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C.Ö ; Türkiye’de hemen her gencin hayatında belirleyici rolü olan üniversite sınavlarını ele alalım.Zor bir sınav ,yıllarca hazırlanmaları ve onlara tanınan bir kaç saatlik süre içinde o emeklerini sorularıdoğru cevaplayarak vermeleri gerekiyor, göstermeleri gerekiyor. Gerçek bir performans testi. Sıradan bir lise öğrencisini bile zorlayan bir sınavdan bahsediyoruz. Gelin görün ki bir de görme engelli bir lise öğrencisi iseniz ya da lise mezunuysanız ; sınavın dışında sistemin size dayattığı , önünüze getirilen bambaşka engelleri de  aşmak zorundasınız. Zira siz soruları okuyamayacağınız için , birisinin sınav sırasında soruları ve cevapları sizlere okuması gerekiyor. Artık ne kadar  okuyabilirse ya da siz ne kadar anlayabilirseniz. Bir yandan süre kısıtlı bir yandan stres var. Yazar Murat Kefeli tam 3 yıldır bu problem dile getirmeye çalışıyor. Çözümün bulunması için savaş veriyor. Gelin görün ki sesini duyuramıyor. Sonunda sesini duyurabilmek için Ankara ÖSYM binasına gelip eylem yapmaya başladı.Eylemin amacını eğitimde engelli ayrımcılığına dikkat çekmek olarak tanımlıyor.Murat 5 gün sürecek eylemin 3. Gününde . Gelin isterseniz yaşadıklarını kendisinden dinleyelim. Murat Kefeli şuan ÖSYM yakınlarında bizleri bekliyor. Murat’ın yanında babası var. Turan Kefeli var. Turan Bey bize yardımcı olacak çünkü Murat bizi duyamıyor sevgili seyirciler. Turan Bey şu anda kameraman arkadaşımızdan göstermesini rica edeceğim, Murat’ ın eline benim söylediklerimi avucuna anlatıyor ve benim sorularımı da Murat’a iletiyor. Turan Bey şu anda iletmeye başlayacak evet. Şimdi beni duyabiliyor sanırım ; 
  Evet ,Murat’a sorar mısınız Turan bey, eyleminin nedenini ondan dinleyelim anlatabilir mi kendisi bize? Neden burada o eylemi yapıyor ,tam hedefi nedir acaba ?
M.K. ; Eylemi ÖSYM Başkanlığının engelli tiplerini tanıması , alternatif çözümler sunması ve soru okutmanı personellerinin eğitilmesi için yapıyorum. Temel amacım bu.
C.Ö. ; Peki bize biraz sınavdan bahsedebilir mi ? Turan Bey lütfen sorar mısınız sınavda ne yaşıyor bize anlatabilir mi yaşadığı zorluklar tam olarak nedir acaba ?
M.K. ; Ben ilk olarak 2010 yılında hem ikince kez üniversite okumak için hem de alternatif çözüm isteyen engellilere destek vermek amacıyla üniversite sınavlarına başvurdum ve benim için tek çözüm olan bilgisayarı istedim. Yani başka deyişle soruların bilgisayara yüklenmesini istedim fakat bu talebim değerlendirilmedi. Ben de 2010 yılında bir dava açarak hem ÖSYM Başkanlığını hem de sınavı yaptıran idare olan YÖK’ü dava ettim ve bana karşı ayrımcılık uygulandığını iddia ettim. 2012 yılına mahkeme kararına göre ÖSYM ve YÖK’ün sınavı bana karşı kusurlu olarak işlettiğine karar verildi ve ben bu sene tekrar sınava başvurdum ve yine aynı talebi yaptım çünkü gözümdeki sorun nedeniyle belli bir alanı çok az şekilde görebiliyorum ve işitme sorunum da olduğu için bilgiayardan başka benim bir alternatifim yok. Bilgisayar talep ettim ÖSYM Başkanlığı ilk önce bilgisayarın bana resmi bir yazı ile verilebileceğini bildirdi hatta Ankara’dan yaşadığım şehir olan Antalya’ya  bir görevli göndererek ön çalışmalar yapılmasını sağladım. Fakat sınava 40 saat kala bilgisayar verilme kararından vazgeçildi çünkü bana bilgisayar verdikleri ama soruların bilgisayara aktarılamaycağı söylendi. Ve 24 Mart’ta yapılan YGS’de tırnak içinde söylüyorum ‘’ soru okuyucu peronel ‘’ ile sınava alındım ve sorular benim elime hiç bilmediğim , tanımadığım biri tarafından , kullandığım özel iletişim yöntemini bilmeyen biri tarafından elime yazıldı ve diğer engelli arkadaşların da yaşadığı sorunlar nedeniyle bu eylem kararını aldım. 
C.Ö. ; Ya Murat o kadar korkunç bir şey anlatıyorsun ki, yani sistem diyor ki ‘’Sen engellisin kardeşim ! sana ne bilgisayar veriyoruz ne başka bir şey. Eldeki malzeme bu ,o kadarla ne yapıyorsan yap ! ‘’Yapmanın da imkanı yok, siz bir yandan çevirin Turan Bey benim sözlerimi yapabildiğiniz kadar. Şunu merak ediyorum ,kaç kişiyi ilgilendiriyor Murat bu? Bir tek senin derdin değil , yani yüzlerce,onlarca engelli var. Bir sayı var mı kaç kişi bu sorunu yaşıyor ? Her yıl bir çok engelli yaşıyor , bir tek sen değilsin tabi .
M.K. ; Size şu şekilde anlatayım, 24 Mart’taki sınavdan sonra da basına bazı sorunlar yansıdı. Özellikle görme engelli öğrencilerle ilgili, soru okutmanlarına eğitim verilmiyor. Yani bir köre soru nasıl okunur? , Soru stili nasıl aktarılır?, Numaralandırılmış cümleler nasıl verilebilir bu tarz bir eğitim verilmiyor. Bu nedenle de sınavda bizlere soru okuyan kişilere, daha doğrusu sadece görme engelli olan arkadaşlara soruları okuyan kişiler hatalar yapıyor. Zaten bizlere sadece 30 dakika gibi ek bir süre veriliyor,. Tamamen bizim kontrolümüz dışında gelişen bir sınav ortamında , soru okutmanının soruları yanlış okuması ya da çeşitli aksaklıklar nedeniyle yaşanılan sorunlarla zaten bir zaman kaybı yaşıyoruz. Bu nedenlerden dolayı genç arkadaşlar çok zor durumda yani söz gelimi matematik sorularını nasıl okunduğunu bilmeyen personeller bize soruları okuyor. Ve ya dil sınavlarında yapılan dili yeteri kadar konuşamayan görevliler bize atanıyor. Bu yüzden çok zorluklar yaşanıyor. Yani benim durumum biraz daha özel, biraz daha kişisel çünkü yaşadığım sağlık sorunu çok yaygın bir sorun eğil. Ama tek değilim, benden daha çok sorun yaşayan genç arkadaşlar var. 
C.Ö. ; Son olarak Murat, ÖSYM’den kimse seninle konuştu mu? Bu eylemi mesela bir davet edip, bir çay içip ‘’ gel sen, gel Murat bir çayımızı da iç , anlat derdini , nedir? ‘’ diyen oldu mu, ÖSYM binasındaki görvliler arasında ?
M.K. ; ÖSYM de iyimser, onların da kötü niyetli olmadığını biliyoruz. Bazı şeyler nların kontrolü dışında da yaşanıyor. Ama ufak ufak tedbirler alınabilir. ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanı’yla kısa bir görüşme yaptık. Kendisi de iyimser. Yardımcı olmak istiyor ama bu sürecin biraz daha hızlanması gerekiyor. 15 Haziran’da yapılacak bir üniversite sınavı var. Buradan herkesi yapıcı olamaya davet ediyorum ben. Zihinleri pırıl pırıl, koskoca yürekleriyle , cesaretleriyle o engelli arkadaşlara, dik duran kişilere yardımcı olalım. Onların daha sorunsuz bir sınav yaşaması için elimizden geleni yapalım. Bu yüzden dikkati zaten bu konuya çekmek istiyoruz.

C.Ö. ; Murat bir izleyicimiz diyor ki ; ‘’ Murat Kefeli bu eylemiyle, eylem öncesi girişimleriyle çoktan üniversiteyi kazanmış umarız bu yayını takip eden bir özel üniversite burs verir Murat’a’’ Ama mesele sadece Murat’ın burs alması değil, Murat da zaten bunun altını çiziyor. Zaten kendisi bir üniversite okumuş durumda. Bir ikinci üniversiteye giriyor, ama binlerce insanımız  Murat gibi engelli olduğu için normal şartlarda sıradan insanlarımızın hakettiği ya da bir standart sınava bile giremiyorlar, giremeyebiliyorlar daha doğrusu. Bu şartlar daha da iyileşebilir, iyileştirilebilir. Biz Murat’ın sesini özellikle ben bu şekilde duyulmasını istedim yaşadığı şartları da özellikle. Belki de hayatımın en zor röportajlarından birini yapıyorum. En ilginç röportajlarından birini. Murat’a sorduğum soruları babası eline tek tek harflerle çizerek ve Murat da cümleleri tamamlayarak yapıyor. Umarız bu konu çözülür , Kulağımız ÖSYM’ de. Bu konuyla ilgili gelşmeleri de 5N1K ‘da duyurmayı bir görev olarak biliyoruz. Murat başarılar diliyorum sana umarım bu mücadelen, bu demokratik mücadelende başarıya ulaşırsın. Sadece kendin için değil, temsilcisi olduğun tüm seslerini duyuramayan binlerce insan, binlerce engelli insanımız için de bir umut ışığı ufukta gözükür en azından. Şartlar biraz daha iyileşir..Sonuçta kimse bunların kötü olmasını istemiyor ama temenniler hayata geçmeyince dene kadar büyük ekonominiz olursa olsun,  ne kadar büyük siyasi adımlar atarsanız atın ; eğer engelli vatandaşlarınıza engelsiz vatandaşlarınız kadar standart bir imkan sunamıyorsanız bir prça eksik bir demokraside yaşıyorsunuz anlamına geliyor. Murat teşekkürler, sağolasın, başarılar diliyorum.
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