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DALIŞ NOKTALARI

DENEYİMLİ DALGIÇ VE SUALTI FOTOĞRAFÇISI TAHSİN 
CEYLAN, TÜRKİYE’NİN EN İYİ DALIŞ NOKTALARINI 
ANLATIYOR. BODRUM’DAN SAROS’A UZANAN BU CAZİP 
DALIŞ NOKTALARINDA SİZİ BEKLEYEN MANZARALARI 
GÖRÜNCE, EKİPMANINIZI TAMAMLAYIP DERHAL HAREKETE 
GEÇECEĞİNİZE İNANIYORUZ.

Yazı ve FOTOĞRaFLaR: TAHSİN CEYLAN
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En iyi 10 
dalış noktası 

Bodrum Küçük Reef 
Bütün dalıcıların en az bir defa 

dalış yaptıkları bu nokta, sualtı fauna 
ve florası açısından oldukça zengindir. 
Bodrum Küçük Reef’te, akya, karagöz, 
baraküda sürüleri ve dip zemine yakın 
olan axinella türü süngerler, geniş açı 
kadrajlamalarda sualtı fotoğraf ve 
videocularına arzulanan görüntüleri 
sağlar. Resifin üstü 5-6 metre, dibi 
ise yaklaşık 32 metre olduğu için 
her düzeyde dalıcıya hitap eder. 
Ulaşım kolaylığı ve yakınlığı da ayrı 

bir avantajdır. Popülasyon zenginliği 
ve kirliliğe henüz maruz kalmamış 
olması nedeniyle ülkemizin en iyi dalış 
noktalarından biri olarak tanımlanabilir. 

Her mevsimde dalınabilen ve 
Bodrum’dan çıkan tüm dalış teknelerinin 
uğrak yerlerinden biri olan bu noktanın 
korunması gerektiğine inanıyoruz. 

Kaş Flying Fish 
Kaş, yıllardır Türkiye’nin 

Kızıldeniz’i olarak anılmıştır. Bunda en 
önemli etkenlerden biri de Flying Fish 

dalış noktasıdır. Ülkemizde ne yazık ki, 
nesli tehlike altındaki türler içinde yer 
alan orfoz ve lahozları görüntülemek 
istiyorsanız buraya mutlaka dalmalısınız. 
Burası Caretta caretta’ların da uğrak 
noktasıdır. Meis adası ile Kaş arasında 
yer alan resifin üstü 6-7 metre, derinlik 
ise 75 metre ya da daha fazladır. Temiz 
ve oldukça berrak su yapısı, sualtı 
fotoğrafçıları ve videocularını özellikle 
çeker. Buradaki dalışlarda her türlü 
sürprize açık konumdasınızdır; bir vatoz 
ya da Caretta caretta her an kadrajınıza 

Kaş-Flying FishBodrum Küçük Reef, Lahoz

takılabilir. ayrıca sportif dalış sınırları 
içinde olmasa da, derinliklerinde bulunan 
2. Dünya Savaşı’na ait üç motorlu bir 
İtalyan bombardıman uçağı resifin 
cazibesini artırıyor. akıntısı bol bir dalış 
noktası olması ve besleyici elementleri 
beslenmeye ihtiyaç duyan canlıları oraya 
çeker. Popülasyonun fazla olmasının 
nedenlerinden en önemlisi de budur. Her 
mevsim dalınabilir.

Saros Bebek Kayalıkları 
Kabatepe İskelesi’nden hareketle 

9 millik bir süratle bir saat sonra Bebek 
Kayalıkları’na ulaşabilirsiniz. Mitolojik 
bir efsaneye göre; bu noktanın karasal 
bölümünde agospatami adıyla bilinen 
antik bir şehir varmış. agospatami ‘altın 
post’ anlamına gelirmiş ve bu kent için 
çok özel bir önemi varmış. altın postu 
giyebilen, ölümsüzlüğe ulaşırmış. Bu 
nedenle de şehir, sürekli korsanların 

Kaş

Saros Bebek Kayalıkları,
sarı sünger anemonu

baskınına uğrarmış. Rivayete göre 
baskından kaçan halk, sesleri duyulmasın 
diye bebeklerini kayalıklara bırakırlarmış. 
Bu yöre bu nedenle ‘Bebek Kayalıkları’ 
olarak adlandırılmış. 

Kıyıdan yaklaşık 150 metre açığa 
kadar sığ bir alanda (5-15 metre 
arası) ilerlemenin akabinde, sağlı sollu 
yüzeyden yaklaşık 1-1,5 metre derinlikte 
görülebilen iki topuk arasından, kıyıya 
paralel uzanan dik duvardan inişe 
geçiliyor. Duvarın açık denize bakan 
tarafı çok renkli bir biyolojik zenginlik 
sunuyor. İlk 20 metre ekseninde, 
sarı yumuşak mercanlar yoğun bir 
popülasyon oluşturuyor. Geceleri 
tentaküllerini açarak zooplanktonlarla 
beslenen mercanlar, akıntının şiddetiyle 
gündüzleri de besleniyor. Hemen hemen 
bütün kaya çatlaklarında kırmızı ve 
sarı renkli karabaş balıkları ile uzun 
antenleriyle kendilerini düşmanlarından 
korumaya çalışan böcekler görülebilir. 
Mega yılan balıkları büyük çatlaklarda 
gözlemlenebilir. ekolojik olarak 
fakirleştiğimiz bir dönemde, bu görsel 
şölen kesinlikle mutluluk verecektir. 
Buraya Çanakkale Kabatepe’den hareket 
edilen dalış tekneleriyle gidilebilirsiniz. 
Görüş, temmuz ayından sonra daha 
nettir. 

Ayvalık Tokmaklar 
Tokmaklar, Kuzey ege’ye özgü 

kırmızı mercanların (Paramuricea 
clavata) en bol bulunduğu ve tahribata 
uğramadığı dalış noktalarından biridir. 
Denebilir ki, en uzak dalış noktasıdır. 
Kuzeydoğusunda bir başka sığlık, Kerbela 
bulunur. Derinliği günümüz sportif dalış 
sınırlarında olmasına karşın bu noktalara 
‘sığlık’ denmesi süngercilerden bizlere 
kalan bir mirastır. 

ayvalık süngercilik tarihi açısından 
da anılmaya değerdir. Süngerciler 
kendilerine özgü yöntemlerle buraları 
keşfetmişler. 30 metreden başlayan 

Ayvalık Tokmaklar, kırmızı mercan, gorgonya

Ayvalık Tokmaklar

Ayvalık Tüplü Kurtlar
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sığlık 50 metrelere kadar iniyor. Dip 
yapısı muhteşem bir biyolojik zenginliğe 
sahiptir. Sizi mercan kolonilerinin yanı 
sıra müren, ıstakoz, böcek ve daha 
birçok canlı karşılar. Böcekleri sıra sıra 
izlemek kuşkusuz ayrı bir zevktir... Kırmızı 
mercanlar ülkemiz denizlerinde nesli 
tehlike altında olan türlerdendir. zarar 
verilmemesi açısından dalış yetisi daha 
yüksek olanların, yani tecrübelilerin 
dalmasını tavsiye ederim. ayvalık 
merkezden hareket eden Körfez Diving 
yıllardır bu noktalarda itinayla dalış 
yaptırıyor. 

Fethiye Türk Hamamı 
Hem eğitim, hem de tecrübe 

dalışlarının bir arada yapılabildiği en 
güzel dalış noktalarından biridir Fethiye 
Türk Hamamı. Bir dönem jeolojik yapısı 
nedeniyle Meksika şapkası olarak da 
adlandırılmış. Geniş açı kadrajlamalarla 
güneşin huzmeleri ve mavinin bütün 
tonları gözlemlenebilir. Derinliklerindeki 
mağaralarda ‘temizleyici karides’ 
olarak da bilinen türü karidesleri 
(Plesionika narval) görmek mümkündür. 
Sığlıklarında birçok canlının yanı sıra 
Kızıldeniz göçmeni pempheris türü üçgen 
balıklarına da rastlanabilir.  

Bodrum Kargı Adası 
ege’nin balık popülasyonu 

açısından en zengin dalış noktalarından 
biridir. İzmarit, küpes ve baraküda 
sürüleri sıralı olarak aynı hiyerarşik yapı 
içinde dalışçıları karşılar. Bentik alandaki 
tüplü formlar (Sabella pavonina) dip 
yapısına ayrı bir muhteşemlik katar. Dalış 
noktasına Bodrum’dan hareketle bir 
saatte gidilebilir.

Fethiye Türk Hamamı

Bodrum Kargı Adası, baraküdalar

Bodrum Kargı Adası

Çanakkale Çam Burnu 
Çanakkale Boğazı, farklı 

ekosistemiyle dalış severler için her 
zaman ayrı bir cazibe noktasıdır. 
Diplerdeki geçmişin mirası batıklar 
ve soğuk yüzey suları ile daha sıcak 
olan dip sularının buluşma havzası, 
beraberinde sürekli farklılaşan ve 
devamlı heyecan uyandıran fauna 
ve flora olarak zengin popülasyonlar 
yaratır. Çam Burnu, kıyıdan başlayıp 
derinliklere doğru inilebilen en güzel dalış 
noktalarından biridir. Diplerdeki batık ve 
batığı mesken tutan deniz canlıları, geniş 
açı ve makro görüntülemelerde avantaj 
sunar. 16-17 metrelerdeki sıcak/soğuk 
su tabakası Raja clavata ve Dasyatis 
pastinaca türü vatozların dansına sahne 
olur.        

Çanakkale Çam Burnu, Mığrı (Conger conger)

Çanakkale Çam Burnu denizanası (Rhizostoma pulmu9

Saros Büyük Kemikli, 
Lundy Batığı 
Batık dalışı denince ilk akla gelen 

batıklardan biri Lundy’dir. 1908 yapımı 
188 tonluk gemi, savaştan önce balina 
avlama gemisi olarak kullanılıyormuş. 
Savaş başladıktan sonra el konularak 
Çanakkale’ye mayın tarama gemisi 
olarak gönderilmiş. 16 ağustos 1915 
yılında da batırılmış. Torpille ya da 
mayına çarparak battığı söyleniyor. 
Büyük Kemikli Burnu açıklarında, deyim 
yerindeyse ‘biblo’ gibi bir konumda. 
ıstakoz, böcek, süngerler, devasa müren 
ya da yılan balıkları batığın müdavimleri 
arasında. Dip 28-30 metre, üst ise 
14 metre derinliğe sahip. Kabatepe 
İskelesi’nden hareketle dalış noktasına 
gidilebiliyor. Hemen yakınında yine 1. 
Dünya Savaşı’ndan kalan, ‘Su Batığı’ 
olarak adlandırılan bir başka batık daha 
var.

Kaş Kanyon
Kanyon, Kaş’ın en popüler 

dalış noktalarından biri. 6 metreden 
süzülerek önce 22 metreye, oradan 
da 42 metreye doğru gidebilirsiniz. 
Doğanın bizlere sunduğu bu görkemli 
manzara, tam anlamıyla mavi büyünün 

rüyası olarak ifade edilebilir. Kanyon 
girişi mavinin büyüleyici tonlarına 
sahip olup, hafızalardan bir daha 
silinmeyecek görsel bir menü oluşturuyor. 
20 metrelerde, kanyonun kum-kaya 
zeminine ulaşıp hemen dipte yer alan 
mini mağaranın karanlık ortamını kendine 
mesken edinen sünger, tüplü formlar, 
anemon, yengeç gibi kabuklulara bolca 
rastlamak mümkün. Derinlere doğru 
süzüldüğünüzde ise kanyonun büyüleyici 
güzelliğine, aynı görkeme sahip bir 
batık görüntüsünü ilave ediyorsunuz. 30 
metreden başlayıp 42 metreye kadar 
inilen derinlikte yer alan batık, herkesçe 
‘Pamuk Batığı’ olarak biliniyor. 1967 
yılında kanyonun üst tarafındaki sığlığa 
çarpıp batan Yunan bandıralı 50 metrelik 
kuru yük gemisi baş tarafı kanyonun 
sağındaki bölgede 3 metrede, diğer kısmı 
ise kanyonun dibinde yer alıyor. Sisli bir 
günde, tam yüklü olarak 2,5-3 metrelik 
sığ bir alanda karaya oturan, Kaş ve 
Meis’ten gelen teknelerin yardımıyla 
yükü tamamen boşaltılan gemi, aldığı 
hasarın telafisi ciddi maliyet oluşturunca 
hurdaya satılmış. Pamuk balyalarından 
oluşan yükü, kazanın hemen akabinde 
Kaş’lı kaptan Halil Şener tarafından Meis 
adası’na taşınmış, hurdaya satıldıktan 
sonra da gemiden yaklaşık 250 ton 
sac alınmış. Dimitri adlı bu gemi şimdi 
ülkemiz sualtıcılarına mutlak ziyaret 
edilmesi gereken bir batık olarak hizmet 
veriyor. Birçok deniz canlısına da yaşam 
habitatı oluşturuyor. Sualtı fotoğrafçıları, 
geniş açı ile batığı görüntüleyebilir. Makro 

Saros Büyük Kemikli Burnu

olarak da tüp formlar, deniztavşanları ve 
kabukluları da görüntülemek mümkün.

 
Kemer Paris Batığı

Kemer Yat Limanı’nın 1,5 mil 
açığında bulunan gemi, 25-30 metre 
aralığında kumlu zemin üzerinde yer 
alıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
batan geminin nakliye amaçlı kullanıldığı 
düşünülüyor. 1896 yılında inşa edildiği 
tahmin edilen gemi, üç güverte ve iki 
ambara sahip. Kıç taraftaki ambarda 
cephane bulunuyor. Yüzbaşı Mustafa 
ertuğrul ve arkadaşları tarafından 
batırılan gemi, sürekli ziyaret ediliyor.

Kaş Kanyon

Kemer Paris Batığı
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