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BAŞARI

Sualtı onlar için özgürlük demek. engelli dalış 
eğitmeni ufuk koçak, “engelli yol, bina vardır ama 
engelli inSan yoktur. deniz iSe engelSizdir. ne 
ekSiğiniz varSa Size onu verir” diyor.

yazı: deniz bora fotoğraflar: tahSin Ceylan

Deniz, eksiğiniz 
neyse onu verir

17 ağustos Depremi’nde, enkaz 
altında kalan Ufuk Koçak o günleri, “Üç 
günün sonunda ailemin bir bölümünü 
ve iki bacağımı bırakıp çıktım enkazdan” 
diye özetliyor. 22 yaşında, bu acı 
deneyime ve iki bacağını kaybetmesine 
rağmen daha hastaneden çıkmadan 
“Hayat her şeye rağmen, devam ediyorsa 
hâlâ! yaşayacaksın...” diyebilmiş kendine.

37 yaşındaki Koçak, hiperaktif bir 
karakter, hiç sınır tanımadan hemen her 

sporu denemiş: Basketbol, tenis, yüzme, 
rüzgâr sörfü, yelken, dalış, kaya ve şelale 
tırmanışı, atV motor sporları, off-road, 
kampçılık, su kayağı.... 

Son dönemde dalışa ağırlık veren 
Koçak, tahsin Ceylan’ın Engelliler 
Haftası için depremde sular altında 
kalan Değirmendere ile turkuazoo 
akvaryum’da gerçekleştirilen çekime 
katıldı. 

fotoğraflarda Şahika Ercümen, Ufuk 

Koçak, arzu Uğurlu, engellilere yönelik ilk 
dalış merkezi olan Değirmendere Sualtı 
Sporları topluluğu’nu (DESSat) hayata 
geçiren Murat Kulakaç ile engelleri 
aşma yolunda herkese örnek olan milli 
paralimpik sporcularımız Ebru Bulgurcu 
ve alper Ceylantepe yer aldı. Daha sonra 
sergilenen ‘EngelSİzsiniz’ adlı bu çalışma, 
engellilere cesaret vermesinin yanı 
sıra, bizlere de engel teşkil etmemeyi 
gösterdi. 

Ülkemizde artık bu tür işlerin daha sık 
yapılması, farklı bir bilinç oluşturulmaya 
başlanması da ayrıca önemli. Geçen 
sayıda Volkan Hatunoğlu tarafından 
hayata geçirilen Paralimpik yelkenli 
Projesi’nden (www.paralimpikyelken.com) 
ve ilk iki katılımcıdan bahsetmiştik; Ufuk 
Koçak bu kadroda üçüncü isim. 2016 
Paralimpik oyunları’na sekiz sporcuyla 
katılmayı amaçlayan Hatunoğlu’nun hâlâ 
yeni yetenekler peşinde olduğunu da 
belirtelim ve Ufuk Koçak’ı tanıyalım.

dalışla ne zaman, nasıl tanıştınız? 
Kars’ta toprak damlı bir evde 

doğmuşum ama aşk için suda doğmak 
gerekmiyor. Dört yıl önce eğitmenim 
Murat Kulakaç ile tanıştım. Bu sporu 
yaz-kış aktif olarak yapıyorum; ömrümün 
sonuna kadar da yapmayı düşünüyorum. 
DESSat üyesiyim. Uluslararası Engelli 
Dalıcılar Birliği/ıDDa’nın sistemine göre 
eğitim aldım. Eğitmen seviyesindeyim. 

kimlere eğitim veriyorsunuz? 
Her engel grubuna eğim veriyoruz. 

Çalışmalarımızı engelsiz hale getirdiğimiz 
DESSat tesislerimizde veriyoruz. İlgi 
çok yoğun ve yayılması çok mümkün... 
Koordinatörü olduğum Engelsiz Deniz 
Projesi kapsamında, 20’den fazla 
engellimize sualtı dünyasını tanıttık.

uluslararası yarışlara katılmayı 
düşünüyor musunuz?

ya tüm enerjimi o branşa yöneltip 
benim için en büyük onur olan ülkemi 
uluslararası arenada temsil edecektim 
ya da farkındalık yaratmayı seçecektim. 
Ben, zihinsel engelli bir çocukla 
avaz avaz bağırarak denize girmeyi, 
engellenen arkadaşlarımın gözlerindeki 

mutluluğu sualtında görmeyi seçtim ve 
sevdim. 

yelkendeki hedefleriniz neler?
Bundan sonraki hedefim, 2016’da 

Paralimpik oyunları’na yelken sporcusu 
olarak katılmak. yelken benim için 
denizle danstır; rüzgârı avuçlamak, 
dümen suyundan su içmektir...

Eğitmenim Volkan Hatunoğlu 
ile çalışmalara başladık. Eğitimler 
Marmaris’te Mares yelken Kulübü’nde 
devam edecek. 

ayrıca 18 ağustos’ta Değirmendere’de 
DESSat tesislerinde ‘Engelsiz Deniz 
Projesi’ kapsamında, Engelsiz Mavi 
Körfez Şenlikleri’nde 50 engelli 
arkadaşımızı su sporlarıyla tanıştıracağız.

www.dessat.org

ebru bulgurcu ve alper Ceylantepe
2001’de yüksekten düşerek omurilik 

felci olan 32 yaşındaki Ebru Bulgurcu, 
yapabileceği birçok spor olduğunu 
öğrenince ve golfle başlamış. Şu 
anda profesyonel tenis oyuncusu olan 

Bulgurcu, anda tekerlekli sandalye tenisi 
dünya sıralamasında 33 numarada. 
Hedefi ilk 20’ye girmek olan Bulgurcu, 
dalışla tanışmasını şöyle anlatıyor: 
“2003’te katıldığım bir kampta gönüllü 
dalgıçların eğitimi sonrasında ilk tüplü 
dalışımı gerçekleştirdim. Dalmak ve 
yüzmenin karşılığı benim için özgür 
olmak ile eşdeğer; o nedenle hayatımın 
bir parçası olmaya devam edecek...”

31 yaşındaki alper Ceylantepe ise 
dört yaşında trenin altında kalarak 
sağ bacağını kaybetmiş: “televizyonda 
paralimpik yüzücü Uğur yumuk’u 
görünce yüzme sporunu yapabileceğimi 
düşündüm. Üç senedir milli takımdayım. 
türkiye’de üç gümüş, 12 altın madalyam 
var. Hiç tüplü dalmadım, çekimlerde 
şnorkelle daldım. Eğitimimi bu yaz 
DESSat’ın tesislerinde yapacağız. Şahsi 
sponsorum Colesium’daki ayşim hoca 
da öğretmek istiyor, belki önce havuzda 
başlarız.

Bir hayalim var; yelkenliyle dünyayı 
gezmek, dalmak. İnşallah bir gün 
başarırız.

Bedensel Engelliler Milli takımı bizi 
maddi imkansızlıklarından dolayı yurt 
dışı yarışlarına götüremediği için Dünya 
Şampiyonası barajlarını deneyemiyoruz. 

Uğur Koçak

Şahika Ercümen, Alper Ceylantepe, Uğur Koçak ve Ebru Bulgurcu (soldan sağa)


