
44 
 

 

 

                                 Gönderilme Tarihi:  19.04.2021 

Düzeltme (1):  30.04.2021  

Düzeltme (2):  16.05.1011 

Kabul:  24.05.2021 

 

 

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2021, 2(1): 44-74                                                  

Dalış Turizmi Kapsamında, Çanakkale Boğazı ve Çevresinde Bulunan Batıkların 

Dalış Rotalarının Belirlenmesi 

Araştırma Makalesi 

 

İbrahim Şinasi TÜRKEL 

sinasiturkel@gmail.com 

 

Sinan GÖKDEMİR 

Dr. Öğretim Üyesi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Turizm Fakültesi 

sinan.gokdemir@yahoo.com 

 

Özet 

Dünya genelinde dalış aktivitesinin her geçen gün ilgi gördüğü ve bu durumun turizmde karşılık bulduğu ortadadır. Bu anlamda 

Türkiyenin dalış turizmi etkinliğinden hak ettiği payı alamaması ülke açısından büyük kayıptır. Bu çalışmanın amacı 

Türkiye’nin önemli tarihi ve kültürel turizm çekim merkezlerinden birisi olan Çanakkalenin dalış turizmi potansiyelini, birinci 

Dünya savaşı esnasında ve sonrasında bölgede batan batıklar üzerinden ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama tekniği, doküman incelemesi ve gözlemdir. Bu amaçla Çanakkale boğazı 

ve çevresinde bulunan batıkların yerleri gerek karadan gerek ise denizden gözlem yoluyla incelenmiş ve dalış turizmi rotası 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, dalış turizmi kapsamında turistik bir ürünün oluşturması anlamında seyahat acentaları 

için önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, Çanakkale ve çevresindeki batıkların turistik ürün çeşitliliğine katkı 

sağlaması amacı ile çalışmada batıklar dört farklı rotaya ayrılmış ve batıkların yerleri, durumları ve dalış imkanları çalışmada 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir kriz dönemi olan Covid-19 sürecinde bu rotanın seyahat acentaları ve turist rehberleri 

tarafından benimsenmesi ve kullanılması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Dalış Turizmi, Dalış Rotası 

Determination of Diving Routes of Shipwrecks in the Dardanelles Strait and its 

Surroundings within the Scope of Diving Tourism 

Abstract 

Diving activity gets important for tourists all around the world. In this sense, it is a great economic loss for Turkey to not get 

its deserved share in diving tourism activities. The aim of this study is to reveal the diving tourism potential of Çanakkale 

through the sunken ship wrecks in the region during and after the First World War. Qualitative research method was used in 

the research. The document analysis and observation techniques used in the research. For this purpose, the places of ship wrecks 

in the Dardanelles and its surroundings were examined both from the land and from the sea, and it was tried to create a diving 

tourism route. The study is considered to be important for travel agencies in terms of creating a touristic product in terms of 

diving tourism. As a result, the wrecks were divided into four different routes in the study. In order to contribute the touristic 

product variety of the Dardanelles Strait and the surrounding wrecks, the locations, condition sand diving possibilities of the 

wrecks were tried to be revealed in the study. One of the expectation of study to adopt and use by agencies and tourist guides 

during the Covid-19 period, which is a crisis period. 

Keywords: Tourism, Diving Tourism, Diving Route. 
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Giriş  

İlgi alanları su altında bulunan doğal ve tarihi güzellikleri görmek olan kişiler, bu amaçla farklı 

ülkelere ve bölgelere seyahat gerçekleştirebilmektedirler. Dalış turizmine ilgi duyan kişiler 

gerekli ekipmana sahip bir acenta ve dalış okulu ile izin verilen bölgelerde bu turizm türüne 

katılım sağlayabilirler. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz 

Ticaret Odası (2020) verilerine göre, Türkiye’de 279 adet dalış işletmesi bulunmaktadır ve 2019 

yılında deniz turizminden 7,2 milyar dolar gelir elde edilmiş bu da toplam turizm gelirlerinin 

yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. 186 ülkede 6.600’den fazla dalış merkezi ve tesisi bulunan 

dünyanın en önde gelen dalış eğitim kurumlarından biri olan Professional Association of Diving 

Instructors (PADI) her yıl bir milyon dalgıç sertifikası vermekte olup bu rakam 1967'den bu güne 

dünya genelinde 27 milyona ulaşmıştır (www.scubaturkiye.org). Turizmde donanımlı dalış 

geçmişi çok eskiye gitmemektedir. Donanımlı dalışta insanlar su üstü güzelliklerin yanı sıra su 

altı güzellikleri de tecrübe etmek istemektedirler. Teknoloji ve dalış ekipmanlarının gelişmesi ile 

birlikte daha fazla insan sualtında bulunan güzelliklere ilgi duymakta, bu turizm türüne kat ılım 

sağlamaktadırlar. Dünyada ve Türkiyede dalış turizmi ile ilgili risk(Tibiriça vd., 2011), etki 

(Dearden vd.2007), destinasyon geliştirme (Kainde vd., 2017; Cater, 2007) , akış deneyimi ve 

memnuniyet (Cater vd, 2020), çevresel etki (Howard, 1999), taşıma kapasitesi (Eduardo vd, 2013), 

macera turizmi (Giddy & Rogerson, 2018), kültürel miras (Vrasida, 2020), risk yönetimi (Wilks 

& Davis, 2000), sanal dalış deneyimi (Bruno vd, 2019), motivasyon (Tschapka, 2006) ve 

rekreasyon ( Lew, 2013) gibi çalışmalar yapılmıştır. Ancak Çanakkale Boğazı ve çevresi 

incelendiğinde dalış turizmi ile çok az dalış turizmi (Demirtaş, 2012; Erhan vd., 2020) 

çalışmalarına rastlanmıştır. İlgili alan yazın incelendiğinde dalış turizmi ile ilgili rotalama 

çalışmasına rastlanmamıştır. Bu durum dalış turizmi rotası oluşturmayı konu edinen bu 

çalılşmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çanakkale ve çevresinde gerek su altı flora ve 

faunası, gerek ise kültürel kalıntılar dalış turizmi için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu 

potansiyelin öncelikle belirlenmesi, sonra turizme kazandırılabilmesi için gerekli altyapı, üstyapı 

ve kanuni düzenlemelerin yapılması ve son olarak da bir deneyimleme güzergahının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu çalışma güzergah belirleme amacıyla ortaya konulmaktadır. 

Kavramsal Çerçeve  

Donanımlı Dalış 

Nefes tutma ve hava ihtiyacını karşılamak için büyük bir objeye hava depolama dalış için 

kullanılan en basit iki tekniktir. Hava depolama tekniği için kullanılan aletler ilk dönemlerde hava 

çanı, sonrasında ise büyük hacimli kapalı kıyafetler olmuştur. 1837 yılında Augustus Siebe’nin 

geliştirdiği ilk kapalı dalış kıyafeti, donanımlı dalış için önemli adımdır. Bu kıyafet günümüzde 

hala kullanılmaya devam etmektedir. Turizm ve sportif amaçlı yapılan donanımlı dalı ş başlangıcı, 

1825 yılında William H. James’in kendi kendine yeten su altı nefes alma aparatlarını (SCUBA) 

ilk defa geliştirmesi ile 1865 yılında Benoit Rouquayrol ve Auguste Denayrouze’in bir yüz 

maskesi üretmelerine dayanır. Ancak ilk kapalı devir daimle  çalışan oksijen bazlı yeniden solunum 

sisteminin geliştirmesini1878 yılında Robert Davis ve Henry Fleuss gerçekleştirmiştir. Çok 

derinlerde kullanımı olmayan bu sistem, 1920 yılında Yves Le Prieur tarafından 7,6 metreden daha 

derin yerlerde kullanılabilir hale getirilmiştir. Donanımlı dalış bugünkü mükemmelliğine 1943 

yılında, Frenchmen Emile Gagnan ve Jacques Cousteau tarafından getirilen sistemle ulaşmıştır. 

Artan talep,  Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950 yılında donanımlı dalışı bir spor olarak ilk k ez 

tanınmasını sağlamış ve günümüze kadar talep artırmaya devam etmiştir (Yıldırım, 2019).  

Donanımlı dalış, turizm sektöründe oldukça yeni bir gelişmedir. Denize, göllere ve nehirlere ilgisi 

daha önce su üstü faaliyetlerinin ve su altında az bir sürede görebildiklerinin ötesine geçmemiş 

çok fazla sayıda insanı kendine çekmiştir. Geliştirilen ekipmanlar bu sınırlı süreyi uzatarak 
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dalgıçların benzersiz ve etkileyici bir boş zaman aktivitesi olarak su altı dünyasını görmelerine ve 

kendilerini yenilemelerine izin vermektedir (Ghazali & Dimmock, 2013). Donanımlı dalış, T.C. 

Resmi Gazete (10 Eylül 2008, Sayı 26993) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış 

Yönetmeliğinde “sıkıştırılmış hava ya da oksijen oranı arttırılmış sıkıştırılmış hava solumaya 

olanak veren ve yüksek basınca dayanıklı taşınabilir tüp ve buna ilişkin donanım kullanılarak 

sualtında yapılan dalış”, olarak tanımlanmaktadır. Donanımlı dalış yapabilmek için ekipmanlara 

ihtiyaç duyulduğundan “Aletli Dalış” veya “Tüplü Dalış” olarak da adlandırılmaktadır. İngilizcesi 

“Scuba Diving” olarak bilinmekte olup Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) 

ise bağımsız olarak taşınabilen bir tüp ile taşınan basınçlı hava veya gazların ortam basıncına 

uygun hale getirilerek su altında solunmasına imkan veren donanımı ifade etmektedir.  

Dalış isteklerini dalgıç profillerine göre inceleyen Rice (1987), dalgıçları "sert", "turist" ve 

"potansiyel" olarak üçe ayırmıştır. "Sert" dalgıçlar, su altı dünyasının flora ve faunası ve zorlu 

dalış türlerine tutkunken, "turist" dalgıçlar sadece tatil programlarının bir parçası olarak dalış 

yaparlar. "Potansiyel" dalgıçlar ise dalışa denemek isteyen yeni başlayanlardır. Tabata, (1992) 

dalgıçları, su altına meydan okuyan ve adrenalin tutkunu “macera dalgıçları” ve dalıştaki asıl 

amacı sualtı hakkında bilgi edinmek olan “eğitici dalgıçlar” olarak ayırmaktadır. PADI 

araştırmasında, dalgıçların yüzde 81'inin “macera aramaktan” ve % 71'inin “doğayla birlikte 

olmaktan” motive olduklarını bildirmişlerdir (Ghazali & Dimmock, 2013).  

Tayland'da yapılan bir araştırmada Dearden vd. (2007), dalgıçların istekliliklerini uzmanlık 

derecesine göre değerlendirmiştir. Yüksek ve orta düzeyde tecrübeye sahip dalgıçlar, "deniz 

florasını ve faunasını gözlemlemek", "bilgiyi genişletmek" ve "dalış becerileri geliştirmek" için 

daha istekli olmaktadır. Uzmanlaşmış dalgıçların dalış becerilerini geliştirme istekleri acemi 

dalgıçlara göre düşüktür. Çevrenin istek artırıcı etkileri (güzel hava, su sıcaklığı, su berraklığı, 

dalış durumu) ve dalış merkezinin hizmet özellikleri (dalış rehberi, iyi dalış ustası, iyi dalış 

arkadaşı ve ek faaliyetler) uzmanlaşmış dalgıçlarla kıyaslandığında düşük uzman dalgıçlar 

açısından önemlidir. Çok uzmanlaşmış dalgıçlar, köpekbalıkları, manta vatozu veya 

kaplumbağalar ile dalış deneyimleriyle motive olurlar (Dearden vd., 2007). Meyer vd. (2005), 

dalgıçların istekliliklerini cinsiyete göre araştırmıştır. Erkek dalgıçlar, "tarihsel olarak önemli 

gemi enkazlarını görmek", "ilginç eserler toplamak", "dalış ekipmanı kullanmak" ve "risk 

yaşamak" gibi dışsal isteklere sahip kişiler olarak tanımlanırken, öte  yandan kadın dalgıçlar, 

“dalabileceklerini kanıtlamak”, "özgüvenlerini artırmak", "yaratıcı ve zorlayıcı bir şey yapmak" 

ve "su altı hakkında bilgi edinmek” daha içsel isteklere sahip kişiler olarak tanımlamıştır. Ghazali 

ve Dimmock (2013), enkaz dalgıçları üzerine yaptığı araştırmada, erkek dalgıçların isteklerinde 

“eserleri takdir etme”, “batığın batış sebebi”, "enkazın makine, teçhizat ve boyutunu keşfetmek" 

gibi teknik yönler ön plana çıkarken, kadın dalgıçların "su altı yaşamını görmek" için daha iste kli 

olduklarını tespit etmişlerdir. Batık dalgıçlarına yönelik bir çalışmada, batık dalgıçlarının ilk üç 

istekliliklerinin "tarihsel önemli olan gemi batıklarını, eserleri ve sualtı yaşamını görmek", 

"batıklara nüfuz etmek" ve "su altı dünyasının huzur ve sakinliğinin tadını çıkarmak" düşüncesi 

olduğu yönündedir (Ghazali & Dimmock, 2013).  

Donanımlı Dalış Türleri 

Su altında nefes almayı sağlayan ekipmanlar, dalış yapan kişinin uzun süre sualtında kalabilmesine 

olanak vermekte ve uzun süreler sualtında kalabilmek sualtında yapılabilen faaliyetleri 

çoğaltmaktadır. Bu neden ile dalış yapan kişiler isteklerine uygun bir dalış türü seçebilmektedirler. 

En bilinen dalış türleri batık dalışı (wreckdiving), duvar dalışı (walldiving), derin dalış 

(deepdiving), mağara dalışı (cavediving), sürüklenme dalışı (drift diving), köpek balığı dalışı 

(sharkdiving) ve gece dalışıdır (nightdiving). Bunlardan bazıları; Duvar dalışı, sualtında genellikle 

suyun dibinden suyun yüzeyine kadar uzanan devasa büyüklükte kayalar tercih edil ir. Tehlikeli 
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bir dalış türüdür, daha çok donanımlı dalışı konusunda oldukça tecrübeli kişilerce uygulanır. 

Sürüklenme dalışı, “Sualtı Uçuşu” olarak da isimlendirilen bir dalış türüdür. Akıntı sayesinde 

kişinin sualtında uzak mesafelere sürüklenmesi amacıyla yapılır, Batık dalışı, su altında bulunan 

kalıntıları görmek, fotoğraflarını çekmek ya da incelemek amacıyla yapılan dalışlardır. Genelde 

gemi batıklarından oluşan kalıntılar uçak enkazları ya da diğer insani kalıntılar olabilmektedir. 

Batık dalışına insanları çeken kalıntıların tarihi, eski uygarlıkların kültürleri, batıkların 

oluşturduğu yeni habitatlardaki fauna flora veya hazine bulma umudu bile olabilmektedir 

(Yıldırım, 2019). 

Donanımlı Dalış Eğitimi ve Sertifikalandırılması  

Su altındaki tehlikeleri en aza indirebilmek ve meydana gelen istenmeyen kazaların 

tekrarlanmaması amacıyla güvenli bir şekilde dalış için gereken minimum düzeyde ya da ileri 

düzey eğitim,  uluslararası standartlara göre yürütülmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Değişik 

seviyelerde verilen eğitimler temel olarak sportif dalışlar ve teknik dalışlar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Kırk metreye kadar yapılabilen dalışlar turizm ve sportif amaçlı, 40 metre üzeri 

dalışlar ise teknik dalış olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de sportif amaçlı donanımlı dalış 

eğitimi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından, Dünya Sualtı Aktiviteleri 

Konfederasyonu (Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques, CMAS) ile akredite 

olarak, yetkili 200’ün üzerindeki dalış merkezi aracılığıyla yürütülmektedir. Donanımlı dalış 

eğitimini tamamlayan dalıcılara dünya çapında geçerli bir yıldız, iki yıldız ve üç yıldız olmak 

üzere üç seviyede TSSF/CMAS dalıcı belgesi/sertifikası verilmektedir (TSSF, 2014). Bu sertifika 

türleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu kriterlerine göre açıklanacaktır.  

Bir yıldız dalgıç: TSSF’e bağlı bir dalış kurumundan yeterli teorik eğitim ve belge almış, dalış 

ekipmanlarını tek başına takıp-sökebilen, doğru bir şekilde kullanabilen, tüm dalış kurallarını 

kolaylıkla uygulayabilen, üç yıldız bir dalıcı ya da dalış eğitmeni nezaretinde olması koşulu ile en 

fazla 18 metre derinliğe kadar dalış (gece dalışı hariç) yapabilen dalgıçtır.  

İki yıldız dalgıç: TSSF’ye bağlı bir dalış kurumundan yeterli teorik eğitim ve bir yıldız dalgıç 

belgesi almış, dalış kayıt defterine işlenmiş 20 onaylı dalışı bulunan, açık deniz dalış tecrübesi 

olan ve en az iki yıldız dalıcı nezaretinde en fazla 30 metreye kadar, gece dalışı da dahil dalış 

yapabilen dalgıçtır. Aynı zamanda dalış eğitmeni nezaretinde eğitim amaçlı en fazla 42 metreye 

kadar da dalış yapabilir. 18 yaşından küçük olan dalıcılar üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni 

nezaretinde olmak şartı ile en fazla 24 metreye kadar dalış gerçekleştirebilir.  

Üç yıldız dalgıç: TSSF’ye bağlı bir dalış kurumundan yeterli teorik eğitim ve iki yıldız dalgıç 

belgesi almış, dalış kayıt defterine işlenmiş 50 onaylı dalışı bulunan, her seviyede dalgıçlara 

sualtında liderlik edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip dalgıçtır. Liderlik ettiği dalgıçların emniye tli 

dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla sorumludur. Liderliğini üstlendiği 

dalgıçların emniyetinden birinci derecede sorumludur. En fazla 30 metreye kadar dalış yapabilir 

ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni nezaretinde ve eğitim amaçlı en fazla 42 metre derinliği kadar 

yardımcı olarak dalış yapabilir.  

TSSF/CMAS haricinde Türkiye’de başka özel eğitim sistemlerinin dalış eğitimleri de 

verilmektedir.  British Sub-Aqua Club (BSAC),  National Association of Underwater Instructors 

(NAUI),Professional Association of Diving Instructors (PADI) ile Scuba Schools International 

(SSI) dünya çapında en tanınanlarıdır. TSSF/CMAS ile bu kurumların eğitim sertifikaları arasında 

denklikler söz konusudur. Ancak TSSF/CMAS eğitim sistemi haricinde başka bir eğitim s istemine 

ait belgesi bulunan T.C. vatandaşı dalgıçlar Türkiye’de dalış yapabilmeleri için TSSF’den dalış 
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izin kimliği almaları gereklidir. Yabancı uyruklu dalgıçlar kendi dalış belgeleri ile donanımlı dalış  

yapabilirler (TSSF, 2014). 

Tablo 1: Uluslararası Donanımlı Dalış Sertifikası Denklikleri  

TSSF/CMAS BSAC NAUI PADI SSI 

Bir yıldız dalıcı SportDiver ScubaDiver 
OpenWaterDiver 

Advanced Open 
WaterDiver 

Advanced Open 
WaterDiver 

İki yıldız dalıcı Advanced Diver 
Master 

ScubaDiver 
RescueDiver Open WaterDiver 

Üç yıldız dalıcı DiveLeader Dive Master Dive Master DiveMaster 

Kaynakça: TSSF, 2014 

Yöntem 

Çalışmanın temel amacı, Çanakkale Boğazı ve çevresinde teknik dalış gerektirmeyen batıkların, 

en yakın liman veya balıkçı barınağına göre rotasının oluşturulmasıdır. Çalışmanın alanda bulunan 

dalış turizmi rota eksikliğini giderme noktasında önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışma, 

dalgıç turistlere Çanakkale’nin deniz turizmi ve batıklarının tanıtılmasına  ek olarak, bölgenin dalış 

turizmi potansiyelini ortaya çıkartma noktasında, turistik ürün çeşitliliğine katkı sağlaması 

açısından önem arz etmektedir. Araştırma ikincil veriler üzerine odaklanmıştır. İkincil veriler, 

araştırmacıların devamlı ve sistemli bir şekilde topladığı ve depoladığı veril er olarak görülebilir 

(Karagöz, 2017). Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış  ve kullanılan veri toplama 

tekniği olarak doküman incelemesi ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemlerden gözlem, 

araştırmacının katılımlı gözlemleme ile gerçekleştirdiği bir araştırma şeklidir. Bu yöntemde 

araştırmacı, kültürün bir parçası gibi davranmaktadır (Metin, 2014). Bu yöntemin seçilme nedeni, 

araştırmacının araştırılan olayın dışında kalması ile olayı anlayamama ihtimalidir (Karagöz, 

2017). Araştırmada kullanılan diğer bir yöntem de doküman incelemesi yöntemidir. Bu yöntemde, 

araştırmacı konuyla ilgili geçmişe yönelik her çeşit sözlü ve yazılı kaynağı inceler (Kozak, 2015). 

Yöntem gereği Çanakkale Boğazı ve çevresinde 15.10.2020 ile 15.12.2020 tarihleri aras ında iki 

ay süresince batıkların bulunduğu alanlar ve dalış için kullanılabilecek limanlar gözlemlenerek, 

kullanılabilecek fiziki ve teknolojik altyapı ile imkanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bir 

dalış turizmi şirketi yetkilisi, bir üç yıldız dalış  sertifikasına sahip aynı zamanda Kültür ve Turizm 

bakanlığından turist rehberliği belgesine sahip rehber ve son olarak da bir  akademisyenle rota 

oluşturmadaki kriterleri belirlemek amacıyla görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen 

veriler ışığında rota kriterleri belirlenmiştir.  Bu kriterler, Birinci Dünya Savaşında bulunmuş ya 

da sonraki dönemde batmış deniz vasıtası olmak, dalış için izin alınabiliyor olmak, 40 metre 

derinliğin altında olmamak ve limanlara yakınlık olarak belirlenmiştir. Ayrıca  her dalışta vücutta 

biriken ve ancak belirli bir süre su dışında kalma ile atılabilen azot değişkenine bağlı bir günde 

yapılabilecek maksimum dalış sayısı da göz önünde bulundurulmuştur . Yapılan doküman 

incelemeleri ile zenginleştirilen veriler daha sonra haritalama, fotoğraf ve notlar aracılığıyla analiz 

edilerek sınıflandırılmıştır.   

Bulgular  

Çanakkale il sınırları içerisinde bulunan gemi batıkları kronolojik olarak; antik batıklar, I.Dünya 

Savaşı’na ait batıklar ve I.Dünya Savaşı sonrası batıklar olmak üzere üçe ayırmak doğru bir 

değerlendirme olacaktır. Kaynaklarda antik batıklar hakkında bir çalışmaya rastlanmamaktadır. 

Diğer dönemlere ait batıklar üzerine yapılan çalışmalar da tüm envanterin ortaya konulması 
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açısından yetersizdir. Bu sebepten dolayı Çanakkale’deki batık envanteri güncellenmeye açık 

durumdadır.  

Turizm ve sportif amaçlı dalış, su altı fotoğraf ve görüntüleme yapma ile askeri alanlarda bulunan 

batıklara dalış yetkisi “su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara 

ilişkin usul ve esasları” düzenleyen yönetmelikle batık bulunan yerlerde kurulacak Su Altı Koruma 

Komisyonlarına verilmiştir (T.C.Resmî Gazete, 2020 ). Çanakkale için İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan dalış sahaları ve noktalarını gösteren 2018 Yılı Çanakkale 

Su Üstü ve Su Altı Parkur Alanlarında dalış yapılabilen tek batık Captain Frangos batığı ola rak 

gösterilmektedir. Aynı kaynakta, Eceabat İlçesi Sportif Turizm Parkur Alanları Belirleme 

Komisyonu’nca yayımlanan Eceabat İlçesi 2018 Yılı Su Üstü ve Su Altı Parkur Alanlarında ise 

Captain Frangos batığı ile Suvla Koyu’ndaki Lundy ve Louis batıklarına da dalış yapılabilir olarak 

görünmektedir. 2018 yılı merkez ve ilçelere ait parkur alanları 19.04.2019 tarih ve 339552 sayılı 

Valilik Onayı ile 2019 yılı içinde geçerli olduğu bildirilmiş olup hala geçerliliğini korumaktadır.  

Bu anlamda Çanakkalede dalış izni konusunda bir karmaşa sözkonusudur.  

Dalışa yasak sahalar hakkında 5.4.2016 gün ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu kararında ise 

Marmara Denizinde Çanakkale ili için dalışa yasak sahalar M1 ve M2 olarak gösterilmiştir (Harita 

1). Yine karara 20.4.2020 gün ve 2339 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gelen değişiklikte 

Adalar Denizinde Çanakkale Eceabat ilçesi için dalışa yasak saha E1 olarak gösterilmiştir (Harita 

1). Sonuç olarak sportif ve turizm amaçlı dalış yapılabilecek batıkların bulunduğu noktaları n hiç 

birinde dalış yasağı görünmemektedir. Ancak bu noktalara dalış organize edecek acenta ve dalış 

şirketlerinin karmaşa kaynaklı sorun yaşamaması için tur organize etmeden önce ilgili kurumlarla 

izin konusunda iletişime geçmesi daha iyi olacaktır.  

Harita 1: Bakanlar Kurulu Kararı Gereği Çanakkale İlinde Dalışa Yasak Sahalar  

 

Kaynak: https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263725/su-altinda-korunmasi-gerekli-kultur-ve-tabiat-

arliklar- 

Çanakkale Boğazı ve çevresinde tespit edilmiş olan batıklar , turizm ve sportif dalış kapsamında 

dört farklı rotaya ayrılmıştır. Rotalar Tablo 2’de Suvla Koyu (yeşil), Arıburun (kırmızı), 

Seddülbahir (mavi) ve Boğaz (sarı) olmak üzere dört bölgede dört faklı renkle önerilmiştir.  
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Tablo 2: Çanakkale Boğazı ve Çevresinde Bulunan Batıkların Dalış Alanları 

Bölge İsmi Batık İsimleri 
Ortalama 

Derinlik 
Limana Uzaklık En Yakın Limanlar 

Suvla Koyu 

Lundy Devriye Botu 28 m 6,3d.m. 

Kabatepe Limanı HMS Louis Muhribi 14 m 6,9d.m. 

Barc 1 (Küçük Kemikli) 29,2 m 5,4 d.m. 

Arıburun 

Milo Yük Gemisi 7 m 3 d.m. 

Kabatepe Limanı Barc 2 (Arıburun) 28 m 2,8 d.m. 

Çıkartma Vasıtası 18 m 3 d.m. 

Seddülbahir 
HMS Majestic 28 m 1,3d.m. 

Seddülbahir Balıkçı Barınağı 
Barc 3 (Seddülbahir) 26 m 1,6 d.m. 

Boğaz 
Mesudiye Savaş Gemisi 12 m 2,1 d.m. 

Çanakkale Limanı CaptainFrangos 30 m 2,3 d.m. 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından oluşturulmuştur.  

Dört farklı dalış alanı dört farklı renk ile isimlendirilmiş ve rotalama önerisi geliştirilmiştir. Bu 

alanlar Harita 2 üzerinde işaretlenmiştir. Her bir bölgede bulunan batıklar  hakkında bilgi, 

batmadan önceki görevleri, batış hikâyeleri ve su altındaki durumları hakkında bilgiler su altındaki 

fotoğraflarıyla birlikte açıklanmıştır.  

Harita 2: Dalış Bölgeleri 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

Yeşil Rota  

Lundy Devriye Botu 

1908 yılında balina avcılığı için trol teknesi olarak inşa edilmiştir. 1914 yılında I. Dünya savaşının 

başlamasının hemen ardından İngiliz Savaş Bakanlığının emri altına girmiş ve 1915 yılında 

devriye botu olarak Çanakkale Muharebelerinde görev almıştır.  Ağustos 1915’de Anafartalar 

Muharebelerinin en şiddetli olduğu dönem de Suvla Körfezi’ne demirleyen Lundy, 16 Ağustos 
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1915 günü HM Kalyan isimli İngiliz nakliye gemisinin iskele orta kısmından cephane yüklerken, 

Türk kıyı topçusunun ateşine maruz kalmış ve korunmak amacı ile HM Kalyan gemisinin 

manevrasına eşlik etmeye başlamıştır. Ancak hızlanan HM Kalyan gemisine ayak uyduramayan 

Lundy geri kalmış ve bir kısmı su üzerinde bulunan Kalyan gemisinin pervanesinin kıç tarafına 

çarpması sonucu yara almıştır. Olduğu yerden hareket edemeyen gemi sulara gömülmekten 

kendini kurtaramamıştır (Kolay vd., 2013). 

Fotoğraf 1: Lundy Devriye Botu 

 

Kaynak: http://kurbagaadam.blogspot.com/2007/01/hms-lundy.html 

Lundy batığı, bu bölgede en sağlam ve tek parça olarak bize ulaşan popüler bir dalış noktasıdır. 

Suvla Koyunun hemen girişinde bulunan batık, en yakın liman olan Kabatepe Limanına 6,3 deniz 

mili uzaklıktadır. 40˚17.806’K, 26˚12.970’D koordinatlarında, 28 metre derinlikte bulunmaktadır 

(Wytykowski vd., 2011).Gemi, düz, kumlu bir zeminde omurgası üzerinde yatmaktadır. Bir 

asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen denizin zorlu şartlarından çok iyi korunmuştur. 

Tüm ana parçaları kolayca tanınabilir durumdadır.  Ahşap güvertesinden geriye hiçbir şey 

kalmamış olan botun çelik destekleri güvertenin tam olarak nerede olduğunu göstermektedir.  

Harita 3: Lundy Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur . 

Batığın en ilginç kısmı ise şüphesiz kıç tarafıdır. Hala çok net ve tanınabilir bir çarpışma işaretleri 

taşımaktadır.Pruva bölmesi boştur ve güverte eksikliği nedeniyle delinmesi nispeten kolaydır. 

Dümen ve pervane, boylarının yarısına kadar kuma gömülüdür, ancak herhangi bir hasar belirtisi 

içermez. Bu, çarpışma anında gemilerin çok fazla hıza sahip olmadığı anlamına gelmektedir.  

Batığın mevcut görünümü ile arşiv kayıtları karşılaştırıldığında, Lundy'nin çarpışmanın neden 

olduğu hasar dışında gövdesinin sağlam olduğu açıktır (Wytykowski  vd., 2011). 
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Fotoğraf 2: Lundy Devriye Botunun Su Altı Görüntüsü  

 

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır. 

 

HMS Louis Muhribi 

Hafif bir lodos esintisinin bulunduğu 30 Ekim 1915 öğleden sonra Suvla Koyu önlerine diğer 

gemilerin yanına demirleyen HMS Louis Muhribinin çıpası akşam saatlerinde kuvvetlenen lodos 

nedeni ile taramaya başlamıştır. Bunun üzerine geminin demiri serbest bırakılmış ve iskele makine 

tam yol çalıştırılmıştır. Ama Louis’in kıç tarafı demirli bir römorkör gemisi ile çarpışmıştır. Yan 

yana gelen iki gemide kıyıya doğru sürüklenmeye başlamış, saat 20.30’da gemilerin birbirinden 

ayrılması ile Louis’in iskele makinesine gene yol verilip pruvası rüzgara karşı gelecek şekilde 

halatlarla konumlandırılmaya çalışılmıştır. Yaklaşık beş dakika sonra muhrip karaya oturmuş, 

makineler tam yol çalıştırılarak bu durumdan kurtulmaya çalışıldıysa da bunda başarılı 

olunamamıştır. O gece makine dairesi ve kazan dairesine su girmiş ve kısa sürede bu iki kısım su 

içerisinde kalmıştır. Bundan sonra birkaç gece boyunca cephane ve erzak Louis’den dışarıya 

çıkarılmıştır. Gemiyi gizlemek için kaya rengi ile arka plana uygun olarak boyanmıştır. Muhribin 

karaya oturduğu belli olmasın ve içerisindeki malzemelerin karaya taşıyabilsin diye gemiye 

gündüz hiçbir şekilde dokunulmamıştır (Kolay vd., 2013). 

Fotoğraf 3: HMS Louis Muhribi 

 

Kaynak: https://www.naval-history.net/PhotoWW1-10ddLouis2PS.JPG 

4 Kasım 1915 Günü öğleden sonra 15.00’te tüm kurtarma çalışmalarına rağmen Louis’in arka 

tarafı kırılmış ve enkaz haline gelmiştir. Mürettebat tarafından can kaybı olmadan gemi hızla terk 
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edilmiştir. 3 Aralık 1915 günü Louis görev yapamaz uyarısıyla rapor hazırlanarak hizmet dışı 

bırakılmıştır(Kolay vd., 2013). 

Harita 4: HMS Louis Muhribinin Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

Suvla Koyunun içerisinde Büyük Kemikli burnuna yakın popüler bir diğer dalış noktası HMS 

Louis Muhribidir. 40˚18.794’K, 26˚13.562’D koordinatlarında, oldukça sığ sularda sadece 14 

metrede, kumlu, düz bir zemin üzerindeki batığın genel durumu ne yazık ki kötüdür. En yakın 

liman Kabatepe Limanına 6,9 deniz mili mesafededir. Uzun yıllar “su arıtma gemisi” olarak 

bilinen ve tanınan batığın kimliği, Gelibolu Altında projesindeki Avustralyalıların kaynak ve arşiv 

araştırmalarının ardından belirlenmiştir. Su arıtma gemisi olarak düşünülmesinin sebebi üzerinde 

bulunan dört adet Yarrow marka deniz tipi buhar kazanlarıdır (Wytykowski vd., 2011). Sıra sıra 

tüplü silindirler, o dönemde dünyanın birçok ülkesinin donanmasında kullanılan Yarrow marka 

buhar kazanlarıdır. Görsel malzemeler HMS Louis'i tanımlamak için yeterli kanıtı sunmaktadır. 

Ancak, geminin mevcut durumu göz önüne alındığında tek kalıntıların buhar kazanları olacağı ve 

geminin geri kalanının tamamen yok olacağıdır.  Enkazın büyük ölçüde tahrip olması, bu ilginç 

geminin batmasının nihai nedenini kesin olarak açıklamayı imkansız kılmaktadı r. Bu nedenle, 

Kraliyet Donanması'nın resmi raporu kabul edilmelidir (Wytykowski  vd., 2011). 

Fotoğraf 4: Yarrow Marka Deniz Tipi Buhar Kazanı  

 

Kaynak: http://steamesteem.com/?boilers/yarrow-boiler.html 

Wytykowski vd.’e (2011) göre, batığın yanları neredeyse tamamen tahrip olmuştur. Görünen 

kısım, yalnızca motor güvertesinin yüksekliğine kadar korunmuş olan pruvadır. Alt kısmının 

omurgaya kadar çok iyi durumda kaldığını varsayılabilir, ancak bunun doğrulanmaya ihtiyacı 

bulunmaktadır. Liman tarafının kalıntıları şimdiden tamamen örtülmüştür. Belirsiz hatları 
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görülebilir. Sancak kalıntıları kumdan 70 santimetre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Geminin baş 

kısmı kesilmiş gibi görünmektedir (muhtemelen batarken, deniz dibine çarptığında tahrip olmuş). 

Görünür bir diğer kısım, içeriye çelik merdivenle çıkılan ilk yay bölmesidir, ancak aynı zamanda 

neredeyse tamamen kumun altına gömülüdür. Korunan diğer çelik gövde parçaları büyük ölçüde 

aşınmıştır. Geminin ortasında buhar kazanlarına benzeyen ve dikkate alınan  dört adet yuvarlak 

konteyner vardır. 

HMS Louis batığının tespit edilen kısmının boyutları: uzunluk: 42 metre, genişlik: 8 metre. 

Başlangıçta, bu tür bir gemi 81,9 metre uzunluğunda ve 8,4 metre genişliktir. Ölçümler, bugün 

itibariyle geminin 39,9 metrelik kıç kısmının eksik olduğunu ortaya çıkartmıştır. Aşağıdaki 

fotoğrafta da bu durum açıkça görülebilmektedir. Zamanla geminin pruvası sığlıklardan aşağıya 

doğru sürüklenmiş ve mevcut konumunda kalmıştır  (Wytykowski vd., 2011). 

Fotoğraf 5: HMS Louis Muhribinin Su Altı Görüntüsü 

 

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır. 

Barc 1 (Küçük Kemikli Burnu) 

1915 yılında Gelibolu Yarımadası’na düzenlenen amfibi hareket  için, çok geniş kapsamlı 

ikmal faaliyetleri gerekmektedir. İtilaf Devletleri askerlerinin karaya çıkarılmasından 

tahliyeye kadar, karada bulunan birliklerin her türlü ihtiyaç ve gereksinimi aylarca deniz 

yoluyla karşılanmaya çalışılmıştır. Değişik çeşit ve büyüklükte birçok deniz taşıtı bu 

kapsamda kullanılmıştır. Kıyıya emniyetli bir mesafeye kadar yaklaşan gemilerden sahile 

ya da sahilden gemilere çok sayıda asker, binek hayvanı, mühimmat, top, yiyecek, içecek, 

en önemlisi de yaralı ve hasta askerler daha küçük, kıyıya yanaşabilecek deniz taşıtları ile 

taşınmıştır. Çok sayıda arşiv fotoğrafı bunu onaylamaktadır. Mavna benzeri az su çeken, 

geniş karinalı, ahşap veya sacdan yapılan başka bir deniz vasıtası yardımı ile geçilen ya da 

itilen bu taşıtlara barc (barge) denilmektedir. Gelibolu yarımadasının çıkartma yapılan ve 

daha sonra liman olarak kullanılan koylarında çok sayıda barc kalıntısı bulunmaktadır. 

Bunların bir kısmı muharebeler esnasında isabet alarak ya da şiddetli fırtınalarda batmış, 

bir kısmı da tahliye sırasında terk edilmişlerdir. Bu gün hem denizin altında hem sahillerde 

karaya oturmuş halde barcları görmek mümkündür.  
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Fotoğraf 6: Hastane Gemisine Yaralı Taşınan Barclar 1915  

 

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection 

Suvla koyu bölgesinde günümüze çok iyi korunmuş bir halde ulaşan barçlardan biri Küçük 

Kemikli Burnu'ndan güneybatıda 40˚17.140’K, 26˚13.286’D koordinatlarında 29,2 metrede düz, 

kumlu bir zeminde bulunmaktadır. Kabatepe Limanı’na 5,4 deniz mili uzaklıktadır  (Wytykowski 

vd., 2011). 

Harita 5: Barc 1 (Küçük Kemikli Burnu) Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur. 

Doğal olarak, ahşap güvertesi çürüyen, ancak kalın metal çerçevesi neredeyse kusursuz bir 

durumda bulunmaktadır. Batığın boyutları; uzunluk 17,5 metre, genişlik 6,2 metre kenar 

yüksekliği 2,8 metredir. Güvertede, kıç ve orta bölümlerde, muhtemelen başka bir gemi (belki bir 

muhrip) tarafından mavnayı çekmek için kullanılan kalın halat bobinler durmaktadır. Kıç ve 

dümen kısımları sağlam bir vaziyettedir. Güverte altında, çok iyi korunmuş gövde ve destekleri 

gösteren farklı çerçeveler görülebilmektedir. İç kısımda, barcı Adalar Denizi’nin altına gönderen 

muhtemel iki delik de görülebilir. Koyu gri gövde rengi ile denizin mavi rengi arasındaki zıtlıktan 

dolayı sanki içeriye ışık sızıyor gibi delikler net olarak görülebilmektedir. Deliklerden biri, kıçtan 

yaklaşık 5 ila 6 metre uzaklıkta, iskele tarafında yaklaşık 10 cm çapındadır. Hemen hemen aynı 

büyüklükteki diğer delik, geminin ortasında sancak tarafındadır. İki deliğin karşılıklı konumlarına 

bakıldığında, neredeyse kesin bir şekilde bunun tek bir atış olduğu, merminin gövdeye girip 
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patlamadan diğer taraftan dışarı çıktığı sonucuna varılabilir. Sancak tarafındaki deliğinin 

yakınında dik üçgen şeklinde bir yırtık da bulunmaktadır. Kıç kısımdan uzaklığı 9 metre, uzunluğu 

3,1 metre ve yüksekliği 0,8 metredir. Gövde kaplaması dışa doğru bükülmüş bir durumda 

görülmektedir. Bu hasar büyük olasılıkla ya balık ağı ya da bir çapa tarafından savaştan hemen 

sonra, metal kaplama hala elastikken ve gövde daha aşınmamışken olayın meydana geldiği 

düşünülebilir. Ancak, küçük tekneler, barclar, çıkarma gemileri ve benzeri küçük deniz taşıtlarının 

batış ya da kayıpları hakkında kaynak bulmak oldukça zor olduğundan batıktaki delikler mi yoksa 

yırtık mı teknenin batmasına neden oldu tam olarak bilinmemektedir (Wytykowski vd., 2011).    

Fotoğraf 7: Barc 1 (Küçük Kemikli Burnu) Su Altı Görüntüsü  

 

Kaynak: Wytykowski vd., (2011) 

Kırmızı Rota 

SS MiloYük Gemisi 

9 Eylül 1865 yılında yük gemisi olarak sefere başlayan SS Milo, 1874 yılında boyu 73,3 metreye, 

deplasmanıda 1057 gros tona yükseltilmiştir. 1. Dünya Savaşının patlak vermesi ile İngiliz 

Donanmasına bağlanan gemi 1915 yılında Çanakkale’ye yollanmış, sefer sırasında yük ve asker 

taşımasında kullanılmıştır. Günümüzde ANZAC tören alanının bulunduğu sahil kesimi 1915 

yılında liman olarak kullanılmıştır ve sahile William adı verilen bir iskele inşa edilmiştir. ANZAC 

bölgesindeki ikmal faaliyetlerini kolaylaştırmak amacı ile yapılan iskele ve limanın sonbaharla 

birlikte yoğunlaşan fırtınalardan korunma sorunu ortaya çıkmıştır (Akıngüç, 2016).   

Fotoğraf 8: SS Milo Yük Gemisi Batırılmadan Önce ANZAC Limanında 

 

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection/C285763 
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26 Ekim 1915’de Williams'ın İskelesi için bir dalgakıran oluşturmak üzere SS Milo yük gemisi 

deniz tabanına oturtulmuştur. Aynı zamanda gemide bulunan jeneratör sayesinde elektrik üretilip 

liman bölgesi aydınlatılarak gece yapılan ikmal faaliyetleri kolaylaştırılmaya çalışıl mıştır. 

Gelibolu’nun tahliyesine kadar dalgakıran olarak kullanılan  gemi, bulunduğu yerde bırakılarak 

kaderine terk edilmiştir(Akıngüç, 2016). 

Fotoğraf 9: Williams İskelesi ve Dalgakıran Durumunda SS Milo  

 

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection/C285763 

Günümüze kadar zorlu fırtınalara ve enkaz avcılarına dayanmaya çal ışan SS Milo, 40˚14.468’K, 

26˚16.756’D koordinatlarında, yaklaşık 7 metre derinlikte, kıyıya en yakın batıktır. Kabatepe 

Limanına 3 deniz mili mesafedeki batığa karadan da ulaşım imkanı vardır. Çünkü batık ANZAC 

tören alanını önündeki sahilden 110 metre açıktadır. Şnorkel kullanarak batığı görmek 

mümkündür(Wytykowski vd., 2011). 

Harita 6: SS Milo Yük Gemisi Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

Batığın şu anki uzunluğu 17,7 metre ve genişliği 9,3 metredir. Tersane ölçülerine göre geminin 

55 metreden fazla kısmı eksiktir. Kenar yüksekliği 4,8 metre olan gemiden bugüne kadar 

korunmuş 1,8 metrelik küçük bir gövde parçasıyla karşılaştırılınca, geminin muazzam derecede 
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bozulduğunu hemen anlaşılabilir (Wytykowski  vd., 2011). Bozulmanın ana nedeni 1950’li yıllarda 

hem karadaki hem de denizdeki birçok savaş kalıntısı hurda olarak satılmasıdır (Akıngüç, 2016).  

Fotoğraf 10: SS Milo Yük Gemisinin Su Altı Görüntüsü  

 

Kaynak: Wytykowski vd., (2011) 

Barc 2 (Arıburun) 

Arıburun bölgesinde ANZAC koyu ve ANZAC tören alanının önündeki sahiller harekât süresince 

liman olarak kullanıldığından bu bölgede çok sayıda batık ve kalıntı mevcuttur. Ancak bunların 

bir kısmının bütünlüğünü bozulduğundan dolayı tanımlanmaya ve araştırmaya ihtiyaç 

duymaktadır. Bir kısmı da kırk metrenin üzerinde bir derinlikte bulunmaktadır.  

Fotoğraf 11: Yaralı Taşınan Barclar 1915 

 

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection 

Harita 7: Barc 2 (Arıburun) Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  
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Arıburun bölgesinde günümüze çok iyi korunmuş bir halde ulaşan batıklarından bir diğeri de 

Arıburun’un kuzeybatısında 40˚14.781’K, 26˚15.408’D koordinatlarında, yaklaşık 28 metre 

derinlikte bulunan bir barcdır. Kabatepe Limanına 2,8 deniz mili mesafededir. Ahşap güvertesi 

tamamen çürümüş çelik kısımları ise günümüze ulaşmış olan barçın, uzunluğu 7,4 metre, eni 6.25 

metre olup oturduğu kumlu zeminden küpeşte üstüne kadar 2 metre yüksekliği  vardır (Kolay vd., 

2013). 

Çıkartma Vasıtası (Lighter) 

Harekât süresi boyunca denizdeki ikmal faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarından bir diğeri 

de çıkartma vasıtası olarak isimlendirilebilecek olan teknelerdir. Barclar gibi bu teknelerde az su 

çeken, kendi itiş gücüne sahip olmayan ve kumsala kadar yanaşabilen teknedir. Ancak barclardan 

ayrılan en önemli özellikleri, arka taraflarında bulunan kapaklardır. Kumsala yanaşıldığında 

açılabilen bu kapaklar bir rampa vazifesi görüyor ve bu sayede taşıdıkları binek hayvanlarını ya 

da tekerlekli top veya makineleri kolay bir şekilde boşaltabiliyorlardı(Akıngüç, 2016). 

Fotoğraf 12: Çıkartma Vasıtalarının Görüntüleri 1915  

 

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection 

Harekât ile ilgili kaynaklarda “mule barge”, “horse boat”, “landing craft” ve “x lighter” olarak 

bahsi geçen tekneler çıkartma gemilerinin en basit ilk örnekleridir. Ancak “x lighter” bu tekneler 

için doğru bir tanımlama değildir. Oglander (2005), kendi itiş gücüne sahip bu teknele rin 6 

Ağustos 1915 Anafartalar çıkartmasında kullanıldığını, rampayı tutan uzun çıkıntıları antene 

benzettiklerinden dolayı askerlerin bu teknelere “beetle”  ismini verdiklerini söylemektedir.  

Fotoğraf 13: X Lighter Görüntüleri 1915 

 

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection 
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Harita 8: Çıkartma Vasıtası (Lighter) Batığı  

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

Arıburun bölgesinin kuzeybatısındaki batıklardan bir diğeri de Çıkartma Vasıtası’nın batığıdır. 

40˚15.148’K, 26˚15.710’D koordinatlarında kumlu bir zeminde konumlanmıştır. Yaklaşık 18 

metre derinlikte olup Kabatepe limanına 3 deniz mili mesafededir. Çelik bir yapıya sahip olan 

batığın uzunluğu 11.40 metre, eni 3.45 olup oturduğu deniz yatağından küpeşteye kadar yüksekliği 

1,3 metredir (Kolay vd., 2013).   

Fotoğraf 14: Çıkartma Vasıtasının (Lighter) Su Altı Görüntüsü 

 

Kaynak: Kolay vd., (2013) 

Mavi Rota 

HMS Majestic Savaş Gemisi 

Denize indirildikten sonra, Aralık 1895’de ilk görevine Channel Squadron’da başlayan HMS 

Majestic donanma komutanı Lord Walter T. Kerr’in amiral gemisi oluşu 1896 yılındaydı. 1906 

yılında Atlantik Filosundaki görevinin ardından Chatham Tersaneleri’nde 1912  yılında bakıma 

girmiştir. Bakım sonrası aynı yıl Victorious gemisi ile bir kaza geçirmiştir. I. Dünya Savaşı 

başlamadan önce kanalda görevli olan HMS Majestic, savaşın başlamasından sonra yedinci filo 

ile birlikte Kanada’ya gitmiştir (Kolay vd., 2013). 
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İngiliz Savaş Konseyi’nin Ocak 1915’de yaptığı toplantılarında, Marmara Denizi’ne geçebilmek 

için boğazdaki tabyalara denizden saldırı düzenlenmesi kararı alınmıştır. Saldırının başarısı için 

ne kadar bir güce ihtiyaç duyulduğu ve hangi savaş gemilerinin kul lanılabileceği konusunda 

yapılan planlarda, onbeş ay içinde görevden alınması düşünülen savaş gemilerinin içerinde yer 

alan HMS Majestic’de vardır. Çünkü Kuzey Denizi’ndeki modern Alman gemilerine karşı şansı 

olmadığı düşünülen gemi, boğazdaki tabyalara düzenlenecek saldırlar için uygun görülmüştür. 

Boğazda karşılaşılacak mayınların temizlenmesi ve imha edilmesi düşüncesiyle Malta’da geminin 

pruvasına mayın yakalayıcı (mine-catching) teçhizatı takılmıştır. Yapılan değişiklik gemi 

mürettebatı tarafından yararlı görülmese de HMS Majestic 25 Şubat 1915’de Çanakkale’de 

Birleşik Filoya katılmıştır (Rudenno, 2009).  

 Çanakkale’ye gelişinin hemen ertesi günü ilk operasyonuna katılan HMS Majestic’in 

katıldığı operasyonlar(Rudenno, 2009);  

 26 Şubat 1915 boğazın orta savunmalarına karşı yapılan ilk saldırıda Karamenderes  

(Skamandros) nehri üzerinde bulunan tahta köprüyü yıkma ardından HMS Albion 

ile birlikte 10.000 metre mesafeden Dardanos Tabyasına 30 cm’lik topları ile saldırı,  

 1 Mart 1915 HMS Irresistible, Albion, Triumph, ve Ocean savaş gemileri ile güney 

sahilindeki, özellikle Erenköy bölgesindeki havan ve sahra bataryalarına saldırı,  

 4 Mart 1915 Kumkale ve Seddülbahir’de bulunan tabyaların tahribi ve keşfi için 

karaya çıkarılan müfrezeye koruma ateşi sağlama,  

 6 Mart 1915 HMS Vengeance, Albion, Prince Geoge ve FS Suffren savaş gemileri 

ile Erenköy koyundan, İngilizlerin Norrows olarak adlandırdıkları kısmında bulunan 

Rumeli Mecidiye ve Dardanos Tabyalarına 12.000 metre mesafeden saldırı,  

 18 Mart 1915Büyük boğaz harekatında HMS Ocean, Irresistable, Albion,ve 

Vengeance savaş gemilerinin oluşturduğu hatta ile FS Suffren, Bouvet, Gaulois, ve 

Charlemagne gemilerinin oluşturduğu hatta HMS Swiftsure ile birlikte destek 

vermek, 

 18 Nisan 1915 Karaya oturan daha sonra Dardanos Tabyası tarafından vurulan 

HMSm E-15’in ele geçilmeden batırılması için HMS Triumph ile birlikte top atışı 

yapılması ve ardından istimbotlarıyla torpido saldırısı,  

 25 Nisan 1915 HMS Triumph ve Bacchante ile birlikte ANZAC çıkarmasını top ateşiyle 

destekleme görevi olan HMS Majestic, 26 Şubat, 4 Mart ve 6 Mart tarihlerinde katıldığı 

operasyonlarda Türk bataryaları tarafında vurulmuş ancak bu yaralar gemide ciddi bir hasara yol 

açmamıştır. 26 Mayıs 1915 günü Kefaloz Limanı’ndan ayrılan gemi denizaltı tehlikesine karşı 

zikzaklar yaparak Tekke koyu (W Sahili) ile Ertuğrul Koyu (V Sahili) arsındaki İlyas Burnu’nun 

(Helles Burnu) az açığına, 16-17 metrelere demir atmıştır. Denizaltı saldırısına karşı 

güvertesinden denize ağlar sarkıtılan aynı zamanda nakliye gemileri tarafından da etrafı çevrilen 

gemi, kara ordusuna destek ve ikmal faaliyetlerine koruma sağlamaktadır (Rudenno, 2009). 
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Fotoğraf 15: HMS Majestic’in battıktan sonraki görüntüsü 

 

Kaynak: https://www.wikiwand.com/en/HMS_Majestic_(1895) 

İki gün önceki başarısını tekrarlamak isteyen U-21 denizaltısı komutanı Yüzbaşı OttoHersing 27 

Mayıs 1915 sabahı İlyas Burnu’nda (Helles Burnu) yeni hedefini aramaktadır. Saat 06.30’da 

periskopunu çıkardığında çok sayıda gözetleme ve yük gemisinin üstünden bir savaş gemisinin gri 

renkli direklerini görmüştür. Gördüğü HMS Majestic savaş gemisine atış yapabilmek için savaş 

gemisinin etrafını çevirmiş olan gemilerin arasından 20 metelik bir boşluk gören Hersing, 

torpidosunu fırlatmıştır. Herhangi bir engele karşılaşmayan torpido hedef geminin kazan dairesine 

isabet ederek büyük bir patlamaya yol açmıştır (Hersing, 2009).  

Geminin sintinesi parçalanmış ve su almaya başlamıştır. İskele tarafına yatmaya başlayan gemi 

beş dakika içinde alabora olarak batmıştır. Etraftaki gemiler kurtulan denizcileri almak için HMS 

Majestic’in etrafında dolaşmaya başlamışlardır. Gemi mürettebatından 43 kişi hayatını kaybetmiş, 

geminin pruvası su üstünde, kıç bölümü batık vaziyette kalmıştır. Bu durum takip eden aylarca 

dalgaların arasından görülebilmiştir (Rudenno, 2009).  

Batık, 40°02.665’K - 26°09.887’D koordinatlarında Seddülbahir Balıkçı Barınağına 1,3 deniz mili 

mesafede, ortalama 21 metre derinlikte kıç  üstü konumlanmış durumdadır. 18 metreden başlayıp, 

23 metre derinliğe kadar gözlenebilir. Derinliğinin çok olmaması sebebiyle batış anında dönme 

imkanı bulamadığı ve doğrudan karinası üzerine oturduğu anlaşılmaktadır. İngiliz, Alman ve 

İtalyan hurda şirketlerinin batığa verdikleri büyük zarar hemen fark edilebilir. Batığın üst kısmının 

söküldüğü, sadece kıç kısmı ve üzerindeki demir yığınları kaldığı görülmektedir.  Batığın üstünde 

ve kenarlarında dağınık bir biçimde bulunan top mermileri ve top taretlerinin görüntüsü ilgi 

çekicidir. 2-3 mil arasında değişen yüzey akıntısı dipte azalarak yaklaşık 1,5 -2 mile kadar 

düşmektedir (Özalp, 2010). 
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Fotoğraf 16: HMS Majestic Batığının Su Altı Görüntüsü  

 

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır. 

Harita 9: HMS Majestic Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

 

Barc 3.1 ve Barc 3. 2 (Seddülbahir) 

Sedüllbahir bölgesi 1915 yılında Gelibolu Yarımadasına düzenlenen amfibi harekatın askeri 

tabirle sıklet noktasını oluşturuyordu. Ertuğrul (V Beach) ve Tekke (W Beach) koyları harekatın 

ilk gününden tahliye gününe kadar itilaf devletleri tarafından yoğun olarak kullanılmışlardır. İlk 

gün karaya çıkan askerler bu koyları kullanmış aynı zamanda kara muharebelerinin devamında da 

bu iki koy yoğun bir şekilde ikmal ve lojistik faaliyetleri için liman olarak kullanılmıştır 

(Oglander, 2005). Bugün Tekke ve Ertuğrul koyu kumsallarında bu barcların kalıntılarını görmek 

mümkündür. Aynı zamanda Tekke Koyu’nun yaklaşık beş yüz metre açığında arka arkaya duran 

iki barc batığı bulunmaktadır. 
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Harita 10: Barc3.1 ve Barc 3.2  (Seddülbahir) Batıkları  

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

Barc batıklarının ilki 40°02.916’K - 26°09.749’D, ikincisi ise 40°02.938’K - 26°09.745’D 

koordinatlarında bulunmakta olup ortalama 26 metre derinlikte konumlanmışlardır. Seddülbahir 

Balıkçı Barınağına 1,6 deniz mili mesafededirler. Her iki barc da çelik yapıda olup ahşap güverte 

kesimleri çürümüş durumdadır. Aralarında yaklaşık kırk metre mesafe bulunan barclardan 

diğerine göre biraz daha ufak olanının boyu 18 metre, eni 5,8 metredir. Diğer barcın ise boyu 23,5 

metre ve eni 6,6 metredir. Büyük olan barcın hemen arkasında muhtemelen bu barclardan düşen 

bir buhar makinesi (steam engine) bulunmaktadır (Kolay vd., 2013). Lokomobil olarak da 

isimlendirilen buhar makineleri tekerlekler üzerine yerleştirilmiş bir kazan ve bir silindirden 

meydana getirilmiştir. Kazan büyükçe bir tüp şeklindedir. Silindir ise yatay biçimde kazanın altına 

yerleştirilmiştir. Petrol ile çalışan modellerinin yanında genel olarak buharla çalışıyorlardı. 

Tarımda harman makinelerini, sabanları, sulama araçlarını hareket ettirme amaçlı, endüstride ise 

su çekme, maden çıkarma, bıçkı makinelerinde, kâğıtçılıkta kullanılıyorlardı. Çok değişik marka 

ve modelleri bulunan bu makineler traktörlerin atasıdır. Muhtemelen İtilaf devletleri bu portatif 

makineleri elektrik üretiminde ya da su pompalama gibi işlerde kullanıyorlardı  (Kaplan, 2019). 

Fotoğraf 17: Barc 3.1 ve 3.2 (Seddülbahir) Su Altı Görüntüsü 

 

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır. 
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Sarı Rota 

Mesudiye Savaş Gemisi 

30 Kasım 1853 tarihinde Sinop’ta Rus Karadeniz Filosu’nun baskınına uğrayan Osmanlı 

Donanması büyük bir yara aldı. Sultan Abdülaziz, donanmanın bu zayıf durumdan kurtulması 

amacıyla donanmanın yenileşmesi programını başlatmıştır (Kozanoğlu, 2017). Bu kapsamda 

ülkenin içinde bulunduğu ekonomik imkânsızlıklara rağmen, Thames Iron Works Shipbuilding 

Company Limited Şirketi’ne 1872 yılında sipariş edilen geminin yirmi yedi ayda bitirilmesi 

planlanmıştır. Osmanlı Devleti taksitleri ödemekte gecikince yeni bir anlaşma yapılmış, yaşanan 

gecikmenin ardından 29 Ekim 1874 yılında Mesudiye denize indirilmiştir (Kolay vd., 2013). 

Mesudiye savaş gemisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Kayserili Ahmet Paşa komutasındaki 

filoya katılarak sancak gemisi olarak Batum’da görev yapmıştır. Oradaki görevini Aziziye 

gemisine bırakarak İstanbul’a geri dönen gemi Sohum Kalesi’nin zaptından sonra sancak ge misi 

göreviyle tekrar Karadeniz’e dönmüştür. Savaşın ardından, II. Abdülhamit tarafından 

donanmadaki diğer gemilerle birlikte Haliç’e hapsedilen geminin bahriyeli sayısı 246 kişiye 

indirilmiştir(Kolay vd., 2013). 

Fotoğraf 18: Mesudiye Savaş Gemisi, Tadilat öncesi (solda) sonrası (sağda) 

 

Kaynak: Kozanoğlu, (2017) 

Avrupa’da başlayan I. Dünya Savaşının Osmanlı Devleti’ne sıçrama olasılıkları, Osmanlı 

Başkomutanlığını savaşa yönelik hazırlıkları hızlandırmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda 4 

Eylül 1914 tarihinde İstanbul’un kapısı durumundaki Çanakkale’deki savunmalara destek olması 

amacıyla Mesudiye gemisinin Çanakkale Boğazı’nda sabit bir batarya gibi kullanılmasına karar 

verilmiştir. Boğaz girişine dönük olmayan bordasındaki topların sökülerek karada batarya 

oluşturulması ve geminin istimbotlarının boğaz içinde devriye görevinde kullanılması için gerekli 

değişiklikler yapılmıştır. Başkomutanlığın bu emrinin ardından Çanakkale’de Başkomutanlık 

karargah delegesi olarak bulunan Alman Amiral Merten, Mesudiye’nin Kepez’deki Sarısığlar 

Koyu’nun güney kesimine demirlemesine karar vermiştir (Kolay vd., 2013).  

Teğmen Norman Douglas Holbrook komutasında ki B-11 denizaltısı Akdeniz’e gelmeden önce 

İngiltere’de bakım gördüğü için filodaki denizaltılar içerisinde bataryaları en güçlü olan denizaltı  

olarak bilinmektedir. Çanakkale Boğazındaki ters yönlü akıntılar düşünüldüğünde batarya 

ömrünün önemli olması ve mayın zincirlerine takılmayı engelleyen koruyucuların B sınıfı 

denizaltılarda bulunmayışı B11’i daha da önemli kılmaktadır. Bunun üzerine B-11’in periskopuna, 

kulesine ve pusulasına çelik kablolar ters v şeklinde gerilmiş, ön ve arka yatay dümenler çelik 
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borular içine alınarak denizaltının mayın zincirlerine takılma ihtimali en aza indirilmeye 

çalışılmıştır (Rudenno, 2009). 

 B-11 denizaltısı, 13 Aralık saat 03.00’da harekete geçti ve boğazdaki Türk projektörlerinin 

havanın aydınlamaya başlamasıyla taramalarını bitirmelerini bekleyerek 04.15’de boğazın üç mil 

dışında yüzeye çıkarak seyrini sürdürmüştür. Sarı Sığlar Koyun’da gri renkli, iki bacalı bir savaş 

gemisi gören Holbrook, kolay hedefe daha da yaklaşmış ve saat 09.53’de Türk bayrağı taşıyan 

geminin bordosundan 800 metre uzaklığa kadar yaklaşabilmiştir.  Sancak tarafındaki torpidosunu 

ateşledikten kısa bir süre sonra hissedilen patlama nedeniyle periskop tekrar çıkarmıştır ve büyük 

bir duman görmüşütr. Ancak bu kez periskopu gören Mesudiye gemisinin mürettebatı periskopa 

ateş etmeye başlamış, teğmen Holbrook bir kez daha periskopu indirmiştir. Bir süre sonra tekrar 

periskopunu çıkaran B-11 pruvasının solunda Mesudiye’nin batmaya başladığını görmüştür 

(Rudenno, 2009). 

On dakika içinde iskele tarafına tamamen yatan Mesudiye derinliğin az olması nedeniyle karnı su 

üzerinde kalmıştır. Geminin alt bölümlerinde kalan askerler kapılara koşmuş ancak meyil 

sebebiyle kapıları açamamış ve gemide sıkışmışlardır. Bu esnada B-11 ikinci torpidosunu 

göndermiş ve Mesudiye’yi iki bacası arasından vurmuştur. İkinci defa isabet alan geminin direği 

kırılmış ve gemi devrilmeye başlayıp tamamen batmıştır. Geminin karinası ve omurgası meydana 

çıkmıştır. Bolayır römorkörü ve diğer teknelerle 48 subay ve 573 er kurtarılmış, geminin içerisinde 

mahsur kalan askerlerin kurtarılması için İstanbul’dan ekipmanlar getirilmesi beklenmiştir. 

Ekipman geldiğinde geminin saçı kesilmiş ve 36 saat sonra beş subay ve üç er daha kurtarılmıştır. 

Bu saldırı sonucu 10 subay, 24 er şehit düşmüştür. Mesudiye batmadan önce sökülen üç adet 150 

mm’lik top Baykuş (Mesudiye) Tabya’sında görev yapmış, savaş bitinceye kadar da Mesudiye’nin 

enkazından üç adet 150 mm, 13 adet 75 mm ve beş adet 57 mm’lik top daha kurtarılmıştır (Kolay 

vd., 2013).  

Harita 11: Mesudiye Savaş Gemisi’nin Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

Türk savaş gemisi Mesudiye, 40˚07.287’K26˚23.904’D  pozisyonunda, Asya kıyısına yakın 

Sarısığlar Koyu’nda 12 metre derinlikte yatmaktadır. Çanakkale Limanına 2,1 deniz mili 

mesafededir. Bugün enkazın durumu trajik olmaktan çok daha ötedir. Geminin planlı bir t ahribatı 

sırasında ulaşılamayan veya çıkarılamayan parçalar bugün su altında kalmış durumdadır. Batık, 

büyük ölçüde kesilmiş sac metal parçalarından ve gövde yapısının elemanlarından oluşan 

neredeyse büyük bir hurdalık durumundadır. Mevcut durum geminin su  altında tanımlanmasına 

imkan vermemektedir, çünkü geminin herhangi bir kısmını veya bölümünü tanımlamak mümkün 
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değildir. Bazı yerlerde, sadece perçinler üzerinde birbirine bağlanan daha büyük bükülmüş metal 

kaplama parçaları görülebilmektedir. Batığın etrafında Mesudiye’den sökülen toplara ait mermiler 

görülebilmektedir. Geminin orijinal görünümünü hiçbir zaman kazanamayacak olması üzücü bir 

durumdur. Bu gün için yapılabilecek tek şey daha fazla bozulmasını önlemektir. Bu sayede 

Çanakkale Boğazı’nın derinlerinde bir izden fazlası kalsın. Çünkü Mesudiye’nin bir zamanlar 

büyük bir gemi olduğunu, Osmanlı Devletine şerefli ve son derece uzun bir hizmette bulunduğu 

hatırlanabilsin (Wytykowski vd., 2011). 

Fotoğraf 19: Mesudiye Savaş Gemisinin Su Altı Görüntüsü  

 

Kaynak: Wytykowski vd., (2011)  

 

SS Captain Frangos 

1932-1955 yılları arasında SS Inger ismiyle Rederi AB şirketinin olan gemi, AB Baltic Lloyd Line 

Ltd. tarafından 1955-1965 yılları arasında SS Wanda ismiyle kullanılmıştır. Son sahibi Yunanlı 

armatör Nikolaos Frangos gemiye kendi adını vermiş ve 1965-1968 yılları arasında Panama 

bandıralı olarak kullanılmıştır (Wreck Site, 2008). Kaptan Panagiotopulos yönetimindeki SS 

Captain Frangos yük gemisi Arnavutluk’tan asfalt yüklü olarak Bulgaristan'ın Varna Lim anı’na 

gitmek üzere yola çıkmış, 19 Şubat 1968 günü sabah saat 04.00 sularında, Çanakkale Boğazı’nda 

Kilitbahir Köyü ile Havuzlar mevkii arasında bir noktada İstanbul yönünden gelmekte olan Yunan 

bandıralı Dimos isimli şilep ile çarpışmıştır. 7.280 grt’luk Dimos şilebi, şeker yüklü olarak 

Vama'dan İtalya’nın Agusto Limanı’na gitmektedir ve çarpışmanın ardından Yunan şilebi, kaza 

yerinde durmayarak Adalar Denizi’ne doğru yoluna devam etmiştir (Narler, 1968). 

Dimos şilebi ile çarpışmasında sancak baş omzundan  ciddi bir yara alan SS Captain Frangos yük 

gemisi 15 dakika içerisinde sulara gömülmüştür. 19 personeli bulunan gemiden sadece 5 kişi 

kurtulabilmiş, 14 denizci hayatını kaybetmiştir. Bunlar arasında, Mersin’li bir Türk denizci de 

bulunmaktadır (Narler, 1968). 
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Fotoğraf 20: 1955-1965 Yıları Arasında SS Captain Frangos’un Görünümü  

 

Kaynak: Wreck Site, (2008) 

SS Captain Frangos yük gemisinin batığı 40°07.957’K – 26°21.945’D koordinatlarında 

bulunmakta olup Çanakkale Limanına 2,3 deniz mili mesafededir. İskele tarafına yatık bir 

pozisyonda olan geminin başaltı 41 metre, kıç altı 47 ve karın bölgesi 28 metre derinliktedir. Batık 

genel olarak iyi bir durumda olup, popüler bir dalış noktasıdır (Zeybek, 2021).  

Fotoğraf 21: SS Captain Frangos Batığı’nın Su Altı Görüntüsü  

 

Kaynak: Ercan ZEYBEK tarafından fotoğraflanmıştır.  
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Harita 12: SS Captain Frangos Batığı 

 

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.  

Sonuç  

Çanakkale Boğazı ve çevresinde teknik dalış gerektirmeyen, turizm ve sportif dalış kapsamındaki 

batıkların, bazı kriterlere göre rotalamasının yapılması amacıyla yürütülen bu çalışmada birtakım 

sonuçlara ulaşılmıştır. Dalış turizmi dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de talebin giderek arttığı 

bir turizm çeşididir. Türkiye’de Antalya, Demre, Kaş, Muğla Fethiye, Bodrum, İzmir Karaburun 

gibi destinasyonlarda teknik dalış gerektirmeyen dalış turizmi yapılmaktadır. Ancak bu çeşitlilik, 

özel ilgi alanları dalış turizmi olan turistler için üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye 

düşünüldüğünde pek yeterli değildir. Çeşitliliği artırmak için bu çalışmada, Çanakkale boğazı ve 

çevresinde bulunan Birinci Dünya Savaşı ve sonrası batıklar göz önünde bulundurulmuş ve bir 

dalış güzergâhı belirlenmeye çalışılmıştır. Çanakkale boğazı ve çevresınde bulunan batıklara dalış 

yapılması konusunda yetkili kamu kurumu karmaşası bulunması, genelge ve talimatların farklı 

kurumlarca farklı tarihlerde yayımlanması ortaya izin konusunda bir karmaşa çıkartmaktadır.  

Batıklar dört farklı rotaya ayrılmış ve batıkların yerleri, durumları ve dalış imkânları çalışmada 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Rotalardan üçü (yeşil, kırmızı, mavi) Ege denizinde iken, 

rotalardan bir tanesi (sarı) Çanakkale Boğazı içerisinde kalmaktadır. Ege denizinde bulunan yeşil 

rota dâhilinde 3 dalış noktası bulunmaktadır ve normal kondisyonda bir dalış grubu için otelden 

liman ulaşım dâhil bir gün sürmesi planlanmıştır. Yeşil rotadaki ilk dalış noktası Kabatepe 

limanına 5.4 deniz mili uzaklıklta olan Barc I isimli deniz taşıtıdır . İlk dalışın Barc 1 olarak 

plananmasının sebebi bu deniz taşıtının en derinde bulunmasıdır. İlk olarak en derinde  olan batığın 

seçilmesinin sebebi ise vücutta dalış sebebiyle biriken azot miktarının ortaya çıkarttığı tehlikedir. 

Son dalışta vücutta biriken azot miktarının fazla olması dolayısıyla derine dalmak daha tehlikeli 

olacaktır. Bu durum sonraki dalış rotaları  için de göz önünde tutulmuştur.  Yeşil rotadaki ikinci 

dalış noktası Kabatepe limanına 6.9 deniz mili uzaklıklta olan Lundy isimli deniz taşıtıdır.  Yeşil 

rotadaki son dalış noktası Kabatepe limanına 6.3 deniz mili uzaklıklta olan Louis isimli deniz 

taşıtıdır. 

Ege denizinde bulunan kırmızı rota dâhilinde 3 dalış noktası bulunmaktadır ve normal 

kondisyonda bir dalış grubu için otelden liman ulaşım dâhil bir gün sürmesi planlanmıştır. Kırmızı 

rotadaki ilk dalış noktası Kabatepe limanına 2.8 deniz mili uzaklık lta olan Barc II isimli deniz 

taşıtıdır. Kırmızı rotadaki ikinci dalış noktası Kabatepe limanına 3 deniz mili uzaklıklta olan 

Lighter isimli deniz taşıtıdır. Kırmızı rotadaki son dalış noktası Kabatepe limanına 3 deniz mili 

uzaklıklta olan Milo yük gemisi isimli deniz taşıtıdır. 
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Ege denizinde bulunan son rota olan ve üçüncü rota olan mavi rota dâhilinde 2 dalış noktası 

bulunmaktadır ve normal kondisyonda bir dalış grubu için  otelden liman ulaşım dâhil bir gün 

sürmesi planlanmıştır. Mavi rotadaki ilk dalış noktası Seddülbahir limanına 1,3 deniz mili 

uzaklıklta olan Majestic isimli savaş gemisidir. Mavi rotadaki ikinci dalış noktası seddülbahir 

limanına 1,6 deniz mili uzaklıklta olan Barc 3.1 ve Barc 3.2 isimli deniz taşıtlarıdır.  

Çanakkale Boğazında bulunan tek rota ve dördüncü rota olan sarı rota dâhilinde 2 dalış noktası 

bulunmaktadır ve normal kondisyonda bir dalış grubu için otelden liman ulaşım dâhil bir gün 

sürmesi planlanmıştır. Sarı rotadaki ilk dalış noktası Çanakkale limanına 2,3 deniz mili uzaklıkl ta 

olan Captain Frangos isimli deniz taşıtıdır.  Sarı rotadaki ikinci ve son dalış noktası Çanakkale 

limanına 2,1 deniz mili uzaklıklta olan Mesudiye isimli Türk savaş gemisidir.  

Planlanmış olan rotaların toplamda ulaşım, konaklama ve diğer şehir etkinlikle ri dâhil 6 gün 

sürmesi planlanmıştır. Planlamada dalış haricindeki iki gün dalıştan bir gün öncesi Çanakkale’ye 

ulaşım ve bir gün sonrası dalış sonu dinlenme ve şehirden ayrılış  olarak planlanmıştır. Bu rotaların 

acentalar ve turist rehberleri tarafından benimsenmesi ve kullanılması beklentilerden bir tanesidir. 

Ancak Çanakkale’de araştırılması ve kimlik tespiti yapılması gereken başka batıklarda mevcuttur. 

Sonraki çalışmalarda rota sayısı daha da arttırılabilir. Örneğin Akbaş Liman bölgesinde bulunan 

batıklar batık tespiti yapıldıktan sonra rotalamaya dahil edilebilir.  Bölgede bulunan Halep ve 

Tenedos batıklarının kimlik tanımlamaları kesinlik kazandığında beşinci bir rota oluşturulabilir . 

Bu tur güzergâhının uygulanması ve sürdürülebilir kılınması için yetkililere de özellikle batıkların 

korunması anlamında görev düşmektedir. 14 Mayıs 1955 tarih ve 4/5098 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile Marmara Denizi ve Çanakkale Bölgesinde batık gemilerin çıkarılmasına izin 

verilmesi, batıkları yetmişli yıllara kadar birçok yerli ve yabancı hurda şirketlerinin hedefi haline 

getirmiştir (Atabay, 2013). Hurda gözü ile bakılan birçok tarihi batığın bütünlüğü bozulmuş ve 

artık telafisi imkânsız hasarlara uğramışlardır. Turizm ve sportif amaçlı dalışlara yasaklamak 

dışında bu batıkların korunması için pek fazla uygulama yoktur. Örneğin; batıklar avcılığa açıktır. 

Bu durum, batıklar üzerinde çok fazla terk edilmiş av aracı kalıntısına sebep olmakta ve batıklara 

takılan her türlü av aracı doğaya ve hurda avcılarına karşı zaten zor bir mücadele veren batıkların 

dayanma gücünün daha da azalmasına neden olmaktadır. Tekne ve gemi çıpaları diğer bir 

tehlikedir. Atıldıklarında batık üzerine gelme ya da taradığında batığa zarar verme ihtimalleri 

bulunmaktadır. Çanakkale Boğazı Karanlık Liman bölgesi gemi demirleme sahası (T.C. Resmi 

Gazete, 2019), 18 Mart 1915 Deniz Muharebelerinde ilk batan Fransız savaş gemisi FS Bouvet 

batığının K40°02.43’-D26°17.80’(Akıngüç, 2016)  bulunduğu bölgededir. Dünyanın birçok 

yerinde yapay batıklar ile dalış noktaları oluşturulduğu ve turizme kazandırıldığı düşünüldüğünde, 

Çanakkale’de bulunan tarihi batıkların korunmaması üzücü bir durumdur. Bu dalış güzergâhının 

oluşturulması ve batıkların yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesi batıkla rın ne kadar 

önemli olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacağı beklenmektedir. Turizmde aktif olarak 

kullanılmalarından kaynaklı bakım ve korumaların uygulamaya konulması da diğer bir beklentidir.   

Çalışma dahilinde birtakım öneriler geliştirilmiştir. Çanakkale ve çevresindeki batıklara sportif 

ve turizm amaçlı dalışlar için öncelikli olarak düzenlenmesi gereken yasal mevzuatlar olduğu 

açıktır. Bu anlamda Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve 

Eceabat Belediyesi bir müabakata varıp sportif dalış turizminin geliştirilebilmesi ve bu anlamda 

bölgenin kalkınmasında destek olabilmesi anlamında ortaya bir mevzuat çıkartması 

gerekmektedir. Ayrıca batıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması anlamında, b atıkların 

bulunduğu noktalara dubalar yapılması ve bu sayede gemi ve teknelerin o noktalara çıpa atmaması 

sağlanabilir. Hangi tür avcılık faaliyetlerinin yapılabileceği ve kullanılacak av araçlarının 

belirlenmesi ve denetlenmesi de batıkların üzerindeki kalıntıları azaltacakt ır. Bu sayede tarihi 

batıkların en azından bugünkü durumları muhafaza edilebilir. Turizm ve sportif dalış limitleri 
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içerisinde kalan batıkların parkurlarının oluşturulmasında çalışmalara uygulama anlamında destek 

verilebilir ve projelendirilip uygulamaya geçmesi sağlanabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 

ortak projeleri ile bu bölgede tur organize edilmesi ve organize turların yönetilmesi anlamında 

acenta çalışanlarına ve turist rehberlerine eğitim semineri düzenlenebilir .  
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