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Kayseri’de 6 branşta antrenörlük yapan Arzu Bayram Eser, “Ailemle spor yapıyorum” 
projesinin ardından Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek engelli tohum çocuk “Mutlu 
Yüzler” projesi kapsamında olimpiyatlara engelli sporcular yetiştiriyor. İşitme Engelliler 
Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası’nda 3 farklı sporcusuyla 
dereceye giren Eser, en büyük hedefinin 2024 Engelli Olimpiyatları olduğunu belirtti. 
Eser, bir yandan da lösemili çocuklara yönelik olan “Bir Umut” projesini hayata geçirmek 
için çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 
yaşayan evli 2 çocuk annesi 38 
yaşındaki Arzu Bayram Eser, 6 
spor dalında antrenörlük yapıyor. 
Arzu Bayram Eser: “Ben memur bir 
babanın kızıyım. O zamanlar maddi 
yetersizlikten ötürü, üniversiteyi 
kazanmama rağmen okuyamadım. 
Hemen sonrasında ise görücü usulü 
bir evlilik yaptım. 2009 yılında 2 
çocuk annesiyken hem kendimi 
geliştirmek hem de aktivite amaçlı 
birçok alanda spor yapmaya başladım. 
Daha sonrasında ise bu benim için 
bir tutkuya dönüştü ve federasyonun 
sınavlarına girerek kick boks, boks, 
muay thai, judo, wushu ve badminton 
alanlarında antrenörlük sertifikaları 
aldım. O zamanlardan beri birçok 
sosyal sorumluluk projesinin başında 
yer alıyorum.” şeklinde konuştu. 
Üniversite okumayı hep çok istediğini 
bunun içinse şu an üniversite 
sınavına hazırlandığını belirten 
Eser, beden-eğitimi bölümü okumak 
istediğini dile getirdi. İlk antrenörlük 
görevine Kayseri’nin Develi ilçesinde 
başladığını söyleyen Eser: “Burada 4 
yılda toplamda 1200 den fazla kadını 
resmi evraklı bir şekilde spora teşvik 
ederek burada bir hareket başlattım. 
Ayrıca burada ilk projem olan 
‘Ailemle spor yapıyorum’ projesini de 
gerçekleştirdim.” diye konuştu. 

“Kardeşim bana ilham oldu”
Türkiye’nin ilk engelli tohum çocuk  
‘Mutlu Yüzler’ projesini hayata geçiren 
Eser, proje kapsamında olimpiyatlara 
engelli sporcular yetiştirmeye başladı. 
Mutlu Yüzler projesi ile birlikte 
engelli çocuklara spor beslemesi 

yaparak onları badminton, tenis, 
yüzme, okçuluk, atletizm, masa tenisi, 
hentbol, güreş, taekwondo ve voleybol 
gibi spor dallarında yetiştirdiğini 
belirten Eser, şu an hali hazırda 400 
engelli çocuğu spora adapte edip 100’e 
yakın lisanlı sporcusunun olduğunu 
söyleyerek projesinin ortaya çıkış 
sebebi ve gelişim sürecinden şöyle 
bahsetti: “Hayatım boyunca hep 
engelli bireyler için bir şeyler yapmak 
istedim. Çünkü engelli kardeşimin 
imkânsızlıklar dolayısıyla hayatının 
nasıl ziyan olduğunu kendi gözlerimle 
gördüm ve o zamanlar kardeşim 
için hiçbir şey yapamıyordum ama 
şimdi bir sürü engelli çocuğa yardım 
ediyorum.” Eser: “Türkiye’de sağlıklı 
bireyler için tohum merkezleri 
bulunmakta. Bu tohum merkezlerinde 
olimpiyatlar için çekirdekten sporcular 
yetiştiriliyor. Türkiye’de engelli 
çocuklar için böyle bir merkez yok. 
Bu yüzden engelli olimpiyatlarına 
Türkiye’den çok az sayıda katılım 
sağlanıyor. Bu sebeple ‘Mutlu Yüzler’ 
projesini 2020 yılının Şubat ayında 
Kayseri’de başlatıp hem Türkiye’de 
engelli tohum merkezlerinin 
açılmasına öncülük etmek hem 
de olimpiyatlara engelli sporcular 
yetiştirmek için elimizden geleni 
yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca 
Mutlu Yüzler projesi kapsamında 
mahalle mahalle okulları gezerek 
gençleri ve çocukları bilinçlendirmek 
adına “engel yoktur” seminerleri 
de düzenlediğinin altını çizen Eser, 
bunun yanı sıra şu an kendi kurmuş 
olduğu ‘Kardelen gençlik ve spor 
derneği’ çatısı altında hem engelli 
hem de sağlıklı bireylere ücretsiz spor 
eğitimi imkânı sağladığını belirtti.

Sporcuların temel ihtiyaçları için 
bankadan kredi çekti.
Uzun uğraşlar sonucu projesini 
hazır hale getiren Eser, projeyi 
resmileştirme aşamasında büyük 
sıkıntılar çektiğini belirtti. Yaklaşık 
1.5 yıl boyunca projeyi resmileştirmek 
için sürekli yetkililerle görüşmeler 
sağladığını belirten Arzu Bayram Eser, 
bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: 
“Projeme birçok red cevabı aldıktan 
sonra projeyi o dönemin Kocasinan 
Kaymakamı Hüseyin Karameşe’ye 
sundum. Sağ olsun kaymakam 
bey projeye sahip çıktı ve sonunda 
resmiyet kazandırdık. Aynı zamanda 
bize bir rehabilitasyon merkezinin alt 
katını temin ederek çocuklarımız için 

bir çalışma ortamı sağladı.” Ancak 
proje resmileştikten sonra bile o zorlu 
sürecin hala devam ettiğini belirten 
Eser,  maddi olarak da zorlandığını ve 
desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. 
Maddi konularda destek sağlamaları 
adına ilgililerle görüştüğünden 
bahseden Arzu Bayram Eser, “Bu 
süreçte birkaç iş insanı ile görüştüm 
ama bu görüşmelerde hep red 
cevapları aldım. Nerenin kapısını 
çalsam yüzüme kapandı. En son 
Amatör Sporcular Federasyonu ile 
gerçekleştirdiğim görüşme sonucu 
bana bütçeleri gereği bir miktar 
yardım sağlayabileceklerini belirtti. 
İlk başta bu yardım ile sporcuların 
temel ihtiyaçlarını karşıladım ama bu 
da yetmeyince kendi adıma bir banka 
kredisi çekerek geri kalan ihtiyaçları 
temin ettim. Kredi borcunu ise 
dışarıdan verdiğim özel dövüş dersleri 
ile ödüyorum.” şeklinde konuştu. Hala 
bu projeden her hangi bir gelir elde 
etmeden çalışmalarını sürdürdüğünü 
ifade eden Eser, aynı zamanda birlikte 
çalıştığı diğer antrenörlerin de bu işi 
kendi gibi gönüllü bir şekilde yaptığını 
ve projenin her zaman arkasında 
durduklarını bu projenin görünmeyen 
kahramanları olduklarını belirtti.

“Hedefimiz 2024 Engelli 
Olimpiyatları”
Geçtiğimiz ekim ayında İşitme 
Engelliler Federasyonu’nun Ankara’da 
düzenlemiş olduğu Türkiye Tenis 
Şampiyonasına ‘Mutlu Yüzler Projesi’ 
kapsamında 11 sporcu ile katıldıklarını 
anlatan Eser, en çok katılımın 
Kayseri’den olduğunu belirterek bu 
yarışmada 3 farklı derece aldıklarını 
ifade etti. Eser, “Tenis branşından 
birincilik, üçüncülük ve dördüncülük 

dereceleri kazanarak hem kısa 
sürede başarı sağladık hem de bu 
çocukların aslında yapamayacağı 
hiçbir şey olmadığını kanıtladık” 
dedi. Pandemi sebebiyle şu an 
yarışların durdurulduğunu ve sadece 
antrenmanlar yapabildiklerini ifade 
eden Eser, sporcuların sıkı bir şekilde 
yarışmalara hazırlandıklarını belirtti. 
Arzu Bayram Eser, “Önümüzdeki 
en büyük hedefimiz 2024 Engelli 
Olimpiyatları. Bu olimpiyatlara 
Türkiye’den büyük bir katılım 
sağlayarak aslında engel diye bir şey 
olmadığını herkese göstereceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

‘Bir Umut’ Projesi
Koordinatör Eser, Mutlu Yüzler 
projesinin yanı sıra şu an yeni bir 
sosyal sorumluluk projesi üzerinde 
çalıştığını ve Sağlık Bakanlığı’nın da 
desteği ile bu projeyi hayata geçirmek 
istediğini ifade etti. Eser sözlerine 
şöyle devam etti: “ Projemizin adı  ‘Bir 
Umut’. Bu proje lösemili çocuklar için 
donör sayısını arttırmayı amaçlayan 
bir proje. Bir Umut projesi ile birlikte 
mümkün olduğunca daha çok donöre 
ulaşmayı hedefliyoruz. Donörler içinde 
en temiz ve uygun olanları sporcu 
geçmişe sahip olan bireylerdir. Bu 
yüzden bu projenin hedef kitlesinde 
sporcular ve antrenörler.” Sosyal 
sorumluluk projeleri başlatmaktan 
bunları koordine etmekten her zaman 
mutlu olacağını ve onur duyacağını 
belirten Eser, “Ben tek başıma bir 
Arzu Bayram Eser’dim. Şimdi ise 400 
engelli çocuğun elinden tutuyorum. 
Aslında bakarsanız engel diye bir şey 
yok, yeter ki siz engel olmayın” diyerek 
sözlerini sonlandırdı. 

“Ben tek başıma bir Arzu’ydum. 
Şimdi ise 400 engelli çocuğun 
elinden tutuyorum.”
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