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KUŞADASI KÖRFEZİ DALIŞ NOKTALARI 

    Kuşadası sadece Türkiye’nin değil,  Akdeniz ve Ege’nin en sevilen dalış destinasyonlarından 

biridir. Özellikle sualtı fotoğrafçıları  ve sualtı videocuları Kuşadası hakkında heyecan verici yorumlar 

yapmaktadır.  Zira bölge berrak sularıyla, zengin founa ve florasıyla bu övgüleri fazlasıyla hak 

etmektedir.  

 Gerek sualtı zenginlikleri gerekse gezilecek yer alternatiflerinin çokluğu nedeni ile Kuşadası, 

hem dalış hem tatil için gelen tüm misafirleri memnun edecek bir tatil lokasyonudur.   

 

 

1 - Uçak Batığı (Çakın Reef )   

Mevkii            : Dilek Yarımadası-Sisam Adası    

Konum           : N 37°41.230'  E 027°03.989'  

Derinlik          : 6-32 Mt.  

Dalış Tipleri   : Batık Dalışı, Duvar Dalışı, Derin Dalış, 
Drift dalışı  
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      15-20 yıldır Güzelçamlı’lı denizci dostlarımızdan Dilek Yarımadası’nda 30 sene kadar önce denize 

düşen özel bir kayıp uçağın varlığını duymaktaydık. O yıllarda genç olan dostlarımız, düşen uçağın iki 

pilotunun babaları tarafından sağ olarak kurtardıklarını anlatırlardı.  

Kazadan sonraki ilk birkaç yıl sığ suda yüzeyden görülebilen uçak batığı,  yılların ve deniz 

hareketlerinin etkisiyle gözden kaybolmuştu.  

   2017 Ekim ayında biz dalış 

eğitmenleri;  ben M.Kubilay 

AKGÜR , Cüneyt ÇAKIN , Güngör 

Muhtaroğlu  ve S.Tağmaç 

SARAÇOĞLU  CCR ( Kapalı Devre 

Dalış) sistemleri ile derin dalış 

eğitimi için Kuşadası’nda derin   

mevkii arayınca yeniden 

Güzelçamlı’lı denizci 

dostlarımızdan kayıp uçak batığı  

ile ilgili tarif alarak dalış 

gerçekleştirdik. Kayıp uçağı arama 

dalışının sonlarına doğru ekipte 

önde giden CCR (Kapalı devre dalış) eğitmeni Cüneyt ÇAKIN’ın kollarını bir kuş gibi açıp işaret vermesi 

ile 32 metre derinlikte uçağı bulduk. Uçağı ilk gören kişi olması sebebi ile dalış noktasına o gün 

“ÇAKIN REEF” adını verdik. 

    Uçak batığı Dilek Yarımadası ile Sisam Adası arasında yer alan “Çakın Reef” te bulunuyor. 

Uçak ters vaziyette, burun kısmı 30 derecelik bir eğimle yukarı doğru bakıyor. Bu bölgede maximum 

derinlik 60 metre. Tek motorlu olan uçak için alttan kanat ve “T kuyruk ” olarak tespit yapıldı. Yeni 

bulunan uçak batığında uçağın kimliği, tipi ve pilotlarla ilgili bilgilere ulaşmak için gerekli araştırma 

dalışlarına yakın zamanda devam edilecek.  

        Çakın Reef  6 mt’den sonra 

direkt derinleşen yapısı ile uçağı 

ziyaretten sonra dalışa duvar 

dalışı olarak devam 

edilebilmekte ve Milli Park’ın 

doğal yapısı ile korunan bölge 

sualtı fotoğrafçıları için güzel 

kareler vermektedir. Ayrıca 

Nitrox dalışı için de uygun olan 

derinlik yapısı ile uzman 

dalıcılara da iyi bir dalış 

anternatifi olmaktadır. 
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2 - SHELL REEF  

Mevkii          :  Aslan Burnu – Kuşadası Körfezi  

Konum            :   N 37°49.072'  E 027°14.690'  

Derinlik           : 24-30 Mt.  

Dalış Tipleri    :  Derin Dalış, Kovuk dalışı  

 

     Shell Reef derin dalış 

eğitimi için çok uygundur 

ve tercih edilebilir. İlk iniş 

27 metredir. Referans ipi 

ile alçalınır. Yaklaşık 500 

metre uzunlukta kaya 

grubundan oluşur. 

Kayaların altı oyuktur. 

Ağırlıkları ortalama  1-2 kg 

olabilen Eşkina sürüsü 

bulunmaktadır. Su altı 

videocuları tarafından ışık 

kaynağı ile eşkinaların kaya 

altı yaşantıları 

görüntülenebilir.  

 

3 - CLUBMED BANKO     

Mevkii             : Aslan Burnu – Kuşadası Körfezi    

Konum            :  N 37°49.699'  E 027°14.168'  

Derinlik           : 14-30 Mt.  

Dalış Tipleri    : Reef 
Dalışı, Eğitim Dalışı, Derin 
Dalış, Drift Dalışı  

 

    Club Med, 14 metre 
derinlikte başlayıp açığa 
doğru 30 metre derinliğe 
adeta düz bir cetvel gibi 
giden bir kaya grubundan 
oluşmaktadır. Bu özelliği 
ile hem sığ dalış için hem 
de  başlangıç 
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seviyesindeki dalıcılar için son derece uygundur. Referans ipi ile alçalmada tecrübe kazandırır. Club 
Med Reef,  Caretta Caretta icin uyku bölgesidir ve karşılaşma ihtimali vardır. Ayrıca kayalıklarımızda 
bolca müren ve ahtapot yuvaları vardır. Boru kurtları, geniş açı fotoğraf çekimi için uygundur. Antenli 
böceğimiz ise kadroludur fakat her zaman başka kayanın altından çıkar, iyi aramak gerek.  

 

4 - KİWİ BEACH   

Mevkii             : Karga Adası – Kadınlar Denizi  

Konum            :  N 37°50.342'  E 027°14.182'  

Derinlik           : 5-8 Mt.  

Dalış Tipleri    : Eğitim Dalışı,  Gece Dalışı  

 

 

Kiwi Dalış Merkezinin bulunduğu sahil ise Karga adasının etrafına yapılmış, yapay eski anfora 

ve at arabaları ile zenginleştirilmiş, balık ve sualtı canlılarına yuva olmuş bir dalış noktasıdır. Eğitim ve 

deneme dalışları için idealdir diyebiliriz. Gece dalışı için fotoğraf ve video çekimi yapılabilecek uygun 

bir yerdir.  

 

5 - BARBAROS BANKO    

Mevkii             : Kadınlar Denizi – Kuşadası Körfezi  

Konum            :  N 37°50.590'  E 027°13.132'  

Derinlik           : 6-30 Mt.  

Dalış Tipleri    : Reef Dalışı, Eğitim Dalışı, Derin Dalış, Drift Dalışı 

 

      Barbaros Banko Kadınlar Denizi Plajı’nın 

açığındaki sığlıkta kalan bölgedeki eski bir otel 

olan Barbaros Otel’den ismini almıştır.  

       Barbaros Banko, 6 metre derinlikte dalışa 

başlanan 6 mt-30 mt. dalış derinliği olan reefdir. 

Open Water baslangıç seviyeleri için  6mt-18 mt. 
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derinliklerde iri kayalıklar ve fotoğraf çekimi için güzel oyuklar vardır.  

     İleri seviye dalıcılar için az akıntıya karşı dalış 8mt. derinlikte başlar. 12-14 mt.lerde az akıntıyı 

sırtımıza alarak  18 mt. en son 30 mt.derinlikte akıntının ve gruptaki hava sarfiyatının durumuna göre 

dalış, drift dive olarak bitirilebilir veya başlangıç noktasına dönüp dalışa son verilebilir.  

       Barbaros Banko açık denizde 

olduğu için görüş mesafesi hava 

durumuna bağlı olarak farklılık 

gösterebilmektedir. Buradaki dalışlarda 

sualtı fotoğrafçılarına fazla miktarda deniz 

tavşanı poz verecektir. Müren ve mığrıları 

da yan yana yakalama şansları olabilir. 

Dalışların erken saatte olması durumunda 

sinaritleri 14-20 metrelerde avlanırken 

izleyebilirler. 20 -30 metrelerde kadrolu 

eşkinalarımıza selam verdikten sonra 

orfozlarımız ve en son baba orfozumuz utangaç  yapısı ile yan profilden gözüküp hemen yuvasına 

girecektir. Bu reef için eklenebilecek diğer canlılar ise lahoz ve ender baraküda sürüsüdür.  

 

6 - ADABANKO    

Mevkii             :  Güvercin Adası – Kuşadası   

Konum            :  N 37°51.999'  E 027°13.715'  

Derinlik           :  6-42 Mt.  

Dalış Tipleri    :  Reef Dalışı, Eğitim Dalışı, Derin Dalış   

 

   Kuşadası’nın en popüler dalış noktası 

Adabanko’dur.  Adabanko başlangıç seviyesi 

dalıcılar için mükemmel  konforda ve 

görüştedir.  Sualtı  zenginliliği çok hareketli 

olan bu noktada sürü halinde karagözler 8 

mt. de ziyaretçilere poz verirler. Sıcak su 

kaynağımız yine 12 metrelerdedir.  Sığ suda 

kayaların penceresinde güzel poz verilebilir.  

Tecrübeli dalıcılarımız için dalış 5 metre 

indikten sonra dik bir duvarla 12-15 mt. inip 

devap edilir. Maximum dalış derinliği 30 

metredir.  
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7 - AİRBUS A-300 UÇAK BATIĞI    

Mevkii             :  Kuşadası   

Konum            :  N 37°52.962'  E 027°15.658'  

Derinlik           : 18-22 Mt.  

Dalış Tipleri    : Eğitim Dalışı,Batık Dalışı,   

 

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nda dalış 
turizmini cazip hale getirmek için harekete geçti ve 
bu kapsamda Kuşadası Körfezi’nde batırılmak üzere İstanbul’daki özel bir havayolu şirketinden  54 
metre uzunluğa, 44 metre kanat genişliğine sahip Airbus A300 tipi yolcu ve nakliye uçağı satın alınıp 
Kuşadası Adakule Mevkiinde 24 metre derinliğe batırıldı. Kısa ve orta menzilli, geniş gövdeli yolcu ve 
nakliye uçağı Airbus A300 parçalara ayrılarak 5 TIR ile 1 Nisan2016’da Kuşadası’nın Güzelçamlı 
Mahallesi’ne getirildi. Burada montajına başlanan uçağın, iki aylık bir süreç sonunda 4 Haziran 2016 
’da batırılma işlemi gerçekleştirildi.  

Bu büyüklükte bir uçağın resif amaçlı 

batırılmasının bir ilk olacağını belirten Aydın 

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem 

Çerçioğlu, “Bu projeyle Kuşadası’nın deniz dibi 

canlı çeşitliliğini arttırmak ve su altı dalış turizmini 

geliştirmek amaçlanmaktadır. Yerli ve yabancı,  

turistlerin dalış meraklılarının ilgisini çeken bu 

projemizle Kuşadası dalış turizmi açısından önemli 

bir yer haline getirildi‘’ dedi. 

Airbus A300 uçak batığı lisans düzeyi yeterli olan dalıcıların kolay ve keyifli bir batık dalışı 

gerçekleştireceği dalış noktasıdır.  
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8 – ADAKULE MAĞARALARI   

Mevkii             :  İçme Tepesi  / Alkoçlar Adakule Hotel Önü -Kuşadası   

Konum            :  N 37°53.267'  E 027°15.790'  

Derinlik           : 12-15 Mt.   

Dalış Tipleri    : Reef Dalışı, Eğitim Dalışı, Mağara-Kovuk Dalışı   

 

    Mağara dalışı için en uygun vakit sabah 

saatleridir. Kayalık bölge olması sebebi ile deniz 

hareketi başlamadan dalışa girip çıkmayı su 

berraklığı açısından tavsiye ederim. Bu nedenle 

sabah buluşma erken olmalıdır. Adakule 

mağara dalışımız 7 mt derinlikte başlamaktadır.  

Mağara dalışı maximum  derinlik 12 metredir. 
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Bu dalış yaklaşık 45 dk. sürmektedir. Bu resifimizde 2 adet mağara bulunmaktadır.  İlk mağaramız, 18 

mt uzunluğundadır, mağara genişlik olarak yaklaşık 2.5 mt dir, ve uzunluğu 18 mt'dir. Giriş ve çıkışı 

olan daha sonra tekrar girişe dönüp devam edeceğimiz karanlık mağaradır.  18 metre sonunda yukarı 

çıkıp hava alma imkanımız oluyor, ardından tekrar dalıyoruz ve mağara içinde dikkatlice ilerliyoruz. 

Eğer doğru palet çırpılır ve mağara içi bulandırılmazsa fenerle mağara içinde farklı canlılara 

rastlayabiliriz. Örneğin ; Karavida,mığrı, müren, yengeç, ıstakoz, karides. Ardından mağaradan 

çıkıyoruz ve ikinci mağaraya doğru ilerliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

İkinci mağaraya gidişimiz sualtından yapılacak 150 metrelik bir yolculukla gerçekleşecektir. Bu 

arada solumuzda kalacak olan kayalıklarda çeşitli sualtı canlıları görebiliriz. İkinci mağara, büyük bir 

girişi molan içinde fotoğraf çekimine uygun penceresi bulunan açık mağara ve kovuk olarak 

anlatılabilir. Mağaranın girişteki yüksekliği yaklaşık 6 mt ve genişliği 4.5 mt dir. Mağara oldukça 

geniştir ve aynı zamanda Akdeniz Foku yuvasıdır. Eğer şanslıysak akdeniz foku bizi merak edip 

yanımıza gelecektir. 

Buradaki gezintinin ardından hava kontrolü yapılıp tekrar geri dönüp dalış sonlandırılır. 

Mağaralarımızda dalıcılar bir dalışta iki ya da üç mağara ziyeret etme tecrübesi yaşayacaklardır.  

 

 9 - PINE BAY REEF 

Mevkii          :  PYGELA BEACH Pıne Bay Hotel Önü – 

Kuşadası Körfezi 

Konum   : 37°54'31.8"N 27°15'42.9"E 

Derinlik        : 5-30 mt 

Dalış Tipleri   : Derin Dalış, Eğitim Dalış, Reef Dalış 

Pine Bay resifi dalışa yeni başlayacak olanlar için 

de uygun bir resifdir. Derinlik 4-5 mt den başlamaktadır 

ve açıldıkça 30 mt derinliğe kadar gitmektedir ve yamacı sağımıza alıp ilerleyebiliriz. Mendirek dibi 

olduğu için zengin balık popülasyonuna sahiptir. 
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Derinde ilerlerken bolca orfoz görme şansına sahibiz ve aynı zamanda çokca müren yuvaları 

ve ahtapot yuvaları ile karşılacaksınız. Aynı zamanda dalışımızda dönüşü 10-15 mt lerde yapacağımız 

için çok sayıda çupra ve levrek lerle karşılaşma şansımız var. 

 

10 - KAMİL REEF(Cavern) 

 

Mevkii          :  Pamucak Mevkii – Kuşadası Körfezi 

Konum           :  37°55'07.2"N 27°15'54.8"E 

Derinlik        :  5-30 mt 

Dalış Tipleri   : Derin Dalış, Eğitim Dalış, Reef Dalış 

 

Kamil Reefte dalışa sığ su  5 mt den başlıyoruz, ardından 4 metrede bulunan kovuğa gidiyoruz 

ve kovukda çok güzel fotoğraf kareleri çekme şansımız oluyor. Ardından kovuğu arkamıza alıp derine 

doğru ilerliyoruz, 9 mt derinliğe vardığımızda sıcak su kaynağına uğruyoruz. Resifte biraz daha 

ilerledikten sonra kayalara yapışmış Iyonya döneminden ve hatta daha eski anforalara raslıyoruz. 

Daha önce Efes Antik kenti güzergahı üzerinde olduğu için bu bölgede çok sayıda antik eserlerle 

karşılaşmamız mümkün. 

 

11 - OZAN REEF 

Mevkii         :  Pamucak Mevkii – Kuşadası Körfezi 

Konum          :  37°55'16.4"N 27°15'57.9"E 

Derinlik       :  5-18 mt 

Dalış Tipleri  :  Eğitim Dalış, Reef Dalış 

 

 

Ozan Reef ‘e dalacak olan dalgıçların çok fazla dalış tecrübesine sahip olmasına gerek yoktur. 

Derinlik 5 mt den başlamaktadır ve azami 18 mt derine kadar gitmektedir. Genellikle dalışımız 15 mt 

altında olacaktır.  Ozan Reef'i değerli kılan en iyi şeylerden biri resifin mükemmel derecede güzel 

olması ve çok derin olmadığı için adeta renk cümbüşü olmasıdır. Resifimizde 10 mt lerde dolaşırken 

Iyonya ve Roma zamanından kalma anforolarla karşılaşacaksınız. Ve hatta kimi anforaların ilk günkü 

kadar sağlam olduğunu göreceksiniz. Ozan Reefde karşılaşabileceğiniz iskorpit balıkları haricinde 

bolca dil balığı göreceksiniz ve bu resife ev sahipliği yapan vatoz ve kalkan balıklarıyla karşılaşma 

şansınız çok yüksektir.  
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12 - PAMUCAK REEF 

Mevkii         :  Pamucak Mevkii – Kuşadası Körfezi 

Konum          :  37°55'16.7"N 27°15'37.0"E 

Derinlik       :  5-40 mt 

Dalış Tipleri  :  Eğitim Dalış, Reef Dalış,Derin dalış 

 

Pamucak resifi biraz açıkta 

olmasına rağmen başlıcağımız derinlik 

yine 5 mt dir. Kule tarzında bir resiftir ve 

derin dalışlar yapmanız için uygundur. 

Bu bölgede Efes Antik Kenti gemi 

güzergahı üzerinde olduğu için çok 

sayıda anforalarla karşılacaksınız. 

Pamucak Resifinde şansımız olursa 

baraccuda sürüleriyle karşılaşabiliriz ve 

aynı zamanda Pamucak Resifine ev 

sahipliği yapan dev orfozla karşılaşma 

şansınız çok yüksek. Kimi zaman güçlü bir akıntıya sahip olan resif aynı zamanda sıcak su çıkışı olan 

bölgelere sahiptir,  bu yüzden sinarit, mercan, akya gibi avcı balıklarında vazgeçilmezi olan bir dalış 

noktasıdır. Bölgede çok sayıda deniz tavşanı olduğu için fotoğrafçılık için çok uygundur. 

 


