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Her zaman bir arada...
Bır Arada



SEVGİLİ
İNNOVALILAR,
Yeni sayımızda, ara ara kendini gösteren bahar havasının etkisiyle 
Türkiye’nin derin sularında saklı cennetlerine uzanan bir yolculuğa 
çıkmaya ne dersiniz? “Kış aylarında da dalınır mı?” demeyin! Türkiye, 
yıl genelinde 18 dereceyi bulan sıcak sularının etkisiyle tüm yıl 
boyunca dalış yapabilmeye imkân veren rotalara sahip nadir 
ülkelerden biri! Hadi gelin, bir arada sıcak- soğuk demeden, 
Türkiye’nin en iyi dalış rotalarını keşfedelim. Marmara’dan, Ege’ye, 
oradan da Akdeniz’e uzanıp masmavi derinlikler içinde, kendimiz için 
yeni ilhamlar yaratalım. Vatoz tarlalarından, rengârenk mercanların 
diyarına, görkemli deniz mağaralarının esrarengiz dünyasına ulaşalım. 
Savaş dönemlerinden kalma batıkların izini sürelim. Ama bütün 
bunları yapmayı planlamadan önce dalış rotalarının zorluk derecesini 
hesaba katmakta, yeni başlayanlar için eğitmenlerden destek almakta 
fayda var, unutmayın! İleri seviyede bir dalgıçsanız ekibinizle birlikte 
hareket etmeyi ihmal etmeyin! Haydi başlayalım…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



ÇANAKKALE
Tarihi dokusunu su altı güzellikleriyle birleştiren Çanakkale Boğazı, İstanbul’a 
yakınlığıyla da dalış tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor. 1’inci Dünya 
Savaşı’nın izlerini yaşatan 33 batığa sahip olan boğazın serin sularında gezinirken 
top mermilerine rastlayabilirsiniz. Zaman içinde yaşanan şiddetli akıntı ve çevre 
koşullarının etkisiyle batıklarda tahribat yaşansa da çoğu batık bozulmadan 
bugünlere gelebilmeyi başarmış.

Bunlardan en önemlisi Plan Lundy Batığı, amatör dalgıçlar için ideal. Üstelik 
batıkta yer alan savaş geminin içindeki canlılar, bir asrı aşan savaş enkazının 
arasında süzülerek dalış tutkunlarını selamlıyor. Kış aylarında soğuktan ötürü dalış 
şartları zorlu olsa da Çanakkale’de dalış için yaz ayları tam anlamıyla biçilmiş 
kaftan.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



ÇEŞME
Dev tatil köyleri, şaşalı gece hayatı, eşsiz koyları ve plajlarıyla son dönemin en gözde 
tatil mekânlarından olan Çeşme, nasıl sörf tutkunları için en doğru rotalardan 
biriyse, dalış meraklıları için de öyle. Derin sularında çok farklı dalış rotaları yer 
alıyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Eşek Adası, 60 metreyi bulan derin sularında hapsettiği doğal güzellikleriyle 
dalgıçların favori rotası. 20 metreden 40 metreye kadar uzanan derinliklerinde 
adeta görsel bir şölen sunuyor.

Eşek Adası’nın güney ucunda yer alan 88 Taşları, adını 88 metreye varan derin 
sularından alıyor. Yeni başlayanlardan ziyade profesyonel dalgıçlar için ideal bir 
rota. 42’nci metreden sonra müren ve anafor gibi deniz canlılarıyla yüzebilirsiniz. 



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Eşek Adası’nın kuzey ucunda yer alan Ayrıktaş, 3 ayrı dalış parkurunda barındırdığı 
deniz canlılarıyla su altında bir doğa şöleni yaşatıyor. Derinliği 70 metreye kadar 
uzanıyor. 

Bölgedeki en güvenli dalış noktalarından biri de Yatak Adası. 50 dakikalık dalış 
süresince kolaylıkla gezilebiliyor. Derinliği 40 metreye uzanan sularında yer alan 
doğal su güzellikleri arasında, süngerler başrol oynuyor.

Çeşme’de lodossuz ve sakin bir havada dalış yapmak istiyorsanız Riko tam size 
göre. 15’inci metreden sonra karşınıza çıkan duvarı takip edin. 35’inci metrede yer 
alan devasa bir mağara kadar derin kovuğun içinde süzülerek, eşsiz deniz 
canlılarıyla suyun tadını çıkarın.

Pırasa Adası’nın yakınlarında yer alan Madonna, düz platoyla başlayıp çift bacalı 
mağaraya kadar görülmeye değer canlılarla görsel bir seremoni yaşatıyor. 

Ege’nin serin sularının merkezinde yer alan Deve Taşları, 60 metrelik derinliğe 
kadar inen dev bir koniden oluşuyor. Bu yapısıyla da dalış eğitimleri için oldukça 
elverişli. 

30 metrelik dalış duvarına sahip olan Tektaş, bölgede dalış yapılabilecek en uzun 
mesafelerden birine sahip. Adını 20’inci metrede yer alan taş kemerden alıyor. 

İki adayı birbirine bağlayan Göbektaşı, sığ ve derin iki kısımdan oluşuyor. Derinliği 
45 metreye kadar uzanıyor. Geniş bir dalış parkuru olarak sıklıkla tercih ediliyor.  

Bir zamanlar foklara ev sahipliği yapan Fener Adası’nda ne yazık ki fokları 
görebilmek mümkün değil. Ama birkaç fok mağarası bulunuyor. Farklı türde 
sünger ve mercanların yaşam alanı olarak su altı fotoğrafçılığı için ideal bir dalış 
noktası. 

Çeşme’nin kuzeydoğusunda yer alan tarihi Siren Kayalıkları aynı zamanda 
mitolojik açıdan önemli bir değer. Homeros’un Odysseus’ta anlattığı sirenlerin 
bulunduğu kayalıklar, dalış tutkunları için adeta bir çekim merkezi konumunda. 



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

FETHİYE
Doğal güzellikleri, eşsiz koyları ile tatilcilerin uğrak yeri olan Fethiye, farklı türdeki 
mercanlarıyla Türkiye’nin en gözde dalış noktalarından biri! Bölgenin en popüler 
dalış rotası olan Afkule, ileri seviyedeki dalgıçlar için uygun. 27’nci metrede yer 
alan muhteşem mağarasından yanında yer alan Türk Hamamı görülmeye değer. 
Su altı fotoğrafçılığına merak saldıysanız, muhteşem kareler yakalayabilirsiniz. 



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

BODRUM
Kalplerini Ege’de bırakıp gidenler için bir tutku haline gelen Bodrum, aynı 
zamanda Türkiye’nin en iyi dalış merkezlerinden biri. Kızıldeniz göçmenlerine ev 
sahipliği yapan Büyük Resif, ilk dalış deneyimini yaşayabileceğiniz harika bir dalış 
rotası. 

4 metreden 36 metreye kadar uzanan derinliği ve her mevsim ılık sularıyla yeni 
başlayanlar için ideal. Bu bölge, Delikli Mağara ve Batık Dalışı olarak 2 farklı rota 
sunuyor. Her iki rotada yer alan deniz canlılarıyla Ege’nin derin sularında dans 
etmek gerçekten muhteşem.  



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KAŞ
Türkiye’nin en iyi dalış noktaları arasında açık ara ilk sırada yer alan Kaş, 21 dalış 
rotasıyla muhteşem bir zenginlik sunuyor. Yıl genelinde su sıcaklığının ortalama 18 
dereceyi bulduğu Kaş’ın sularında avcı balıklarıyla yarışarak suyun gizemli 
dünyasını keşfedebilirsiniz.  

Bir Kaş klasiği olarak, Kanyon – Dimitri (Pamuk) Batığı ile bölgenin serin sularında 
süzülmeye başlayabilirsiniz. İki ada arasında yer alan Kanyon’a, sığ bir boğazdan 
geçerek ulaşılıyor. Derinliği 20 metreyi bulan iki dik duvardan oluşan Kanyon, sizi 
duvarları düğme mercan ve karideslerle kaplı bir mağaraya sürüklüyor. Bölge o 
kadar popüler ki sezonda balıktan çok dalgıç görebilmek mümkün.



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bölgeye adını veren Dimitri (Pamuk) Batığı, adını da 1968 yılında adalara vurmuş 
pamuk taşıyan bir yük gemisinden alıyor. Suyun 27-42 metre derinliklerinde 
bulunan batığın etrafını orfoz ve aslan balıkları mesken tutmuş. Batık çok eski 
olduğu için dikkatli olmakta fayda var!

Bir başka Kaş klasiği olan Uçanbalık Bankosu/ Flaying Fish, 2’nci Dünya Savaşı 
sırasında Meis’i bombalarken düşürülen bir savaş uçağı olan Flaying Fish’in 
kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Suyun 55 ile 71 metre derinliklerinde yer alan 
kalıntıları görmek istiyorsanız deneyim kazanmalısınız. Sudaki sert akıntılar, bazen 
dalışı tehlikeli hale getirebiliyor. Bu nedenle dalışınızı eğitmenlerin kontrolünde 
planlayın!



HATAY SAMANDAĞ
Dalışın 12 aya yayılabildiği bölgelerden biri olan Hatay, su altı zenginliği ile gerçek 
bir cazibe merkezi! Akdeniz’in Kızıldeniz’i olarak bilinen Samandağ, Süveyş 
kanalına olan yakınlığıyla göçmen balıklarını göç yolculuğuna uğurluyor. Kumlu 
deniziyle yüzlerce vatoz için uygun yaşam koşullarına sahip. Bölgede 7 farklı vatoz 
türü bulunuyor. 

Ekim-kasım aylarında çiftleşme dönemini burada geçiriyorlar. Dalış programınızı 
bu aylarda yaparsanız vatozların en özel anlarına şahit olabilir, köpekbalığı, manta 
gibi tehlikeli deniz canlılarına rastlayabilirsiniz. Böylesi tehlikeli bir parkurda 
dalmak için mutlaka eğitmenlerden destek alın!

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

