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Yürüyebilmek için yüzdü, şampiyon oldu
Giresun’da doğuştan yürüme engelli Aslan Yaraman (11), parmakları üzerinde yürüyerek geldiği yüzme havuzunda ayakları üzerinde yürümeye başladığı gibi bir de müsabakalarda dereceye girerek birçok başarı elde etti.
Aslan’ın havuz mucizesi ve azmi bununla da bitmedi. Elde ettiği başarıların
ardından Yüzme Milli Takım’da yerini almayı başardı. Aslan, ilk yarışında
Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

D

oğuştan
“Escobar
sendromu” adı verilen
hastalık nedeniyle parmaklarının ucunda yürüyebilen 11 yaşındaki
Aslan Yaraman, çeşitli
tedaviler gördü. Bacaklarına uygulanan
tedavi sonrasında yürüyemeyen Aslan,
yüzme kursunda yürümeyi başardı ve
gösterdiği başarılı performansla Milli
Takıma seçildi. Yüzmeyle birlikte kendini geliştiren Aslan, ilk yarışında Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.
“KULAÇ ATTIKÇA KENDİMİ
DAHA ÖZGÜR HİSSETTİM”
Yüzmeyi çok sevdiğini ve gelecekteki
hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade eden Aslan, “Elde ettiğim
başarılarda ailemden, yüzme antrenörüme ve arkadaşlarıma kadar herkesin
desteğini gördüm. Havuza elbette tedavi amacıyla geldim. Ancak kulaç attıkça kendimi daha özgür
hissettim. Yürüyemiyor,
koşamıyordum ama kulaç ataken kendimi
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Aslan : “Başarılarımda ailemden, yüzme antrenörüme ve arkadaşlarıma kadar herkesin desteğini gördüm. Havuza elbette tedavi amacıyla geldim. Ancak
kulaç attıkça kendimi daha özgür hissettim. Yürüyemiyor, koşamıyordum ama
kulaç atarken kendimi daha özgür hissediyordum. Bu da beni mutlu ediyordu
ve yüzmeyi çok seviyordum. Zaman içerisinde hem sağlığıma kavuştum hem de
antrenörümüzün desteğiyle başarılara imza attım. Yurt içerisindeki başarılarımı Milli
Takımla yurt dışına taşımak ve Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.
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“ARADIĞIMIZ TEDAVİYİ HAVUZDA BULDUK”
Oğlunun, önce yürümesinin,
sonra da
başarısının
bir

mucize olduğunu anlatan anne Figen
Yaraman, “Çocuğumun doğuştan gelen engeli nedeniyle birçok ameliyat
gerçekleştirildi. Birçok tedavi yöntemi
uygulandı. Ancak istediğimiz mutluluğu bulamadık. Tavsiye üzerine
yüzmeye başlayan oğlumuzun birkaç
ay içerisinde beklemediğimiz kadar
sağlığına kavuştuğunu gözlemledik.
Havuza parmakları üzerinde gelen
oğlumuzun bugün ayakları üzerinde yürüyor olması suyun
ve yüzmenin bir mucizesidir. Elde ettiği başarılar ve Milli Takıma
seçilmesi ise antrenörlerinin
desteği ve
kendi azmiyle

elde ettiği başarıdır” ifadeleriyle mutluluğunu dile
getirdi.

KULAÇ
AT A R A K
ENGELLERİ
AŞIP, BAŞARIYI YAKALADI
Aslan’ın azim ve
kararlılıkla
örnek
bir yaşam öyküsü olduğunu ifade eden
Yüzme Antrenörü
Ali Şahin ise, “Bir
insan ancak bu kadar kaderine yön verip
geleceğini değiştirebilir.
Aslan’ın yüzerek elde ettiği
dereceler bir başarıysa, yürümeyi başarması ise ancak bir mucize olabilir. Bu başarı ve mucizeyi
gerçekleştiren ise Aslan’ın azim ve
kararlılığı olmuştur. Biz sadece kendisine bir kılavuzluk yaptık. Hiç pes
etmedi. Parmaklarının

ucunda geldiği havuzda kulaç
atarak engelleri aşıp başarıyı yakaladı” şeklinde konuştu
BAŞARISINA RAĞMEN, SPONSOR DESTEĞİ BULAMADI
Aslan’ın bugüne kadar elde ettiği başarılara rağmen, yeterince destek göremediği için uluslararası yarışmalara
katılamadığını da kaydeden Yüzme
Antrenörü Şahin, “Aslan ilk yarışmasında sırt üstü yüzmede 4. olmuştu.
Aslan bu başarısından sonra il karmasına seçildi, ana ligde yüzmeye başladı. Aslan gelecek vaad eden bir sporcu
olduğunu o zamanlarda göstermişti.
Geçen sene Uluslararası Paralimpik
Komitesi tarafından ölçümleri yapılan Aslan yurt dışında ülkemizi temsil
edecekti. Fakat herhangi bir sponsor
desteği alamadığı için ciddi başarılarına rağmen yurt dışına gidemedi.
Onun yerine destek gören başka bir
ilin sporcusu gitti” diyerek sözlerine
son verdi. Doğuştan gelen engeli ya
yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen
tüm çabasıyla hayata tutunan Aslan
Yaraman, herkese örnek oluyor.

