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Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın oyuncusu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu 29 
yaşındaki Uğur Toprak tekerlekli sandalye basketboluyla Balıkesir’de yolda yürürken tesadüfen tanıştı. 
Toprak, başarılı kariyerinin başlamasına kıvılcım olan tesadüfü, kararlılıkla harekete geçerek 
değerlendirdi. Genç Milli Takım formasıyla; 2012 yılında Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük, 2013 
yılında Dünya Şampiyonası’nda beşincilik, 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’nda ise dördüncülük elde 
ederek ülkemizi gururlandıran “12 Cesur Adam”dan biri oldu.

Balıkesir’den İstanbul’a uzanan yolculuğunu dinlemek için Uğur Toprak ile bir araya geldik. Tüm 
samimiyeti ve pozitif enerjisiyle sorularımızı yanıtlayan Toprak’ın duygularını, hep gülümseyen 
yüzünden okumak mümkün… Çocukken hayran olduğu NBA yıldızlarından bahsederken hala gözleri 
parlayan Toprak’ın, kendisini her zaman sevgiyle sarmalayan arkadaşlarından bahsederken de yüzü 
aydınlandı. 

Uğur Toprak’la sokaklarda oynayan son neslin güzel çocuklarını, “iyi ki hep arkamda durdular” dediği 
ailesini, gençlerin ekseninde kurduğu hayallerini, herkes için daha güzel bir dünya için empatinin 
önemini ve şansını başarıya çevirerek inşa ettiği başarı hikâyesini konuştuk.
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Uğur Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Nasıl bir eğitim 
aldınız, eğitim hayatınız boyunca olumlu/olumsuz nelerle 
karşılaştınız?

Ailem Eskişehir’de çalıştığı için ilkokula orada başladım, dördüncü sınıftan 
sonra Balıkesir’e geri döndük. İlkokul, ortaokul ve liseyi Balıkesir’de 
okudum. Sayısal mezunuyum ve derslerim de fena değildi. O dönemde gıda 
mühendisliği ya da inşaat mühendisliği okumayı düşünüyordum. Lise 
sonuncu sınıftayken basketbol ile tanıştım. Basketbol karşıma çıkınca ve 
milli takım kapıları açılınca, yönümü tamamen spora çevirdim. Balıkesir 
Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünü kazandım, İstanbul’a taşındığım 
için maalesef eğitimim yarıda kaldı.
 

Ben çok şanslı biri olduğumu düşünüyorum eğitim hayatım boyunca ne 
öğretmenlerimin ne arkadaşlarımın ne de çevremdekilerin yaklaşımları 
açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Genele baktığımda 
toplumumuzun engelliler konusunda duyarlı olduğunu düşünüyorum.

Benim yaşadığım zorlukların şehirlerin ve mimari yapıların olumsuz �ziki 
şartlarından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Bu durum ben çocukken de 
böyleydi, hâlâ da bu şekilde devam ediyor. Gerçi Japonya’ya gittiğimde de 
bunu gözlemlemiştim; şehirler engelliler açısından çok elverişli tasarlanmış 
ama bu olumlu ortamda bile ufak tefek sıkıntılar, aksaklıklar yaşanıyor. 
İnanın orada bile “Keşke şu şöyle yapsalar mı?” dediğim noktalar oldu. 
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“Basketbolda profesyonel 
olacağım, yaşamımı 
basketbol üzerine kuracağım 
hayatta aklıma gelmezdi.”
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Spordaki başarılarınız ilham verici. Tekerlekli sandalye basketboluyla nasıl tanıştınız? 

Her genç erkek gibi ben de basketbola çok meraklıydım. LeBron James, Michael Jordan gibi 
NBA yıldızları çok popülerdi. 2009 yılında bir gün arkadaşımla elimizde top yolda gidiyoruz, 
bir yandan da topu birbirimize atıyoruz… Derken önünden geçtiğimiz binanın üçüncü 
katından biri seslendi ve konuşmaya başladık. Adının Alper olduğunu öğrendiğim ağabey, 
“Bir tra�k kazası geçirdim, birkaç sene oldu. Buraya geldim ve bir basketbol takımı kurdum. 
Seni de takımımda görmek isterim.” dedi. Ben de o anda tamam dedim. Tabii o zaman 
basketbolda profesyonel olacağım, yaşamımı basketbol üzerine kuracağım hayatta aklıma 
gelmezdi. Sonra eve gittim ve anneme anlattım. Büyük tesadüftür, annem Alper Ağabey’in 
akrabamız olduğunu söyledi. Derken ben basketbola başladım ve sonrasında da devamı 
geldi. 
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Basketbola başlıktan sonra sosyal yaşantınızda ne gibi gelişmeler oldu? 

Okulda ne kadar yoğun bir programım olsa da ister istemez okul dışında boş 
vakitlerim oluyordu. Basketbolla birlikte antrenmanlar, deplasmanlar hayatıma 
girdi. Tabi oldukça tempolu bir sürece girdim. Bu süreç beraberinde rekabeti ve 
adrenali de getirdi diyebilirim. Aslında kariyerimin başındaki o amatör ruh, iyi 
olma çabası çok tatlı bir heyecandı. Eve giderdim; bugün neler yaptım diyerek 
günü muhasebe eder, yarın da bunları yapacağım diyerek ertesi günü 
planlardım. 

“Arkadaşlarım ellerinde 
darbukalarla bana 
destek olmaya, 
maçlarıma gelirdi.”
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Spor işin işine girince hayat daha sosyal bir hâle geliyor değil mi?

Elbette spor, kişiye sosyallik katıyor ancak biraz önce de dediğim gibi ben 
hep sosyal bir çocuktum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman farklı yaklaşmadı, 
inanın “olumsuz bir örnek verir misiniz?” deseniz tek bir örnek veremem. Hep 
arkadaşlarımla dışarı çıkardım, beraber ders çalışırdık, pek çok sosyal aktivite 
yapardık. Spor da eklenince yaşamım çok daha hareketli bir hâl aldı, daha da 
güzelleşti. Hiç unutmam arkadaşlarım ellerinde darbukalarla bana destek 
olmaya, maçlarıma gelirdi. Böyle çok güzel anılar biriktirdim.

Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı’nın eski koçlarından Tacettin Çıpa, 
“Türkiye'de tekerlekli sandalye sporuna çok geç başladık, buna rağmen şu 
anda dünya çapında iyi olan ülkelerin arasındayız” diyor. Sizce bu başarının 
sırrı ne?

Ben takıma girdiğimde Genç Milli Takım jenerasyonundan kimse yoktu. Böylece, 
benden daha tecrübeli oyuncuların arasına girdim. Takımda Özgür Gürbulak, İsmail 
Ar, Kaan Dalay, Cem Gezinci, Ferit Gümüş gibi çok kaliteli, dünya çapında oyuncular 
vardı. Ben bu efsane oyuncularda isteği, kazama hırsını, mücadele ruhunu 
gördüm. Özgür Ağabey’i hep hayranlıkla izlemişimdir. Yorgun bile olsa sahaya 
girince enerji dolar, antrenman maçı olsa bile kazanmak için asla pes etmez. Hani 
“spor aşkı” derler ya takımın başarısının sırrı bence burada, “Oyuncuların içindeki, 
içimizdeki spor aşkında” gizli.  
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Biraz da Türkiye’nin efsane kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne 
transfer sürecinizi konuşmak istiyoruz. Transferle birlikte Balıkesir’den 
ayrılıp, İstanbul’a taşınmanız gerekti. Alıştığınız düzenden uzakta, yepyeni 
bir hayata başlarken neler hissettiniz?

Süper Lig’e çıktıktan sonra bana olan ilgi artmıştı. Milli Takım Kampları’na 
çağrılıyordum, transfer öncesi ligde iyi bir performans gösteriyordum. Sonra 
Tacettin Hoca beni “gelir misin?” diye aradı. Ben de hiç düşünmeden gelirim 
dedim. Başka takımlardan da transfer tekli� almıştım ama benim tercihim 
Beşiktaş oldu. Balıkesir’de çok samimi arkadaşlarım vardı. Hem ailemden hem de 
arkadaşlarımdan kopuyor olmak beni tabii ki de zorladı. Sonuçta transfer 
sürecine kadar ailemden hiç ayrılmamıştım. Yemek ve ev işi konularında annem 
ve ablam sayesinde hep hazıra konmuştum. 

Açıkçası bu işlerin altından kalkabilir miyim diye düşündüm. Bununla birlikte 
İstanbul çok büyük bir metropol ve insanın ister istemez gözü korkuyor. 

Çok eskiden beri tanıdığım bir arkadaşım da benimle birlikte İstanbul’a taşındı. 
Aynı eve çıktık, hala da aynı evde yaşamaya devam ediyoruz. Birbirimize hep 
destek olduk. Dediğim gibi İstanbul’a gelirken olumsuz düşünceler elbet vardı 
ama ben İstanbul’a basketbol oynamak için geldim ve tüm odağımda da bu vardı. 
Ne mutludur ki çok büyük zorluklar da yaşamadım. Sonuçta hem yemek yapmayı 
hem de ev işlerini öğrendim. (gülüşmeler)
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Basketbol sahasına çıkınca neler hissediyorsunuz? 
Sahaya çıkınca daha iyi oynayayım, başarılı olayım hissi ile bir heyecan yaşıyorsunuz ama maçın ilk bir dakikasından sonra 
tamamen maça konsantre oluyor, başka bir şey düşünmüyorsunuz.  

Başarılarla dolu kariyerinizde hiç unutamadığınız bir anınız var mı?
2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda İngiltere ile madalya maçına çıkmıştık. Üçüncülük için yarışıyorduk. Tüm maçı önde 
götürmüştük ama son saniye İngiliz oyuncu tek teker üzerinde kalkıp inanılmaz bir basket attı. Böylece mağlup olduk, bu 
kötü bir anı olarak bende kaldı. 

“Kürsüye çıkıp, İstiklal Marşı’mızı okutmak 
inanılmaz bir duygu, şu an hatırladığımda bile 
tüylerim diken Diken oluyor.”
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Avrupa Şampiyonası’nda, Dünya Şampiyonası’nda ve Paralimpik Olimpiyatlar’da elde edilen 
başarıların mimarlarından birisiniz. Böylesi coşkulu bir başarının parçası olmak nasıl bir duygu?

Aslında bunu kelimelere dökmek çok zor… 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olduk. Onu hiç 
unutamıyorum. İnsan emek verip, başarıya ulaşınca çocuklar gibi mutlu oluyor. Sahada takım 
arkadaşlarınızla sarılıyorsunuz, seyirciler çok çoşkulu oluyor. Aklına ilk ailen, sevdiklerin geliyor… 
Elbette Türk milleti geliyor. Kürsüye çıkıp, İstiklal Marşı’mızı okutmak inanılmaz bir duygu, şu an 
hatırladığımda bile tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten çok farklı bir his, anlatılmaz yaşanır derler ya 
aynen öyle… Tüm sporcuların bu hissi yaşamasını isterim. Milli Takım’daki ilk senemde Rio 
Olimpiyatları’na gitmiştim. Olimpiyatlar inanılmaz bir atmosfer, spor adına her şeyin sınırsızca önünüze 
sunulduğu bir ortam. Biz belli başlı engel grubundaki spor dallarını biliyoruz ama Olimpiyat Köyü’nün 
içinde çok farklı engellerin varlığından haberdar olduk. Çok daha zor hayatlar var ve ona rağmen 
yılmayıp spor yapan insanlar var. Onları görünce daha çok çalışmak istiyorsun, motivasyonunu artırıyor. 
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Ailenizin desteği sizin için ne ifade ediyor? Bu destek hayatınızda nasıl bir 
fark yarattı?

Benim bütün kararlarımda ailem hep arkamdaydı. Annem, babam, ablam, 
anneannem, dedem geniş aile bazında hem eğitim hem de spor hayatımda hep 
desteklendim. Annemler okumam konusunda çok ısrarcıydı, üniversiteye girdim 
ve devam ediyorum ama bu yoğunlukta eğitimim sekteye uğrayabiliyor.

Bakın ben ailemin bana olan inancı sayesinde Balıkesir’den tek başıma İstanbul’a 
taşındım. Tüm aileler için evladını başka bir şehirden tek başına İstanbul’a 
göndermek zordur ama engelli bir bireyin ailesinin İstanbul’a evladını 
gönderirken çok daha fazla aklı kalıyordur diye düşünüyorum. Bu noktada 
diyebileceğim yegâne şey; ailelerin engelli evlatlarının ardında durmaları 
gerektiği. 

Korumacı tavırlarını elbette anlıyorum ama evlatlarına asla “sen yapamazsın, 
edemezsin” diye yaklaşmasınlar. Bakın yapan yapıyor, ne başarı hikâyeleri 
duyuyoruz, okuyoruz, belgeseller izliyoruz. Eğer evladınızın inandığı, istediği bir 
şey varsa onları dinleyin ve arkasında durun. Benim ailem böyle yaptı, iyi ki de 
yaptılar. Ailemin desteği olmasa ben bu noktalara gelemezdim.

Evet, ailenin çocuğuna inanması çok önemli ama bence daha önemlisi engelli 
bireyin hayattan ne istediğini bilmesi… Gerçi engelli birey diye ayırmamak lazım, 
bu herkes için geçerli. Bir şeyi istiyorsanız, inanıyorsanız hayatın sunduğu şansı 
mutlaka değerlendirmeli, harekete geçmeli ve her zaman kendinizi 
geliştirmelisiniz.
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Engelliler konusunda toplumsal empatinin önemini değerlendirir misiniz?

O zaman bir anımı paylaşayım… Geçenlerde bir arkadaşımla restorana gitmiştim. Restorana girerken 
rampa olmadığı için sıkıntı yaşadık, yardım rica ettik ve öyle girebildik. Sonra bu konuyla ilgili 
restorana yazma kararı aldık. Nazik ve açıklayıcı bir şekilde yaşadığımız zorluktan bahsettik. Restoran 
hemen ertesi gün, “Uğur Bey, hatamızı tela� etmeyi çok isteriz” şekilde bir geri dönüş yaptı. Aslında 
engelliler adına olumsuzlukları dile getirmek çok önemli. Çünkü dile getirdiğimiz zaman olumlu ve 
duyarlı geri dönüşler allıyoruz, engeli olmayan bireylerin de bizlerle empati kurmasına destek 
oluyoruz.

Bizler için kaldırımlar, yollar çok önemli. Bozuk zeminlerde dengemiz bozulabiliyor, engellilere uygun 
�ziki şartlar sağlanmayınca gidebileceğimiz yerlere gidemediğimiz oluyor. Damlaya damlaya göl 
olur… Hepimiz, tüm toplum empati yapınca engelliler açısından pek çok olumsuz koşulu olumluya 
çevirebiliriz diye düşünüyorum.

“Hepimiz, tüm toplum 
empati yapınca 
engelliler açısından 
pek çok olumsuz koşulu 
olumluya çevirebiliriz.”
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Gelecek için ne tür planlarınız var? Bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz?

Kısa vadede ilk hede�m lig şampiyonluğu ve 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya kazanmak. 2016 
Rio Olimpiyatları’na gittiğim zaman çok yeniydim, acemiydim. 2021’deki Tokyo Olimpiyatları’nda yüzde 
yüz o olimpiyat ruhunu yaşayacağımı düşünüyorum. Özetle, kısa vadede 2021’deki başarıları 
düşünüyorum. 

Uzun vadedeki hayalim ise aktif spor hayatım bittikten sonra gençlerden oluşan bir kulüpte antrenör 
olmak. Ben kendi dönemime baktığımda gençlerin çok yıpratıldığını, çok başarılı olabilecek gençlerin 
maalesef hak ettikleri yere gelemediklerini gördüm. Sonuçta ben de pek çok sıkıntı yaşadım, başka 
arkadaşlarımdan duyduklarım da cabası. Gençler çok önemli… Sadece sporda değil tüm alanlarda, 
meslek gruplarında gençlerin önü açılmalı. Ben de onların yollarını aydınlatmak için üzerime düşeni 
yapmak istiyorum. 
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