilerin karşılaştığı hangi zorluğu çözmek istersiniz?

Zaman çok değerli. Sizin çok fazla zamanınızı alan şey nedir?

Ne gibi bir cihaz sizin için harika olurdu?

Dünya 
Serebral 
Palsi Günü

Yaratıcı fikirlere ve yaşanmışlıklara sahip milyonlarca kişiden oluşan serebral palsi topluluğunu, erişilebilir teknolojide çığır açacak yeni bir dönüm noktası bulmamıza yardımcı olmaya çağırıyoruz. 5.000 ABD Doları kazanma şansı için en cesur erişilebilir teknoloji fikirlerinizi ideas.worldcpday.org adresinden ekleyin!

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Takipçilerinizi 
6 Ekim’e kadar 
fikirlere oy 
vermeye 
teşvik edin

En beğendiğiniz 
erişilebilir 
teknoloji 
fikrine

oy verin 
6 Ekim’e kadar

6 EKİMMİLYONLARCA 
NEDEN
Dünya Serebral Palsi Günü

Erişilebilir teknolojide çığır açacak yeni bir dönüm noktası 

bulmamıza yardımcı olun. Serebral palsi topluluğu tarafından 

sunulan tüm fikirleri görmek için ideas.worldcpday.org adresine 

gidin ve 6 Ekim’e kadar en beğendiğiniz fikir için oy verin.

Oylama şu anda açık durumda ve 6 Ekim Perşembe günü UTC 

saatiyle 23:00’te sona erecek #MillionsOfReasons #WorldCPDay
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Takipçilerinizi 6 Ekim’e kadar 
fikirlere oy vermeye teşvik edin

Peki… 
Erişilebilir 
teknoloji 
derken neyi 
kastediyoruz? 

6 EKİM
MİLYONLARCA 
NEDEN
Dünya Serebral Palsi Günü

Erişilebilir teknoloji, çok 
çeşitli becerilere ve 
engellere sahip tüm 

kullanıcıların erişebileceği 
şekilde evrensel olarak 

tasarlanmış teknolojidir.

Yardımcı teknoloji, 
engelli kimseler 

tarafından kullanılır. 
Tekerlekli sandalyeden 

tutun da işitme cihazları 
ve protezlere kadar her 

şeyi kapsar.

Teknoloji, serebral palsi ve diğer engelleri olan birçok insan için çok büyük fark yaratabilir. Engeli olan 

veya olmayan kişilerin evrensel olarak erişebileceği daha fazla teknoloji örneği görmemiz gerekiyor. 

ideas.worldcpday.org’a gidin ve 5.000 ABD Doları kazanma şansı için kendi erişilebilir teknoloji 

fikirlerinizi ekleyin. 

#MillionsOfReason #WorldCPday

Döner 
gönderi
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Takipçilerinize 
yenilikçi 
teknoloji 
örnekleriyle 
ilham verin

Size 
ilham 
verecek 
bir fikir!

6 EKİM

MİLYONLARCA NEDEN
Dünya Serebral Palsi Günü

Wayband uygulamasını ve bilekliğini duydunuz mu? Yalnızca titreşim kullanarak kullanıcıları hedeflerine yönlendirir. Gözler, kulaklar ve eller kullanılmadan gezinme deneyimi sunar. Bu, teknolojik inovasyonun bir engelle yaşayan insanların yaşamlarını nasıl değiştirebileceğinin sadece bir örneği! 5.000 ABD Doları kazanma şansı elde etmek için SİZE AİT en yenilikçi teknoloji fikirlerinizi ideas.worldcpday.org adresinden ekleyin 

#MillionsOfReasons #WorldCPDay



15Dünya SP Günü 2022 Kampanya Rehberi

Hedef kitlenizle 
etkileşim kurmaya 
yönelik fikirler

Yüz yüze veya sanal atölyeler

Toplulukla fikir üretin.
Oylama günü etkinlikleri
Kampanyaya gönderilen fikirler için oy verin.

Sunum etkinlikleri
Yeni erişilebilir teknoloji fikirlerini paylaşın.
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Milyonlarca Fikir 
atölyesi

Dünya Serebral Palsi Günü öncesinde, topluluğu bir atölye kapsamında 
bir araya gelmeye ve fikir üretmeye davet edin. Bu, sanal olarak veya yüz 
yüze yapılabilir.

Atölyenizde, insanların mümkün olan en büyük ve en parlak fikirleri 
bulmalarına yardımcı olacak etkinlikler yapılmalıdır. Burada internet 
sitemizde düşünce üretmeye yardımcı kişiler bulunuyor.

Dünya SP Günü 2022 Kampanya Rehberi

https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons
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Sunum

SP topluluğundaki katılımcıların yeni erişilebilir teknoloji fikirlerini 
sunabilecekleri canlı bir etkinlik.

SP konusundaki fikir önderlerinin, fikir ve bu fikrin hayata nasıl 
geçtiği konusunda gözlemlerini aktardığı bir panelimiz olacak.

Etkinliği tamamlamak için izleyicilerden oy kullanmaları istenecek!

Bu, yüz yüze veya sanal bir etkinlik olarak gerçekleşebilir. 
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Oylama günü etkinliği

Dünya Serebral Palsi Günü’nde topluluğu en beğendikleri fikirlere oy 
vermek için bir araya getirin.

İnsanların ipad kullanarak oylarını kullanabilecekleri oy sandıkları 
kurabilir ve fikir gönderen kişileri konuşma yapmaya davet 
edebilirsiniz.

Bunu sanal ortamda etkinleştirmek istiyorsanız, aciliyet duygusu 
yaratmak ve insanları internet sitesi üzerinden oy kullanmaya teşvik 
etmek için verilen sosyal medya grafiklerini kullanın.

Dünya SP Günü 2022 Kampanya Rehberi
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Medyada yer 
almak için ipuçları

Geleneksel medya kuruluşlarının kampanyayı 
duyurmasını sağlamak, erişiminizi artırmanıza yardımcı 
olacaktır.

Öncelikle, bölgenizde çalışan ve geçmişte serebral palsi 
hakkında haber yapmış olan gazetecileri belirlemenizi 
öneririz. Bu, tekrar bu konuda haber yapmaya daha 
meyilli oldukları anlamına gelebilir.

Daha sonra, onları kampanya hakkında bilgilendirmek 
için sağlanan medya bülteni şablonunu kullanın. Medya 
bültenini yerel içeriğinizle, hedef yayınla ve hedef kitleyle 
daha alakalı hale getirmek için kişiselleştirmenizi öneririz.

Medya bülteni



Dünya SP Günü 2022 Kampanya Rehberi

Kaynaklar

Dünya Serebral Palsi Günü kampanyanızı planlamak için 
kullanabileceğiniz bir dizi kaynağımız bulunuyor. Aşağıdakileri indirmek 
için worldcpday.org/ resources adresini ziyaret edin. Bunların her 
biri, mesajımızın geniş bir alana yayılabilmesini sağlamak için 16 dile 
çevrilecektir.

• Milyonlarca Neden logosu

• 2 poster 

• Instagram veya Facebook için 8 sosyal medya   
gönderi grafiği 

• 1 Facebook başlığı 

• Medya bülteni şablonu

• Eğitim içeriği: 

1. Serebral Palsi Nedir Bilgi Görseli

2. Serebral Palsi Nedir Slayt Gösterisi

3. Tanı ve Tedavi Posteri

4. En Sevdiğim Kelimeler Posteri
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Bize ulaşın
Kampanyanızı nasıl etkinleştireceğinizle ilgili herhangi bir öneriye ihtiyacınız olursa, lütfen 

contact@worldcpday.org üzerinden bizimle iletişime geçin

mailto:contact%40worldcpday.org?subject=

