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Sayın Yetkili,

Nereids Dalış Merkezi olarak bu yıl ilk defa Marmaris Belediyesi’nin de katkılarıyla, 19 – 20 – 21 
Temmuz 2019 tarihlerinde Marmaris’de “Dalsın Kızlar” etkinliğini gerçekleştireceğiz. 

Türkiye‘de ilk defa gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde su altıyla daha önce hiç tanışmamış 15 yaş 
üzeri kadınlarımıza, temel dalış bilgilerini vererek onları su altının eşsiz dünyasıyla tanıştırmayı 
amaçlıyoruz. 

Etkinliğimize katılacak olan sertifikalı dalgıçlarımız ile de su altı temizliği yaparak deniz ve 
kıyılarımıza dolayısıyla da tüm canlı yaşamına tehdit oluşturan plastik poşet ve kimyasal 
atıklara dikkat çekerek, özellikle gençler arasında farkındalık yaratmayı önemsiyoruz. 
Gerçekleştireceğimiz etkinlik ve projeyle de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen 
“Sıfır Atık” projesine de destek olmayı önemli misyonlarımızdan bir olarak görüyoruz. 

Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği (PADI)’nin Project Aware* projesinin de yürütücülüğünü 
yapan Nereids Dalış Merkezi olarak bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz etkinliğimizle başta kadınlar 
olmak üzere tüm kamuoyunun dikkatini çekerek, etkinliğimizi sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor 
ve bir sonraki yıllarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizde daha fazla kadın katılımcıyla hem 
kadın hem de çevre sorunlarına karşı sesimizi daha geniş çevrelere duyurmayı hedefliyoruz. 

Geçtiğimiz haftalarda projeyle ilgili gerçekleştirilen röportaj basında oldukça yoğun ilgi görerek 
ilk farkındalık yaratılmış, Marmaris Belediyesi’nin ve ülke çapında tanınan isimlerin konuya olan 
ilgi ve destekleriyle hem projemiz hem de etkinliğimiz kamuoyunda kısa sürede dikkat çekmeyi 
başarmıştır. 

Bizler için vurguladığımız yönleriyle birçok açıdan önemli olduğuna inandığımız bu etkinliğimiz 
ve projemizde hazırladığımız çeşitli sponsorluk kategorileri doğrultusunda olacağınız desteklerle 
sizleri yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı ve sesimizin daha güçlü çıkacağına 
olan inancımızı belirtmek isteriz. 

Nereids Dalış Merkezi
* https://www.projectaware.org/

ETKİNLİK HAKKINDA
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Nereids Dalış Merkezi tarafından Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla, 19 – 20 – 21 Temmuz 
2019 tarihlerinde Marmaris’te Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Dalsın Kızlar etkinliğinin 
amacı; kadınların su altı yaşamının renkli dünyasını keşfetmelerine imkan sağlamak, su altının 
özgürlüğü ve dinginliği ile onları tanıştırmaktır. 

“20 Temmuz Dünya Kadınlar Dalış Günü“ kapsamında organize edilen Dalsın Kızlar etkinliğiyle, 
daha önce birçok nedenden ötürü hiç dalış yapmamış kadınları su altıyla ve daha önce dalış 
tecrübesi olan dalgıç kadınlarla tanıştırmayı hedeflerken, sertifikalı dalgıçlar ile de su altını 
temizleyerek; havada soluduğumuz oksijenin %70‘nin üretildiği su altındaki canlılığa büyük 
tehdit oluşturan plastik ve kimyasal atıklarla ilgili kamu oyunun dikkatini çekerek farkındalık 
yaratılması amaçlanmaktadır.

Kadınların iş hayatında, tüm sektörlerde ve tüm düzeylerde daha fazla yer almalarının, ekonomik 
getirinin yanı sıra sosyal adalet, refah ve istikrarı da beraberinde getireceğine inanıyoruz. 
Kadınların dalış sektöründe de yer alarak, sektöre yön verecek ve su altı yaşamının korunmasına 
öncülük edecek politikaların üretilmesinde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple, 
Türkiye’nin birçok yerinden katılacak kadınlarla gerçekleştireceğimiz Dalsın Kızlar etkinliğiyle 
Türkiye’de kadın dalgıç ve eğitmen sayılarının arttırılmasına öncülük etmek hedeflenmektedir. 

https://www.padi.com/women
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ETKİNLİK İÇERİĞİ VE 
TAKVİMİ

Etkinliğin Adı: 

Dalsın Kızlar

Etkinliğin Ana Teması: Kadınları su altı ile 

tanıştırmak.
İlk defa dalış yapanlarla sertifikalı dalgıç 
kadınları bir araya getirmek

Etkinliğin Tarihi ve Yeri:

19 – 20 – 21 Temmuz 2019 / Marmaris 

Hedef Kitle:

Su altına ilgi duyan 15 yaş üzeri tüm kadınlar

Hedeflenen Katılımcı Sayısı

15 yaş üzeri 100 kadın

PROGRAM

19 Temmuz 2019

11:00-17:00: Buluşma ve Kayıt 

20 Temmuz 2019 

09:00 Tekne önünde buluşma 

09:30 Tanıtım dalışları yapacakların, tekne ile

dalış bölgesine hareketi ve kıyı temizliği

yapacakların hazırlıkları

10:30 Tüm dalışların başlangıcı

16:30  Kıyıya dönüş 

17:00 Kıyıda DJ Performans eşliğinde

karşılama, atıklarla fotoğraf çekimi ve plastik

atık zararına dikkat çekimi

20:00 Marmaris Kale’de buluşma ve sertifika

töreni

22:00 Fabric Barda eğlence ile gecenin sonu 

21 Temmuz 2019
09:30-13:00 Gaye Dülger hocamızın ve Dalsın

Kızlar ekibinin, misafir dalıcılar ile kahvaltısı 

ardından misariflerin uğurlanması ve 
program sonu.
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ETKİNLİK MEDYA 
PLANLAMASI ve TANITIMI

https://www.sabah.com.tr/ankara-

baskent/2019/06/18/dalsin-kizlar-

projesiyle-kadinlar-su-altini-temizleyecek

https://www.haberler.com/dalsin-kizlar-

projesiyle-kadinlar-su-altindaki-12150847-

haberi/

https://www.dha.com.tr/son-dakika/dalsin-

kizlar-projesiyle-kadinlar-su-altindaki-

plastik-poset-ve-pet-siseleri-temizleyecek/

haber-1663575

https://www.msn.com/tr-tr/video/unluler/

ankara-dals%C4%B1n-k%C4%B1zlar-

projesiyle-kad%C4%B1nlar-su-

alt%C4%B1ndaki-plastik-po%C5%9Fet-ve-

pet-%C5%9Fi%C5%9Feleri-temizleyecek/

vi-AACXDO8

http://www.dengehaber.com/ankara-

haberleri-79hk.htm

https://www.dailymotion.com/video/

x7bcurn

https://haberlerankara.com/video-

galeri/2610948/dalsin-kizlar-projesiyle-

kadinlar-denizleri-temizleyecek

• “Dalsın Kızlar” etkinliğine özel web sayfası olacak ve Nereids Dalış Merkezi web sitesinde yer
alacak pop-up ile buraya yönlendirme yapılacaktır.

• Nereids Dalış Merkezi’nin Instagram ve Facebook sayfalarında etkinliğin tanıtımı, duyurusu ve
etkinlik gününden paylaşımlar yapılacaktır.

• Etkinlik öncesi ve sonrası basın bültenleri tüm basın mensupları ve haber ajanslarıyla
paylaşılarak etkinlik kamu oyuna tanıtılacaktır.

• Etkinlikle ilgili dalış sektörünün öncüleriyle ve dalış sever ünlülerle mini röportajlar yapılacaktır.

• Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle etkinlik billboardlarda yayınlanacaktır.

• Ülke çapında tanınan ünlü kişilerin de desteğiyle proje ve etkinliğin bilinirliği arttırılacaktır.
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İLETİŞİM

Etkinlikle İlgili Detaylı Bilgi için:
Özlem Tuncel
Nereids Dalış Merkezi, Satış ve Pazarlama Yöneticisi
Dalsın Kızlar Proje Koordinatörü
Cep: 0507 784 04 64 
E-posta: ozlem@nereidsdalismerkezi.com

Sponsorluk Ödemeleri için İletişim: 
Nereids Dalış Merkezi
Tel: 0312 446 10 71
Cep: 0530 799 86 95
E-posta: info@nereidsdivecenter.com

sualti@nereidsdalismerkezi.com

Banka Hesap Numaraları:
Akbank Gaye Dülger
Alacaatlı Kavşağı
1215 – 0032140 / Vadesiz
TR960004601215888000032140
Ticari
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