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Özel sporcu Dostum Durducan Nevruz, yaşam enerjisi ve çalışkanlığı ile yüzme 
sporunda olağanüstü başarılara ulaştı. 2006 yılında Roma Yaz Oyunları’nda ve 
2007 yılında Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları’nda yüzme branşında 
şampiyonluklar elde etti.  

Galatasaray Spor Kulübü’nün ilk “özel” üyesi olarak tarihe geçen ve Özel 
Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olan Durducan’ın üç yıldır Özel 
Olimpiyatlar Türkiye adına Avrasya Maratonu’na katılıp bağış toplama çabası 
onu özel kılan bir diğer özelliği.  

Durducan’ın azmi ve ailesinin özverisiyle hayat bu başarı öyküsünü; Durducan, 
annesi Sevim Hanım ve kardeşi Birce ile konuştuk. Durducan sohbetimiz 
esnasında kısa cevaplar vermeyi tercih etse de röportaj sonrasında gönderdiği 
metinle sorularımızı detaylı olarak yanıtladı. Sevginin gücü ve birlikte 
başarmanın coşkusunu yansıtan bu içten sohbetin her kelimesi, hem 
gönüllerimize hem de hayatlarımıza dokunacak.
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Sevim Hanım, öncelikle Durducan’ın okul hayatından bahsetmek istiyoruz. 
Down sendromlu bir birey olarak Durducan nasıl bir eğitim aldı, eğitimi bo-
yunca olumlu/ olumsuz nelerle karşılaştınız?

Durducan’ın eğitim hayatı aslında evde başladı. Durumunu fark ettiğim andan 
itibaren evde hem kas hem de zihinsel gelişimi için onunla antrenmanlar yaptık. 
Dört yaşında kreşe başladı, ilkokula başlama zamanı geldiğinde özel okulda bir 
yıl hazırlık sınıfına devam etti. Birinci sınıfa başlayacağı yıl okul, diğer velilerin 
baskısını gerekçe göstererek Durducan’ı kabul etmedi. Biz de başka okul arayış-
larına girdik. Anet Özel Anaokulu ve Koç İlköğretim Okulu bize bu konuda yar-
dımcı oldu. O da ilköğretimi sene kaybetmeden tamamladı. Mezuniyetinde öğ-
retmenleri, diğer veliler "Keşke herkes Durducan gibi olsa." dedi. 

Okuldaki derslerine ek olarak, okul sonralarında gerek tekrar yapmak gerekse 
eksiklerini tamamlamak için özel ders aldığı zamanlar oldu. Liseyi Bursa Nilüfer 
İş Okulu’nda tamamladı. Özel eğitim okullarında ilköğretim ya da lise düzeyinde 
akademik desteğin verilmesiyle birlikte özel çocukların sosyal, sportif, sanatsal 
alandaki yeteneklerinin keşfedilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Nilüfer İş Okulu’nun o zamanki eğitim kadrosunda yer alan yöneticiler, bireysel 
katkıları ve özverileriyle çocuklarımızı Özel Olimpiyatlar’a ve Türkiye Özel Spor-
cular Federasyonu’nun aktivitelerine götürdü. Bazı isimler bizde büyük izler bı-
raktı. Durducan’ı çok küçük yaşlardan beri tanıyan özel eğitim uzmanı Neslihan 
öğretmenimiz vardı, o hem Durducan’a hem diğer çocuklara çok büyük katkılar 
sağladı.

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz
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“Şampiyonluk 
Uzun Yıllar Özveriyle 
Çalışması Sonucu Geldi.”

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

This project is co-financed by the European Union 
and the Republic of Turkey.

BEGEP

Sevim Hanım, Durducan’ı yüzmeye başlatmanızdaki sebepleriniz neydi?

Down sendromluların çok belirgin özelliklerinden biri kaslarının çok esnek olması. 
Durducan’ın ciddi anlamda esneklik isteyen pek çok hareketi kolaylıkla yaptığını 
fark ettik. Biz, “Ne kadar esnek, bu hareketleri nasıl yapabiliyor acaba?” diye 
düşünürken İstanbul’dan bir eğitim uzmanıyla iletişime geçtik. Durducan şu an 28 
yaşında,  28 yıl önce ne bu kadar bilgi kaynağı vardı ne de internet kullanımı bu 
kadar yaygındı. Eğitmenimiz, Almanya’da elde ettiği birikimleri bizimle paylaşarak 
bizi yönlendirdi. Durducan 4 aylıkken evde ona �zyoterapi yapmaya başladım. 
Uzmandan öğrendiğim hareketleri ona yaptırmaya çalışıyordum. Daha sonra 
kumda yürüttüm. Nihayetinde bize “suda terapi” yapın denildi. Tüm bu süreç 
sonunda, Durducan’ın yapabileceği en uygun sporun yüzme olduğu söylendi. 4 
yaşında mantarlı mayolarla havuza girmeye başladı. Kardeşleriyle beraber yüzme 
dersleri aldı. Bu dersler ona hem spor disiplini hem de kas gelişimi konusunda 
büyük katkı sağladı. 

Zaten kendisi suya dalıp çıkmayı çok sevdiğinden yüzme sporunu hayatının bir 
parçası haline getirmek çok zor olmadı. İlkokul beşinci sınıftan sonra profesyonel 
olarak yüzmeye başladı. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bizi Özel Olimpiyatlar 
Türkiye’nin varlığından haberdar etti. Durducan ilk olarak Özel Olimpiyatlar 
Türkiye’nin organize ettiği Bursa’daki il bazındaki yarışlara, ardından da bölgesel 
bazdaki yarışlara katıldı. Ardından Türkiye şampiyonaları geldi. Sırasıyla Marmara 
ve Türkiye şampiyonluklarına adını yazdırdı. 2006 yılında Roma Yaz Oyunları’nda 
Avrupa Şampiyonu, 2007’de Şanghay’da Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları’nda 
Olimpiyat Şampiyonu oldu. Bu yarışmalar kapsamında 2007 yılına kadar 
Durducan’ın ulaştığı derecelere ulaşan kişi olmamıştı. Durducan bu başarılara 
ulaşmak için çok büyük emek verdi. Şampiyonluk uzun yıllar özveriyle çalışması 
sonucu geldi.

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz
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Durducan, yüzerken neler hissediyorsun?

Suda hayat var. Yüzerken gençliğimi hatırlıyorum, gençleştiğimi hissediyorum. Soğuk su yüzüme 
botoks etkisi yapıyor. Spor yapmayı özellikle yüzmeyi çok seviyorum. 

Sevim Hanım, Durducan yüzmeye başladıktan sonra onda nasıl değişiklikler gözlemlediniz?

Sosyalleşti, kendine güveni arttı. Daha zinde oldu, daha dik yürümeye başladı. Etrafında 
görüştüğü, onu takdir eden insanlar arttı. Engelli diye onu aşağılamaya çalışanlar utandı. Çok 
büyük farklar yaşandı. Başarısı Türkiye çapında ses getirdi, medyanın gücüyle tanınan bir insan 
oldu. 2007 senesinde “Yılın Sporcusu Ödülü’ne” aday oldu. Cumhuriyet Gazetesi ve Milliyet 
Gazetesi tarafından “Yılın Sporcusu” seçildi. Sonraki senelerde bu başarı örnek gösterilerek 2008 
olimpiyat meşalesini Fatih Terim, Mehmet Günsür, Gülse Birsel, Arzu Kaprol, Cüneyt Arkın’la 
birlikte taşıdı. Tüm bunlar kazandığı başarılarla oldu. 

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz
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Durducan, Çin’deki Özel Olimpiyat Oyunları’nda 100 metre sırtüstünde Olimpiyat Şampiyonu 
oldun.  Şampiyon olunca neler hissettin? 
Durducan: Yarıştan önce çok heyecanlıydım. Uluslararası bir başarı kazanmak beni çok mutlu etti. 
Herkes beni alkışlıyordu ve kameralar beni çekiyordu. Sonra Türkiye’ye döndüğümüzde de beni 
çiçeklerle karşıladılar. Bir sürü insanın bizi karşılamaya geldiğini görünce çok sevindim. 

Sevim Hanım, bir anne olarak böyle bir başarıya şahit olmak nasıl bir duygu?
Sevim Hanım: Durducan’ın nefes alışından, dudağını yamultup gülüşünden onun ne hissettiğini, ne 
düşündüğünü o kadar iyi biliyorum ki… Çok yoğun çalıştı, çok emek verdi. Biz de ona destek olmak 
için ailece Çin’e gittik. Çin’de Durducan bizden ayrı olarak 15 gün otelde kaldı. Kesinlikle bir araya 
gelmedik ve sekiz kilo vermişti. 

“Bizden 15 Gün Ayrı Kalması Çok Kıymetliydi” 

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz
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Durducan araya giriyor ve Çin yemekleri yüzünden kilo verdiğini söylüyor. 

Özel Olimpiyatlar’da derecelendirmeler yapılıyor. Olimpiyat öncesi Durducan’ın 
antrenörü bize başarının geleceğini söylemişti. Biz bir beklenti içine girdik ama 
bu bizim için çok da önemli değildi. Önemli olan o atmosfere girmekti. 
Durducan’ın başkalarıyla kaynaşmasıydı. Bizden 15 gün ayrı kalması çok 
kıymetliydi. Derken yarışlar başladı, Durducan’ın serisinde Durducan aldı başını 
gidiyor. Bizim çığlıklarımız yükseliyor. Hepimiz çok duygulandık, çok mutlu 
olduk. Biz tabii ertesi gün öğrendik, Türkiye’de Durducan’ın ve diğer çocukların 
başarısından bahsedildiğini. Gurur duyduk, sonuçta başarısı tescillendi. 
Emeklerinin karşılığı belgelendi gibi bir şey oldu. 

Durducan başarın sayesinde bir anda Türkiye’de tanınan bir isim oldun. 
Başarılarıyla tanınan biri olmak isteyenlere ne söylemek istersin?

Doğru bildiğinizin arkasından gidin. Tabii ki çalışmak da çok önemli.
Sevim Hanım devam ediyor…
Özel Olimpiyatlar organizasyonu zihinsel engelli ya da özel eğitim gereksinimi 
olan birey tanımlamasından sıyrılıp sporcu kimlikleriyle başaran, başarmak için 
çalışan bireylere şans tanımak açısından çok önemli bir organizasyon. Özel 
çocukların gerçek olimpiyat havasını yaşayabilecekleri bir ortam. Durducan da 
Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi. Üç yıldır katıldığı Avrasya 
Maratonu’na, Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye bağış toplamak için koşuyor. Bu 
yönüyle de sözel bireylerin spor yoluyla sosyal hayata aktif katılımına destek 
vermek için spordan faydalanıyor. 

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz
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Durducan Galatasaray Kulübü’nün ilk ‘özel’ üyesi olarak tarihe geçtin. Bize biraz bundan bahseder misin?

Doğduğumdan beri Galatasaraylı’yım. Galatasaray Spor Kulübü örnek bir kulüp. Ben de bir Galatasaraylı olarak gençleri 
bu kulüpte temsil etmekten çok mutluyum. İlk “özel” üyesi olduğumu da üyeliğe kabul töreninde öğrenmiştim. Hem 
Galatasaray’ın hem de diğer kulüplerin daha başka özel üyeler almalarını da istiyor ve destekliyorum.

“Hem Galatasaray’ın Hem de Diğer Kulüplerin
 Daha Başka Özel Üyeler Almalarını da İstiyor ve 
Destekliyorum.”

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz
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Sevim Hanım, Durducan’ın hem spor yaşamının hem de sosyal hayatın içinde 
olmasının ona neler kattığını düşünüyorsunuz?

Down sendromlu çocukların en büyük eksikliklerinden biri sosyal yaşama gereği 
gibi katılamamaları. Her çocuk gibi özel çocukların da zihinsel gelişimi açısından 
insan ilişkileri çok önemli bir konumda. Çoğu zaman özel çocukların çevresi aile 
bireyleriyle sınırlı oluyor. Ama düşününce herkesin arkadaşa, ailesinden farklı bir 
sosyal çevreye ihtiyacı var. Sanırım salgın sürecinin karantina döneminde 
insanlar sosyalleşmenin önemini daha iyi kavramışlardır. 

Bir topluluğun parçası olmak onlara da birer birey olduklarını hissettiriyor, 
konuşma becerilerini ve insan ilişkilerini pekiştiriyor. Özel bireylerle bir arada 
olmanın karşı tarafa da çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü özel bir bireyi 
topluma kazandırmak konusunda yalnızca aile ve devletin değil bireylerin de 
sorumluluğu mevcut. Bu kimi zaman bir kulübe özel üyeleri almakla da olabilir 
veya “Engelli çocuklar benim çocuğumla aynı sınıfta okumasın” diyen velilere 
tepki göstermekle de olabilir. Bu bakımdan Durducan’ın Galatasaray Spor 
Kulübü’ne üye olmasının ona kazandırdıkları kadar, diğer üyelere de değer 
kazandırdığını düşünüyorum.

Başarı Hikayeleri
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Durducan, şimdi neler yapıyorsun? Gelecek için ne tür planların var? 

İlkokuldan sonra Nilüfer İş Okulu’ndan mezun oldum. Son beş yıldır aile şirketimizde 
arşiv sorumlusu olarak çalışıyorum. Sağlık sebepleri dolayısıyla profesyonel olarak 
yüzmeye bir süre ara verdim. Sıcak havalarda yüzmeye devam ediyorum. Diğer özel 
bireylerin de spor yapabilmesi için Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin Yönetim Kurulu’nda 
görev alıyorum. Bunların dışında hafta içi işe gidiyor öğle yemeğinden sonra metroya 
binip spor salonuna gidiyorum. Sporumu yaptıktan sonra eve dönüp bir süre sosyal 
medya ile ilgileniyorum. Boş zamanlarımda seyahat etmekten ve yeni restoranlar 
keşfetmekten hoşlanıyorum. Lahmacun ve bol acılı bol soğanlı Adana Kebap çok 
seviyorum. Yeni kahve çeşitleri denemekten de zevk alıyorum.

 “Özel Çocuklar Toplumla 
Ne Kadar İç İçe Olursa, 
Toplumla Entegrasyonları da 
O Ölçüde Çok İyi Noktalara 
Geliyor.”

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

This project is co-financed by the European Union 
and the Republic of Turkey.

BEGEP

Sevim Hanım size bir anne olarak sormak istiyorum. Özel bir bireye arkadaşlarının ve 
arkadaşlarının ailelerinin nasıl yaklaşması gerekiyor? 

Özel çocuklarının ailesi dışında toplumdaki kişilerin eğitilmesinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Vatandaşların, özel bireylere ve ailelere yaklaşımları konusunda eğitimlerinin ve 
farkındalıklarının çok eksik olduğunu düşünüyorum. Tüm eğitim kurumlarında özel bireylere nasıl 
yaklaşılması gerektiğinin ve onların eğitimine nasıl katkı sağlayacaklarının üzerinde 
durulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Özel bireylerin aileleri, kendi içlerine kapanıp 
yalnızlaşıyorlar. Bu çocuklar toplumla ne kadar iç içe olursa, toplumla entegrasyonları da o ölçüde 
çok iyi noktalara geliyor. Dolayısıyla hem ailenin hem de özel çocuklarının toplumla iç içe olup 
toplumsal yaşama entegre olmaları gerekiyor. Biz anne baba olarak Durducan’ı diğer 
evlatlarımızdan ayrı tutmadık. Kardeşleri de Durducan’a hep diğer arkadaşlarına, kuzenlerine 
davrandıkları gibi davrandılar.

Nesim Öner
Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz
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Birce Hanım aynı soruyu size de sormak istiyoruz. Özel bir bireye nasıl 
yaklaşılması gerekiyor? 

Birce Hanım: Öncelikle “yaklaşmaları(!)” gerekiyor. “Zihinsel engelliler benim 
çocuğumun gelişimini de sekteye uğratır, bizim okulumuza gelmesin” derlerse 
savundukları insan haklarının hiçbir anlamı kalmıyor. Bu konuda diğer ailelerin 
biraz sorumluluk almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir velinin 
“Çocuklarımızın sınıfında da özel bir öğrenci olsun. Biz de çocuklarımıza ‘bu 
arkadaşının durumu özel, bazen desteğe ihtiyacı olabilir, yardım et’ diye 
çocuklarımızı bilinçlendirelim” dediğini görmedim, duymadım.

Biz Durducan’la farklı okullara devam ettik, benim arkadaşlarımdan bile senin 
kardeşin zihinsel engelli, bizim yanımıza gelme diyenler vardı ancak; onların 
kardeşleri dünya şampiyonu olmadı benimki oldu. Küçük kardeşim ne kadar 
etkilendi bilemiyorum ama bizim yaşımız daha yakın olduğu için ve beraber 
büyüdüğümüz için böyle üzücü deneyimler yaşadım. 

“Senin Kardeşin Zihinsel Engelli, Bizim Yanımıza Gelme Diyenler Vardı 
Ancak; Onların Kardeşleri Dünya Şampiyonu Olmadı, Benimki Oldu.”

Başarı Hikayeleri
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Birce Hanım siz bir avukatsınız ve özellikle size sormak istiyoruz, özel çocukların aileleri 
çocuklarının vatandaşlık ve eğitim haklarından haberdar mı?
Çoğu haklarından haberdar değil. Daha çok engelli yardımı gibi ekonomik konulardaki haklarıyla 
ilgileniyorlar. Özel bir bireyin vatandaşlık haklarına gelene kadar, özel çocukları acaba nasıl 
konuşacak, nasıl yürüyecek gibi dertleri oluyor. Özel bireyler için yasal vasi tayini de yapılıyor. 
Kişisel olarak buna karşıydım ama kötü niyetli kişi ve eylemlere karşı, güvenlik sebebiyle 
Durducan’a vasi tayini yapıldı. Bir yandan “Bu çocuklar da birey, kendi hakları olmalı” diyoruz, bir 
yandan da vasi tayini olmasının daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Burada da bir çelişki oluyor 
tabii ki. 

Başarı Hikayeleri
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Sevim Hanım, özel bir evlada sahip ailelere neler söylemek istersiniz?

Eğitim çok önemli.  Temel eğitim evde başlıyor. Yedi yaşına kadar verdiğiniz 
temel eğitim, sonrasında size çok şey kazandırıyor ama aile ilk şoku atlatana 
kadar zaten o süreyi kaçırmış oluyor. Daha sonra kar topu, çığ olup karşısına 
çıkıyor. Bu süreçte sabır ve sevgi çok önemli. Günümüz şartlarında özel 
eğitim uzmanlarına çok kolay ulaşılabiliyor, down sendromlular için eğitim 
yolları-koşulları biliniyor. Durducan doğduğu andan itibaren 7 yaşına kadar 
bana özel eğitimcilerin dediği her şeyin 3 katını, 5 katını yapmaya çalıştım. 
Bu �ziksel aktivite olabilir, konuşma becerisi olabilir, öz bakım becerisi 
olabilir… Her anlamda kazanımlar elde etmek için yılmadan, sevgiyle 
çalışmalısınız. 

Ben yüksek mühendis doktoramı yaparken tezimi bıraktım, üniversiteden istifa ettim. 2 yıl 
eve kapandım ve hiçbir şekilde Durducan’ı yalnız bırakmadım. 7 yaşına kadar tüm 
eğitimlerini uzmanlardan öğrendiğim şekilde vermeye çalıştım. Sonra profesyonel 
eğitimciler devreye girdi. Ailelerin kesinlikle ama kesinlikle “nasıl olsa yaparım” ya da “daha 
sonra yaparım” gibi düşünceleri benimsememesi gerekiyor. Eğer bu süreci yılmadan, 
sevgiyle yürütürseniz verdiğiniz emeğin karşılığını gerçekten alıyorsunuz. Beş-altı yaşına 
kadar ektiğiniz tüm tohumlar sekiz dokuz yaşından sonra yeşermeye başlıyor. İyi ki 
mesleğimi bırakmışım ve Durducan’la beraber çalışmışız, spora gitmişiz. Şu an bilgisayarı 
benden iyi kullanıyor. Pek çok konuda yol aldık, suya düşsem o beni kurtarır ama ben onu 
kurtaramam.

Durducan araya giriyor ve “tövbe de” diyor. (Gülüşmeler…)

“Beş-Altı Yaşına Kadar Ektiğiniz Tüm Tohumlar Sekiz-On Yaşından Sonra Yeşermeye Başlıyor.”

Başarı Hikayeleri
Durducan Nevruz


