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Gençlik yıllarında geçirdiği bir tra�k kazası nedeniyle omurilik felci olan 57 yaşındaki 
milli okçu Naci Yenier, hayata küsüp onu ıskalamak yerine önüne hede�er koyarak 
yaşama tutundu. Hem bireysel olarak hem de takım arkadaşlarıyla, aralarında dünya 
rekorları da bulunan pek çok uluslararası başarı elde etti. 

Edip Cansever bir şiirinde: “Bütün iyi kitapların sonunda; Bütün gündüzlerin, bütün 
gecelerin sonunda; Meltemi senden esen, soluğu sende olan; Yeni bir başlangıç 
vardır.” diyor. Yenier de içindeki meltem rüzgarını ardına alıp yepyeni bir başlangıç 
için yola çıktı. İlk olarak resimle tutundu hayata, sonra üniversiteyi kazanıp mezun 
oldu. 50 yaşında büyük tutkusu okçulukla tanıştı. 

Hayatının odağına başarıyı, gelişimi ve mutluluğu koyan Yenier; gerek spor, gerekse 
eğitim hayatında ezberleri bozarak hede�erini 12’den vurdu. Engel tanımayan 
ruhuyla gerçek bir esin kaynağı olan Yenier’in “Dilerim birilerine ilham olur” dediği 
hikâyesini paylaşıyoruz. 
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Naci Bey, hem spor hem de eğitim hayatınız ilham verici hikâyelere 
sahip. Bize biraz kendinizden, geçtiğiniz yollardan bahseder misiniz?             
      
1963 Adana/Ceyhan doğumluyum. Eğitimime lise birinci sınıfta ara vermek 
zorunda kaldım. 1993 yılında, 30 yaşında tra�k kazası sonucu omurilik felçli 
kaldım. 2009’da evlendim ve İstanbul’a taşındım. Yarım kalan eğitimime, 
2009 yılında açık liseye kaydımı yaptırarak devam ettim. 2011 yılında 
üniversite sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümünü kazandım, 2015 yılında mezun oldum. 2012 yılında e- 
KPSS’ye girdim, sınavı kazanarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na memur 
olarak atandım ve halen burada çalışıyorum. 2017 yılında Anadolu 
Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümüne kayıt yaptırdım ve 2019’da mezun 
oldum. 2020’de ise Nişantaşı Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimi Bölümüne 
ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümüne kayıt 
yaptırdım. 2013’te okçuluk sporuna başladım. 

2015 yılında Milli Takım’a seçildim, aynı yıl Almanya’da Dünya 
Şampiyonası’na katıldım. 2016’da Çekya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 
gümüş madalya kazandım, Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen Paralimpik 
Oyunları’nda beşinci oldum. Milli Takım olarak 2017 yılında Çin'in başkenti 
Pekin’de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda iki dünya rekoru kırarak 
Dünya Şampiyonu olduk. 2018 yılında Çekya Avrupa Şampiyonası’nda bronz 
madalya kazandım. 2019 yılında Hollanda’da Milli Takım olarak dünya 
şampiyonu olduk ve iki dünya rekoru kırdık. 2020 yılındaki Dubai Dünya 
Kupası’nda ise bronz madalya elde ettim.

Başarı Hikayeleri
Naci Yenier



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

Okçuluk sporu ile nasıl tanıştınız?                   
                                                                      
Tatil için gittiğim otelin animasyon etkinliğinde ilk defa elime yay aldım ve ilk ok atış-
larımı yaptım. Animasyon yetkilisi ilk atışlarım olmasına rağmen çok başarılı olduğu-
mu söyledi. Ben de çok büyük zevk aldım, okçuluğu çok sevdim. Tatil dönüşü hiç vakit 
kaybetmeden kendime bu eğitimi alabileceğim bir kulüp aramaya başladım. O sırada 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okuyordum. Üniversi-
tenin okçuluk kulübü olduğunu öğrendim. Üniversite, İstanbul Okçuluk Spor Kulübü’-
nden eğitim yardımı alıyordu fakat Avrupa Yakası’nda ulaşımın imkânsızlığından 
dolayı Anadolu Yakası’nda kulüp aramaya başladım. İlk eğitimlerime Ataşehir’de, Mar-
mara Okçuluk Spor Kulübü’nde Serdar Şatır hocamın eşliğinde başladım. 2015 yılında 
Okçular Vakfı Spor Kulübü’ne katıldım, spor faaliyetlerime halen burada devam edi-
yorum.
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Yoğun konsantrasyon gerektiren bu spora siz nasıl odaklanıyorsunuz?    

Yaptığım tüm işlerde hede�mi koyduktan sonra gerekenlerini yaparım. Okçulukta hede�m her zaman bu branşın en iyisi 
olmak. Bunun için neler yapmak gerek onu araştırırım, yapılacakları planlar, bu doğrultuda çalışmalarımı yürütürüm.

“Aktif spor hayatıyla daha da sosyalleştim, 
çevrem genişledi. Kendime güvenim 
çok çok arttı.”
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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

Aktif spor hayatına atıldıktan sonra yaşamınızda ne gibi 
değişiklikler oldu? 

Yaptığım birçok aktivitede hep yardım almak zorundaydım. Yatağa, 
sandalyeye, tuvalette klozete geçmek için ve daha birçok şey için hep 
yardım alıyordum. Spordan sonra tamamen bağımsız oldum, artık 
bunların hepsini yardım almadan yapabiliyorum. Aktif spor hayatıyla 
daha da sosyalleştim, çevrem genişledi. Kendime güvenim çok arttı. 
Maddi olarak gelirim de arttı. Sağlığım spor öncesine göre kat be kat iyi, 
tansiyon sorunum ortadan kalktı.

Başarılarınızdaki en büyük motivasyon kaynağınız ne? Başarılarınızı neye 
bağlıyorsunuz? 

Kendime güveniyorum, kendime inanıyorum. Başaramasam da denemekten asla 
korkmuyorum.

Milli Takım formasıyla böyle başarılar elde etmek nasıl bir his?          
        
Bu duyguyu anlatmak inanın çok zor, içim içime sığmıyor. O an sesimin çıktığı kadar 
bağırmak istiyorum. Seremonide bayrağımızı dalgalanırken görmek, bunu yapanın 
kendiniz olduğunu bilmek onur, gurur verici. 2016 yılında Brezilya’nın Rio kentinde 
düzenlenen Paralimpik Oyunlar’a 70 Türk sporcu katıldık. Orada tüm ulusal 
bayrakların arasında bayrağımızın bulunmasında benim de küçük bir payımın olması 
beni çok etkilemişti, ağlamıştım. 
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Bir röportajınızda “Kitap okudum hayatım değişti derler, benim de eşimle tanıştım hayatım değişti” 
diyorsunuz. Eşinizin hayatınızdaki önemini ne kadar güzel ifade etmişsiniz, içimizi ısıttınız. Her 
satırında umut barındıran hikâyenizde, eşinizin desteğinin hayatınızda neleri değiştirdiğini dinlemek 
isteriz. 

Bu başarılarımın yarısı bana, yarısı eşime aittir. Eğitim hayatımda da spor hayatımda da her zaman arkamda, 
çok kuvvetli bir itici güç olmuştur. Eşimin sınırsız desteği olmasaydı bu kadar başarılı olamazdım.

“Eşimin sınırsız desteği olmasaydı bu kadar 
başarılı olamazdım.”
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Kendi yaşamınızdan yola çıkarak ülkemizdeki engelli algısını, 
toplumun engelli bireye bakış açısını değerlendirir misiniz? 
 
İnsanlar engelli olduğunuz zaman sizi işe yaramaz bir nesne gibi 
görüyorlar. Engelliyseniz engelinizin ne olduğunun da insanlar için 
bir önemi yok maalesef… Sizi görme, işitme, konuşma, zihinsel 
engel gruplarının hepsine birden sahipmişsiniz gibi görüyorlar. 
Mesela; “Engelli mi? Mutlaka yardıma ihtiyacı vardır.” görüşü sabit 
bir �kir gibi zihinlere yerleşmiş. 

Engellilerin sorunu ulaşıma ve erişime uygun olmayan yapılar, kaldırımlar, ulaşım 
araçları… İşitme ve görme engelliler için uygun eğitim materyallerinin azlığı. Son 15 yılda 
internetin yaygınlaşması, toplu taşıma araçlarının planlanması, kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki mimari tasarımların ve kaldırımların engellilerin kullanımına uygun 
yapılmasıyla engelli bireyler hayatın içine daha çok karışabiliyor.

Tüm bunlarla birlikte, engellilik algısının hızla değişime uğradığını gözlemliyorum. 
Okullarımızdaki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının engelli 
algısını olumlu yönde değiştirdiğine ve değiştirmeye devam edeceğine olan inancım tam.

“Okullarımızdaki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının engellilik 
algısını olumlu yönde değiştirdiğine ve değiştirmeye devam edeceğine olan inancım tam.”
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Spor dışında sanatla da iç içesiniz. Harikulade resimleriniz var. Resme nasıl 
başladığınızı, resmin hayatınızdaki yerini anlatır mısınız?         
                                                                                              
Resim yapma yeteneğim vardı ama hiç eğitim almadım. Tra�k kazası 
geçirmeden bir ay önce resim kursuna başlamıştım. Şanssızlık işte, dört ders 
aldım ve kaza geçirdim. Kendimi biraz toparladıktan, elim biraz kalem tutmaya 
başladıktan sonra kara kalem çizimlerime başladım. Dört ya da beş yıl 
gördüğüm bütün objeleri çizdim. Sonra yağlı boya resim yapmaya başladım. 

Yağlı boya çok pahalı olduğu için ilk çağlarda ressamların kendi boyalarını nasıl 
ürettiklerini araştırdım. Sonrasında toz boya ve bezir yağını karıştırıp havanda 
ezerek, bu iki karışımı birbirine yedirerek, parlaklık vermek için de biraz 
terebentin ekleyerek ucuza boya elde ettim. Bir adet tuval aldım. O tuval 
üzerine resim yaptım, boyayı sıyırıp tekrar tekrar yaparak bir aşamaya gelene 
kadar çalıştım. 

Evlenip İstanbul’a gelince üç kişisel sergi düzenledim, pek çok da karma resim 
sergisine katıldım. 2013 yılında okçuluk sporu ile tanışınca resme olan ilgim 
azaldı. Ama engelliliğimin ilk yıllarında resim ile hayata bağlandım. Moral ve 
motivasyonum hep yüksek oldu.

Hikâyenizle, elde ettiğiniz başarılarla özel gereksinimi olan arkadaşlarımız 
için bir rol modelsiniz. Onlara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? 

Öncelikle kendilerine güvensinler, insanın isteyip yapamayacağı bir şey yok. 
Eğitimlerini mutlaka almalı, mutlaka bir yabancı dil öğrenmeli, hayatta 
yapacaklarını planlamalı ve ona uygun çalışmalara devam etmeliler. Ayrıca 
kendilerine sevebilecekleri ve engellerine uygun bir spor seçmelerini öneririm. 
Bunun için Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun internet sayfasını 
ziyaret edebilirler. http://www.tbesf.org.tr/ 
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Peki, özel gereksinimli bireylerin ailelerine bir mesajınız var mı? Evlatlarına nasıl 
yaklaşmalılar? 

Sadece evlatlarına destek olsunlar, gerisini onlar halleder… “Sen yapamazsın” 
demesinler, evlatlarına bir de onlar engel olmasınlar. Bıraksınlar çocukları denesin. 
Unutmasınlar ki eğitim çok önemli… Asla çocuklarını ve kendilerini eve kapatmasınlar. 
Biliyorum dışarıda insanlar bazen sözleriyle, bakışlarıyla, davranışlarıyla çok acımasız 
olabiliyorlar. Bu hayatta engeli olmayanların neye hakkı varsa, bizim de en az o derece 
hakkımız var. Hiç kimsenin bunu yaşamamıza engel olmasına izin vermesinler.

“Sen yapamazsın” demesinler, evlatlarına bir de 
onlar engel olmasın, bıraksınlar çocukları denesin. “
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