REKOR

İnci kefali için
rekor kırdı
Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen,
Van Gölü’nün endemik türü inci kefaline dikkat
çekmek için ‘değişken ağırlıklı paletsiz’ dalında 61
metreye dalarak dünya rekoru kırdı.
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Şahika Ercümen ve Tahsin Ceylan

Üç dünya rekoru sahibi Şahika
Ercümen, yeni bir rekora daha imza
attı. Bölgenin simgesi olan inci kefaline
dikkat çekmek için Van Gölü’nde
‘değişken ağırlıklı paletsiz’ dalında 61
metreye dalan milli sporcu, dünya göl
ve deniz rekorunu aynı anda kırmış oldu.
1.680 metrelik rakımda olması
ve su sıcaklığının 3˚C’ye kadar
düşmesi gibi koşullara fiziksel uyum
sağlayabilmek için 15 gün önceden
bölgede kampa giren Şahika Ercümen,
rekor denemesini Akdamar Adası
yakınlarında gerçekleştirdi. Dünya Sualtı
Konfederasyonu’ndan (CMAS) Hırvat ve
İspanyol iki hakemin yanı sıra Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonu’ndan
(TSSF) hakemlerin kontrolünde yapılan
ilk denemede kulağını eşitleyemediği
için 57 metreye inebilen Ercümen,
ikinci denemesinde 61 metreyle dünya
rekorunun sahibi oldu.
Performans gerektiren ve deniz
seviyesine göre daha fazla risk
içeren dalışın yönetimi uzman bir
ekiple yürütüldü. Sualtı görüntüleme
yönetmeni Tahsin Ceylan’ın yanı sıra
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı,
İ.Ü. Çapa Sualtı Hekimliği Anabilim

Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Aktaş,
Van Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı İl Müdürlüğü, İl Jandarma
Komutanlığı, deniz polisi ve Ulusal
Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)
milli sporcuya destek verdi. Garanti
Bankası ana sponsorluğunda ve Türk
Hava Yolları (THY) uçuş sponsorluğunda
rekora hazırlanan ODTÜ Spor Kulübü
SAS sporcusu Şahika Ercümen’e
malzeme sponsoru olarak Mares Dalış
Ekipmanları, The North Face ve Mars
Athletic Club destek oldu. Projenin ana
sponsorluğunu ise Van Valiliği ile Elite
World Van Hotel üstlendi.
Rekorun ardından açıklama yapan
Şahika Ercümen, “Aylardır fiziksel
ve zihinsel olarak hazırlanıyorum.
Dünyada sadece burada bulunan
inci kefalinin akıntıya karşı inanılmaz
göç yolculuğundan ilham aldık. Van
Valiliği’nin de desteğini alarak bu rekora
karar verdik. Van Gölü 1.680 metrede
dolayısıyla irtifada zorluk derecesi çok
yüksek bir dalış. Oksijen az, su sodalı.
Bölgenin coğrafik ve jeofizik yapısındaki
farklılık ve zorluk bu rekor denememde
dezavantaj gibi görünse de bu durum
beni heyecanlandırdı. İstemek ve
inanmak çok önemli. Biz de istedik ve
bu irtifada dünyanın ilk rekorunu kırmayı
başardık. Çok mutluyuz. Destek olan
herkese teşekkür ederim” dedi.
www.sahikaercumen.com

İnci kefali
Van Gölü ve çevresi, dünyanın
en nadir ekosistemlerinden birine
sahip. Gölün sodalı sularında
yaşamaya alışan tek balık türü inci
kefali, ilkbahar aylarında büyük
sürüler halinde akarsulara göç
ediyor. Göç esnasında önüne çıkan
engelleri, şelaleleri somon balıkları
gibi atlayarak, uçarak aşıyor. Zorlu
göç esnasında kaçak avcılık ne
yazık ki endemik bir tür olan inci
kefalini de tehdit ediyor. Kırılan
bu rekorun, inci kefalinin yolunu
bir parça da olsa kolaylaştırması
amaçlamıyor.

