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26 yaşındaki otizmli Doruk Güngör, yüzde 50 bursla kazandığı Yaşar Üniversitesi Gra�k Tasarımı Bölümünden 
mezun olarak Türkiye’de üniversite eğitimi alan az sayıda otizmli bireyden biri oldu. Doruk, akademik başarısının 
yanında, basketboldaki çabasıyla Türkiye’de resmi maça çıkan ilk otizmli olarak tarihe geçti. 

Semra ve Ergin Güngör çifti, üstün akademik yönleri bulunan ancak motor gelişimi oldukça geride olan otizmli 
çocukları Doruk’u, bu yönlerini geliştirmek ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak için basketbola başlattı. Baba 
Ergin Bey bu emek dolu süreci, “Oğlumla birlikte o buz gibi havalarda sıcak yatağımızdan çıkıp yine buz gibi 
salonlara; bazen hastayken bile giderken, kitaplarda okuduğumuz gibi mutlu sonla biten bir azmin hikâyesini 
yazıyor olduğumuzu bilemezdik.” şeklinde özetliyor ve ekliyor: “Tam yedi sene devam eden bu süreç, bir çakıl 
taşını dahi denize atamayan 13 yaşındaki otizmli bir çocuğun hem üniversite kazanması hem de o üniversitenin 
basketbol takımına girmesiyle sonuçlandı.”  

Doruk’un otizmin farkındalığına paha biçilemez katkı sağlayan ve özel çocukları yüreklendiren hikâyesini 
dinlemek için Doruk ve babası Ergin Bey’le bir araya geldik. Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Ergin Bey; hem bir baba olarak Doruk’la geçtikleri yollardan bahsetti, hem de bir Sivil Toplum 
Kuruluşu lideri olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin yollarını kutup yıldızı gibi aydınlatacak paylaşımlarda 
bulundu.
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Ergin Bey, öncelikle Doruk’un eğitim hayatından bahsetmek istiyoruz. 
Nasıl bir eğitim aldı, eğitimi boyunca olumlu/ olumsuz nelerle 
karşılaştınız?

Öncelikle ifade etmeliyim ki 1994 doğumlu olan oğlum, okul çağlarının 
başında ülkemizin otizmlilere dair bilgisi ve şartları çok yetersiz olmasına 
rağmen oldukça iyi bir süreç geçirdi. O yaş grubunda çok az evladımızın 
ulaşabildiği, üniversite dahil tüm eğitim kademelerini başarıyla tamamlama 
şansına sahip olabildi.

Doruk eğitim hayatına başladığında otizmliler bugünkü gibi 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına dahil değildi. İki yıl 
ana sınıfında ve sonrasında dördüncü sınıfa kadar eğitimine diğer öğrencilerle 
aynı statüde devam etti.  

Dördüncü sınıftayken kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim 
uygulamalarına dahil olabildi. Özellikle ana sınıfına kabul edilmesinde çok 
zorluklar yaşadık, birkaç okul denemesinden ardından eğitimine devam 
edebildi. Halbuki arkadaşları henüz öğrenmemişken, o dört işlem ve 
okuma-yazma biliyordu. Hem ana sınıfı öğretmeni hem de ilkokul 
öğretmeninden yana oldukça şanslı olduğumuzu söylemeliyim. Ayrıca okul 
aile birliği başkanı olan eşimin; Doruk’un sınıf arkadaşları ve onların aileleri ile 
yakın diyaloglar kurması, oğlumun okula akran desteği ile devam edebilmesi 
şansını yaratmıştı. Bir diğer şansımız da resmiyette olmamasına rağmen okul 
idaresinin ve sınıf öğretmeninin olumlu tutumu sayesinde oğlumuzun destek 
eğitimcisinin, kolaylaştırıcı olarak sınıfa girebilmesi oldu. Sanırım en önemli 
avantajlarımızdan birisi de Doruk’un zihinsel kapasitesi ve disipline yatkın 
karakteri olmuştu. Oldukça karakteristik bir otizmli olmasına rağmen, 
algılaması ve öğrenme süreci oldukça hızlı ilerliyordu. Bu konuda spor 
çalışmalarının çok faydası olduğuna inanıyoruz.

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Doruk basketbola nasıl başladı? Başarıya uzanan bu öyküyü çok merak ediyoruz.

Doruk, otizmli olmayan diğer akranlarına göre oldukça güçlü bir çocuktu. Ancak motor 
gelişimi akranlarına göre oldukça gerideydi. Eski bir basketbol sevdalısı olduğum için 
basketbolun bir otizmliyi hangi açıdan geliştirebileceğini tahmin edebiliyordum. Oldukça 
karmaşık bir spor olan basketbol ile Doruk’un hem eksik yönlerini geliştirmeyi hem de 
öğrenme süreçlerine dolaylı katkı sağlamayı istedik. 

Oğlum da benim gibi basketbolu çok sevdi. Disiplinli bir şekilde bazen haftada beş gün 
olmak üzere, hafta sonu herkesin evinde uyuduğu saatlerde yaz- kış demeden Doruk’la 
beraber antrenmanlara gittik. 

Önce küçük bir odada hocasından komut alabilmesi için uğraş verdik. Ardından salona 
girdiğinde çıkan yankıya tahammül etmesi için çalışmalar yaptık. Sonra git gide 
mesafeleri uzattığımız koşu egzersizleri yaparak düzgün koşabilmesini sağladık; ardından 
dart ile atma ve büyük, ha�f sayılabilecek bir top ile tutma becerilerini çalıştık.

 Tabi bu becerilerin her birisinin denemesinde hem hocası hem de ben, Doruk’a 
güven verebilmek için olağanüstü tepkilerle bol alkışlı kutlamalar yaptık. Böylece, 
Doruk eğlenmeye ve daha iyisini yapmak için çabalamaya başladı. 

Biz anne babaların da bazen yılgınlık ve umutsuzluk yaşadığımız, tembellik 
yaptığımız anlar oluyor. Tüm anne babalar şunu bilmeli ki eğer siz de sürece dahil 
olmaz, destek vermezseniz ne evladınız ne de hocası başarılı bir sonuç elde 
edebilir. Bu süreçte ne biz ne de hocaları neredeyse hiçbir antrenmanı 
aksatmadık. Doruk hasta olsa bile alışkanlığı kaybolmasın diye en azından ha�f 
ter antrenmanları yaptık. Üstelik bu bir avantaj da sağladı; Doruk’un bağışıklığı 
gelişti, hasta olması dahi azaldı.

Bununla birlikte, öğretmenlerin de otizmli çocuktaki küçük bir gelişmeyi fark 
eden ve onunla mutlu olan bir aile ferdinin motivasyonuna ihtiyacı olduğunu bariz 
bir şekilde gözlemledim. Aslında bu tüm eğitim süreçleri için geçerli bir durum.

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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“Anladık ki spor 
sadece spor değil, 
hele ki bir otizmli için…”

Öylesine otomatiğe bağlamıştık ki… Tatillerimizi, iş planlarımı, Doruk’un özel eğitim planlarını yani 
her şeyi onun antrenmanlarına göre planlıyorduk ve daha da güzeli bunu Doruk istiyordu. Unutup 
antrenman saatinde birisine randevu verdiğimizde “Hayır o saatte antrenmanım var” diyordu. Tabi 
bu disiplin hali öyle işimize yaradı ki akademik becerileri de değişti. Öğretmenleri artık Doruk için 
“profesyonel bir öğrenci” diyordu. Anladık ki spor sadece spor değil, hele ki bir otizmli için… 
Bu süreç 2015 yılına kadar devam etti. Bir gün, Yaşar Üniversitesi’ndeki otizm konulu bir konferans 
sonrasında Allah bize adeta “Doruk ve ailesi olarak artık bunu hak ettiniz” dedi. Yirmi yıllık çabanın 
mükâfatını vererek üniversitenin engelliler biriminde de görevli olan o müthiş adamı karşımıza 
çıkardı. Yaşar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü ve Basketbol Antrenörü Taylan Dündar 
hocamız, “Doruk’u takıma almak istiyorum.” diyerek bizi havalara uçurdu. Hatta bir an duyduklarımı 
yanlış anladım sandım.

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Doruk’un basketbola başladıktan sonraki gelişiminden bahseder misiniz?

Spor tüm insanlara olduğu gibi bizim evlatlarımıza da öz disiplin, öz güven, algılama ve 
reaksiyon süresinin kısalması, sosyal iletişim gibi kazanımlar sağlıyor. Otizmlilerin yeteneği 
olmamasına rağmen sadece yoğun çalışarak; masa tenisi, yüzme, atletizm gibi “tekrarları 
içeren bireysel sporlarda” başarılı olacağı, bu sporlara yönlendirilmesi gerektiği şeklinde bir 
bakış açısı var. Oysa bizim amacımız en iyi yaptığını geliştirmek değildi, tam tersi, en zorlandığı 
ya da en eksik olduğu alanları geliştirmekti. Doruk otizmli çocukların yapamayacakları 
söylenen alanlara yönlendirilmelerinin ve cesaretlendirilmelerinin onlara çok daha fazla 
yararlı olacağını gösterdi. Biz de anne baba olarak evladımızın gelişiminin ve onun sayesinde 
topluma umut ve örnek olmanın mutluluğunu yaşadık. 

“Takım sporuna yönelmesi, 
Doruk için çok doğru bir 
tercih olmuştu.”

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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İşte ondan sonra her şey çok başka oldu. Doruk, Türkiye'de resmi basketbol 
maçına çıkan ilk otizmli sporcu olarak tarihe geçti. Tabii oğlumun maçta iki de 
sayı atmış olması durumu taçlandırdı. Doruk hiç beklemediğimiz bir şekilde 
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Ünilig başta olmak üzere birçok kurum ve 
kişinin ilgisiyle bir anda ülke gündemine çıktı. Doruk’un hikâyesi; tam dokuz 
ulusal TV kanalında akşam haberlerinde, spor programlarında, sabah 
kuşaklarında, gece haberlerinde yer aldı. Ayrıca tüm gazetelerde ve onların 
internet yayınlarında da haber oldu. Sonrasında uzunca bir süre yankıları 
devam etti. Hem TRT Spor ve hem de Yaşar Üniversitesi Doruk’la ilgili belgesel 
yaptı. Birçok yayın kuruluşuyla da röportajlar gerçekleştirdik. Tabii ki basının 
bu ilgisi, otizmin farkındalığına dair paha biçilemez bir katkı sağladı. Sadece bir 
baba olarak değil, bir sivil toplum lideri olarak da çok mutlu oldum.

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Doruk, basketbol oynamak sana ne ifade ediyor?

Ergin Bey: Bu soruya önce ben bir giriş yapmak isterim. Sonra Doruk devam etsin… 
Doruk’un basketbola başladığı zamanlarda isminden en çok bahsedilen oyunculardan 
birisi Hidayet Türkoğlu idi ve Doruk’a “En sevdiğin basketbolcu kim?” diye 
sorulduğunda Doruk, şimdi Federasyon Başkanı olan Hidayet Türkoğlu’nun adını 
söylerdi. Sonunda onunla da tanıştı zaten. Sanırım isminden sıkça bahsedilmesi 
Doruk’u teşvik edici bir motivasyon unsuru oluyordu, zaten Doruk alkışı seven bir 
çocuktu. (gülüşmeler)

Doruk: Arkadaşlarımla kalabalık antrenman yapmak, herkesin bir tarafa koşması, top 
sektirmesi, çembere sayı atınca arkadaşlarımla ellerimizi bir birimize vurmak, 
hocalarımızın bravo demesi, alkışlaması çok güzel.

Doruk, Ünilig maçına çıktığın gün otizmli bireylere ve ailelerine cesaret ve ilham 
verdin. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere neler söylemek istersin?

Bu soru Doruk’un ifade sınırlarını zorlayan bir soru olmasına rağmen çok önemli bir 
soru. Dilerseniz ben cevaplayım… Doruk’un basketbol sayesinde gelişen becerileri ve 
birçok konudaki hızlı ilerleyişi çok dikkat çekiciydi. Biz de diğer evlatlarımıza faydalı 
olabilmek ve toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla Doruk’un gelişimini 
içeren videoları sosyal medya hesabımızdan paylaşarak çaba gösteriyorduk. Ünilig 
maçına kadar geçen uzun süreçte Doruk, birçok habere konu olarak önemli bir 
farkındalık da sağlamış oldu. 2010 yılında Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gönüllü 
olarak görev aldı. Böylelikle FIBA izniyle, şampiyonalar tarihinde “şampiyona gönüllüsü 
olan ilk otizmli” unvanını aldı ve haber oldu. Çeşitli ulusal lig maçlarında maç öncesi 
ısınmalara çıkmış haber olmuştu, kendi antrenmanları defalarca ulusal kanallar 
tarafından yayınlanmıştı. Tabii bütün bunlar Türkiye’nin dört yanından pek çok aileye 
motivasyon sağladı ve toplumsal farkındalığı artırdı.

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Ünilig maçına gelince… O yıl (2015) Türkiye’de üniversiteye giden bizim bildiğimiz sadece yedi otizmli vardı. 
Elbette bu ülkemiz koşullarının onlar için nedenli zor olduğunu gösteriyor. Ama bir yandan da içlerinden sadece 
birinin bile üniversite takımına girebiliyor olması; bir rüyanın gerçek olabileceğini göstermesi ve umut aşılaması 
açısından çok önemliydi. Tabii bu rüya ona bu şansı veren üniversite yönetimi, Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan 
ve en çok da bu �kri ortaya atan ve gerçekleştiren SKS Müdürü Taylan Dündar hocamızın olağanüstü katkıları 
sayesinde gerçekleşebildi.

“Anne baba olarak evladımızın gelişiminin ve onun 
sayesinde topluma umut ve örnek olmanın mutluluğunu 
yaşadık.” 

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Ergin Bey siz Doruk’u sahada görünce ve bu tarihi ana şahitlik ederken neler hissettiniz?

Aslında küçük yaştan beri Doruk’u birçok vesile ile sahnede görmüş ve çok mutluluk yaşamıştık ama bu 
gerçekten çok farklıydı. Maç günü; Basketbol Federasyonu üst düzey yetkililerinin katılımı, dokuz ulusal TV 
kanalının her köşedeki kameraları, her bir kamerada çeşitli yetkililerle ya da bizlerle maça dair röportajlar 
yapılması, Rektör ve üniversitenin üst düzey yetkililerinin en ön sıralarda olması, rakip takımın maça 
centilmence “Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız” yazılı pankartla çıkması, hınca hınç dolu ve gürültülü 
bir salonla karşılaşmamız, maçta oğlumun süre alıp bir de sayı kazandırması, üstüne de takımının bu tarihi 
maçta galip gelmesi o günkü gururumuzu, mutluluğumuzu ve ruh halimizi anlatmaya yeter mi bilmiyorum… 
Aslında Doruk soyunma odasından sahaya ilk çıktığında bile bizim için rüya zaten gerçek olmuştu ve ben 
“Şükürler olsun Allah’ım, çok çalışarak bunu hak etti” demiştim. Çok çaba sarf etmişti ve onu bir tek şeyle 
motive etmiştik. O da bir gün gerçek bir maç için sahaya çıkacağı idi. O Galatasaray Spor Kulübü’nde oynamak 
istiyordu, biz de sadece sembolik bir maça çıkar diye düşünüyorduk. Hem üniversite okuyup hem de o 
üniversitenin takımında maça çıkmasının hayalini dahi kuramazdık.

“Doruk soyunma odasından 
sahaya ilk çıktığında bile 
bizim için rüya zaten gerçek 
olmuştu ve ben ‘Şükürler olsun 
Allah’ım, çok çalışarak bunu 
hak etti’ demiştim.”

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Ergin Bey, biraz da Doruk’un akademik başarısından konuşmak istiyoruz. Doruk’un 
üniversiteye hazırlık sürecini ve üniversite yaşamını değerlendirir misiniz?

Aslında tüm çocuklar gibi bu süreç ilk yaşlarında başlamıştı. O yıllarda edindiği disiplin, üniversiteye 
hazırlayan hocalarının gerçekten çok işine yaramıştı. Bilgi yüklemekte ve o bilgileri hafızasında 
saklamakta hiç sorunu yoktu. Ancak; sınav süreçlerine adaptasyondaki sıkıntılar ve otizmden 
kaynaklı örüntüler hocalarının aşmakta zorlandığı en önemli sorunlardı. Ama bol deneme sınavı 
deneyimi; bu sorunları aşmasını ve üniversite sınavını kural hatası yapmadan başarılı bir şekilde 
geçmesini ve gra�k tasarımı ön lisans programını yüzde 50 burslu olarak kazanmasını sağladı. 
Üniversitede öncelikle Engelli Öğrenci Biriminin, ardından İngilizce Hazırlık Bölümü hocalarının, 
bölüm hocalarının ve sınıf arkadaşlarının onu dışlamadan daima iletişimde kalmaları üniversite 
sürecini çok kolaylaştırdı. Hatta en sorunsuz eğitim seviyesiydi diyebiliriz.

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Doruk üniversitede “profesyonel öğrenciliğini” göstererek hazırlık bölümünün sene sonunda yapılan 
geleneksel ödül törenlerinde “Bir Yıl Boyunca Hiç Devamsızlık Yapmayan Öğrenci Ödülü’nü” aldı ve bize bir 
onur daha yaşattı. Mezuniyeti öncesi, üniversite hayatı boyunca çizdiği resimlerden oluşan bir sergiyi de 
üniversite salonunda ziyarete açtı. 

Bütün bunların Doruk’a özgüven aşılamasının yanı sıra; üniversitelerin ve öğretim üyelerinin otizmlilere 
bakışının değişmesine, üniversite hayali kuran otizmlilerin ve ailelerinin sayılarının artmasına da oldukça 
fazla etkisi olduğunu yıllar içerisinde gözlemledik. Nitekim bugünlerde yüzden fazla otizmlinin üniversite 
eğitimi görüyor olması bizlere ayrı bir mutluluk veriyor.

“Bugünlerde yüzden fazla 
otizmlinin üniversite eğitimi 
görüyor olması bizlere ayrı bir 
mutluluk veriyor.”

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör
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Doruk, şimdi neler yapıyorsun? Gelecekte neler yapmayı planlıyorsun?

Üniversite bitti, şimdi şirkette çalışıyorum, E-KPSS’ye girdim, kazanıp İzmir Büyükşehir 
Belediyesinde çalışmak istiyorum.

Ergin Bey, sizce özel eğitim ihtiyacı olan otizmli ya da down sendromlu bireye, 
arkadaşlarının ve arkadaşlarının ailelerinin nasıl yaklaşması gerekiyor?

Aslında cevap çok net: “Herkese davrandıkları gibi”. Ne çok koruyucu ne de dışlayıcı 
olsunlar. Bu noktada çocukların ve ailelerinin toplumun tüm unsurlarını algılayıp, 
anlamaları için doğru politikalar izlenmeli. 

Ergin Bey Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak çok 
anlamlı çalışmalar yürütüyorsunuz. Otizmli çocuğu olan ailelere neler söylemek 
istersiniz?

Ben de bir babayım ve onlar gibi zaman zaman evlatlarımız adına umutsuzluğa 
düşüyor, karamsar oluyorum. Ama şunu iyi bilmeliyiz asıl biz vazgeçtiğimiz anda her 
şey biter ve gelecekte evlatlarımızın huzurla yaşayacağı sosyal ortamı oluşturamayız.

Otizm sabit bir durum değildir, doğruları vazgeçmeden yıllarca yapmamız halinde 
belirtileri azaltabiliyoruz. Ama geç teşhis eder, yetersiz ve yanlış yöntemlerle vakit 
kaybedersek başladığımızdan da daha kötü bir sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısı ile 
zamanı çok doğru ve dolu dolu kullanmalı, gelişim süreci uzun sürse de umudumuzu 
yitirmemeliyiz.

Başarı Hikayeleri
Doruk Güngör


