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NEDEN DALSIN KIZLAR 2020 
15 yaş üzerindeki her kadını kendi kahramanı olmaya davet ediyoruz! 

  

Dalsın Kızlar 2019’da 15 ila 65 yaş arası hayatında ilk defa dalış yapan 

kadınların heyecanı, coşkusu, mutluluğu ve hayallerine ulaşmış olmanın verdiği 

şevk ile “Dalsın Kızlar 2020” projesini hazırlamak üzere yola çıktık. 

 

Projemiz ile sertifikalı kadın dalgıçların verdikleri cesaret ve ilham ile  

bütün kadın dalgıç adaylarının geçirdikleri bu 3 günde içlerindeki  

Kadın kahramanları nasıl ortaya çıkarttıklarını gördük. 

 

Dünyamız Kadınların Farkındalığının Artması ile Değişecek! 

 

Kadınlar hem fiziksel hem mental olarak güçlüdür ve tüplü dalış yapabilmek 

açısından kadınlar ve erkekler arasında önemli ölçüde bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

 

Güçlerinin ve kararlılıklarının farkında olan kadınlar başka kadınların hayatına 

dokunup onlara  rol model olabilirler.  

 





DALSIN KIZLAR 2020 AMACI 
 

Kadınların su altının 
büyülü dünyası ile 

tanışmasını ve bu özgür 
ortamın dinginliğini 

yaşamalarını 
sağlamaktır. 

 

Tüplü Dalış zannedilenin 
aksine güç gerektiren bir 

spor değil,  

keyifli ve eğlenceli bir 
aktivitedir. 

 

Ben YAPTIM, Hadi 
BİZ YAPALIM! 

 



DALSIN KIZLAR 2020 HEDEFİ 

Daha önce hiç dalış yapmamış olan 
kadınlara su altında yarım saat 

gezinti yaptırmak;  

 

Daha önce dalış tecrübesi olan 
sertifikalı dalgıç kadınlarımızın su 
altından çıkardığı plastik atıklar ile 
su altı kirliliğine ve dolayısıyla hava 

kirliliğine dikkat çekmek;  

 

Bu vesile ile bütün kadın dalgıç ve 
dalgıç adaylarını bir araya getirerek 
“su altı kardeşliği” ile 3 gün keyifli 

zaman geçirmektir. 

 

Ben YAPTIM, Hadi BİZ 
YAPALIM! 

 
 

 



https://www.youtube.com/watch?v=Cj-
YN84OTtY 
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SU ALTI SİZE NASIL 

HİSSETTİRİR 
 

Su altında zihninizin sadece ana 
odaklandığı, sadece nefes sesinizin size 

eşlik ettiği, dış dünyadan bağımsız, 
sükunet ve huzurla çevrili bambaşka bir 

dünyaya adım atarsınız. 

 

Su altında iletişim kurmak için sadece 

 bakışlarınız ve el hareketleriniz 
yetecektir. 

 

Beklentilerinizin çok ötesindeki su altı 
gezintilerinde sürü sürü balıkların ve 

tüm su altı canlılarının renkli 
dünyasına gözlemci olacak, belki 

kumların üstündeki bir deniz yıldızını 
hayretle izleme fırsatına kavuşacaksınız. 



DALSIN KIZLAR 2020 

DESTEKLERİ 
Bu etkinliğimiz ile; 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından su ̈rdu ̈ru ̈len 

“Sıfır Atık” projesine; 

 

PADI’nin yeryüzündeki tüm okyanusların korunmasına yönelik 

olarak 1989 yılında kurucusu olduğu PROJECT AWARE 

insiyatifine  

 

destek vermekteyiz. 



 

“Dalsın Kızlar 2020” projemiz ile başta kadınlarımız olmak 

üzere tüm kamuoyunun dikkatini çekerek etkinliklerimizi 

sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor ve bir sonraki yıllarda ulusal ve 

uluslararası düzeyde gerçekleştirebileceğimiz etkinliklerimizde 

daha fazla kadın katılımcıyla hem kadın hem de çevre 

sorunlarına karşı sesimizi daha geniş çevrelere duyurmayı 

hedefliyoruz. 

“DALSIN KIZLAR”  

DEVAM EDECEK  



PADI KADINLAR DALIŞ GÜNÜ ve 

PADI İSTATİSTİKLERİ 
PADI 186 ülkede ve dünyanın bir çok bölgesinde  etkin olarak 

faaliyet göstermektedir. 

 

2015 yılından beri, dünyanın her köşesinden dalgıçlar,  

PADI Kadınlar Dalış Günü'nün okyanus sevgisi ve dalış 
tutkusu üzerinde bağ kurmaları için bir araya gelir.   

 

Bu büyüyen gelenek  bu sene de 18 Temmuz 2020'de  

tüm dünyada etkinliklerle kutlanacak. 

 

Bir çok dilde yaygın eğitim sistemleri ile 6.600 kayıtlı dalış 
merkezi ve 137.000 kayıtlı dalgıcı bulunmakta olup, 

27.000.000’un üzerinde sertifika üretmiştir. Yıllık ortalama 
1.000.000 sertifika üretmeye de devam etmektedir. 



“18 Temmuz 2020 Dünya Kadınlar Dalış Günü ” kapsamında, 

 bu sene aynı tema ile “Dalsın Kızlar 2020” projemizi ve 

etkinliklerimizi 

17 – 18 – 19 Temmuz 2020 tarihlerinde, 

Gaye Dülger hocamız liderliğinde,  

Nereids Dalış Merkezi organizatörlüğünde ve 

  Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla  

Marmaris’te gerçekleştireceğiz. 

 

Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirilecek etkinlikliklerimize; 

 su altıyla daha önce hiç tanışmamış 15 yaş üzeri kadınlarımızı ve 

daha önce su altının büyülü dünyasına adım atmış sertifikalı kadın 

dalgıçlarımızı bekliyoruz.  

 

 

 

DALSIN KIZLAR 2020  

TARİH & HEDEF KİTLE 

 



DALSIN KIZLAR 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=1VigE
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DALSIN KIZLAR 2019 
BASINDA  

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dalsin-kizlar-projesi-ile-su-altina-indiler-/1537173 
 
https://www.iha.com.tr/mugla-haberleri/dunya-kadinlar-dalis-gununde-ilk-kez-denize-dalip-deniz-dibini-temizlediler-2360309/ 
 
https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2019/06/18/dalsin-kizlar-projesiyle-kadinlar-su-altini-temizleyecek 
 
https://m.yeniakit.com.tr/haber/dalsin-kizlar-projesi-ile-su-altina-indiler--851669.html 
 
https://www.msn.com/tr-tr/video/unluler/mu%C4%9Fla-ilk-kez-dal%C4%B1%C5%9F-yapan-40-kad%C4%B1n-deniz-dibini-temizledi/vp-
AAEC7FM 
  
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://esitlikadaletkadin.org/kadinlardan-deniz-dibi-temizligi/ 
 
https://www.kenttv.net/marmariste-dalsin-kizlar-projesi 
 
https://www.dailymotion.com/video/x7bcurn 
 
https://www.kanalege.com.tr/dunya-kadinlar-dalis-gununde-ilk-kez-daldilar/20710/ 
 
https://www.haberler.com/dalsin-kizlar-projesiyle-kadinlar-su-altindaki-12150847-haberi/ 
 
http://www.dengehaber.com/ankara-haberleri-79hk.htm 
 
https://haberlerankara.com/video-galeri/2610948/dalsin-kizlar-projesiyle-kadinlar-denizleri-temizleyecek 
 
https://www.dha.com.tr/son-dakika/dalsin-kizlar-projesiyle-kadinlar-su-altindaki-plastik-poset-ve-pet-siseleri-temizleyecek/haber-1663575 
 
https://www.maxfm.com.tr/haber/su-altina-kadin-eli-degecek-dalsin-kizlar-turkiyede-ilk-defa-marmariste 
 
http://www.marmarisyenisayfa.com/gundem/ilk-defa-deniz-dibine-dalip-temizlik-yaptilar/22063/ 
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GAYE DÜLGER KİMDİR 

 1998 yılında dalış dünyasına adım atan Gaye Dülger,  

Nereids Dalış Merkezi’nin kurucusu ve baş eğitmenidir.  

Gaye Dülger, 2000 yılından itibaren dalış sektörü içerisinde 
profesyonel olarak çalışmaya başlamıştır.  

 

2008 yılında kurduğu Nereids Dalış Merkezi ve şubeleri çatısı 
altında dalgıç (dalıcı), dalış lideri ve dalış eğitmenlerini yetiştirmekte 

ve sektöre kazandırmaktadır. 

 

Ayrıca Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) bünyesinde 
verdiği eğitimlerle pek çok dalış eğitmen eğitmenleri yetiştirmiştir. 

  

. Gaye Dülger bu faaliyetlerinin yanı sıra su altının korunması ve 
Türkiye su altının dünyada tanınması ile ilgili projelere ve 

çalışmalara devam etmektedir. 

 

https://www.dalsinkizlar.com/gaye-dulger 
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NEREİDS DALIŞ MERKEZİ 

Nereids Dalış Merkezi, şubeleri ile birlikte,  

TSSF/CMAS ve PADI standartlarını özümsemiş ve kurumsal çatı 
altında buluşturmuş bir dalış merkezidir.  

 

Tüm dünyada en çok geçerliliği olan PADI sisteminin 5 yıldızlı dalış 
merkezi olma hakkını elde etmiştir. 

 

Nereids Dalış Merkezi Ankara Merkez ve İstanbul şubesi ile 
faaliyetlerine devam etmekte olup, üçüncü olarak Nisan 2020’de 

Fethiye’de şubemizin açılması yönünde çalışmalar devam 
etmektedir. 

 

NEREIDS DALIŞ MERKEZİ MİSYONU 

İyi Eğitim-Güvenli Dalış- Eğlence- Temiz Çevre 

 



 

DALSIN KIZLAR 2020 

PROGRAM 

 17:00 Kıyıya varış; kıyıda DJ Performans eşliğinde 
karşılama, eğlence; 

18:00 Duş ve yemek için otele hareket;  

19:00 Otelde birlikte akşam yemeği; 

20:30 Marmaris Kale’de buluşma; canlı müzik 
eşliğinde sertifika ve teşekkür plaketleri töreni; 

22:00 Fotoğraf çekimi; 

22:30 Kutlama için hareket; 

23:00 Dalsın Kızlar başarılarının kutlaması ve 
eğlence;  

  

19 Temmuz 2020 Pazar 

09.00 Otelden kahvaltıya hareket; 

09:30-13:00 Dalsın Kızlar lideri Gaye Du ̈lger 
hocamızın ve “Dalsın Kızlar” organizasyon ekibinin 
tüm katılımcılar ve misafirler ile kahvaltısının 
ardından programın kapanışı. 

  

* Program kapsamındaki transferler Marmaris 
belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla 
yapılacaktır. 

 

17 Temmuz 2020 Cuma 

14.00’den itibaren Organizasyon Oteli kayıt; 

18.00-22.00 Marmaris Merkez-etkinlik ve kayıt; 

Kayıtta, tüm katılımcıların orjinal bildirim formlarının 

teslim alınması, belge kontrollerinin yapılması; 

  

18 Temmuz 2020Cumartesi 

08:30  Otelden hareket; 

09:30 Tekne önünde buluşma ve dalış bölgesine 

hareket; 

10:00 Tekne bölgesine ulaşım, tüm katılımcılara 

brifing verilmesi; 

11:00 Tüm dalışların başlangıcı (toplam dalış süresi 

30 dakika olup, her dalıcı adayı 1 eğitmen ile 

dalacaktır); sertifikalı dalıcıların plastik atıklara 

dikkat çekmek üzere su altı temizliğine başlaması; 

dalıcı adaylarının su altı gezintisi ve su altında 3 ayrı 

istasyonda fotoğraf ve video çekimi;   

13:00 Tekneye dönen katılımcıların anlık 

izlenimlerinin alınması, fotoğraf ve video çekimi, 

yemek yeme, yüzme ve eğlence aktiviteleri; sertifikalı 

dalgıçların sudan çıkarttıkları atıkların toplanıp atık 

teknesine teslimi, plastik ve kimyasal atık kirliliğine 

dikkat çekilmesi; 



 
ETKİNLİK MEDYA PLANLAMASI 

ve TANITIMI 

 
“Dalsın Kızlar 2020” etkinliklerine özel www.dalsinkizlar.com web 
sitesi ve Nereids Dalış Merkezleri www.nereidsdalismerkezi.com 
web sitesinde yer alacak pop-up ile buraya yönlendirme yapılacaktır.  

“Dalsın Kızlar 2020” etkinliklerine özel twitter, facebook ve instagram 
hesaplarından proje ve proje kapsamındaki etkinliklerin tanıtımı, 
duyurular ve etkinlik gününden paylaşımlar yapılacaktır.  

Nereids Dalış Merkezlerinin instagram ve facebook sayfalarında proje 
ve proje kapsamındaki etkinliklerin tanıtımı, duyurular ve etkinlik 
günlerinden paylaşımlar yapılacaktır.  
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ETKİNLİK MEDYA PLANLAMASI 

ve TANITIMI 

 
Etkinlikler öncesi, etkinlikler sırasında ve sonrasında basın bültenleri tüm basın 
mensupları, radyo ve haber ajanslarıyla paylaşılarak etkinlik kamu oyuna tanıtılacaktır.  

Etkinliklerle ilgili su altı ve dalış dünyasını seven ve destekleyen ünlülerle mini 
röportajlar yapılacaktır. 

Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle etkinlik billboardlarda yayınlanacaktır.  

Ülke çapında tanınan ünlü kişilerin de desteğiyle proje ve  proje kapsamındaki 
etkinliklerin bilinirliği arttırılacaktır.  

Altın sponsorla mutabık kalınacak diğer tanıtım mecra ve materyallarine yer 
verilebilecektir. 



ALTIN SPONSOR 
Altın Sponsor firmanın adı ve logosu bütün tanıtım kanallarında ve basılı materyallarde, “Dalsın Kızlar 2020” web sayfası ve 
sosyal medya hesaplarında, t-shirt, şort, şapka, bileklik ve benzeri ürünlerde yer alacak, su altı ve tekne çekimlerinde Altın 
Sponsor firmanın afişi fotoğraf ve video çekimlerinde ön planda olacaktır. 

Altın Sponsor firmanın adı, logosu ve firma web sitesi link uzantısına web sitesinde yer verilecek, ayrıca logosu ana sayfada 
banner olarak yer alacaktır. 

Altın Sponsor firma Marmaris Merkez kayıt etkinlikleri sırasında stand kurabilecektir. 

Açılışta ve kapanış töreninde “Altın Sponsor” olarak anons edilecek ve teşekkür plaketi verilecektir.  

Altın Sponsor firma yetkilisinin kapanış töreninde ve sabah kahvaltısında konuşma yapma hakkı bulunacaktır.  

Altın sponsorla mutabık kalınacak diğer tanıtım mecra ve materyallarine yer verilebilecektir. 

Sponsorluk Bedeli: 400.000 TL + KDV 



















 ETKİNLİK İLETİŞİM 

Etkinlikle İlgili Detaylı Bilgi için: 
info@dalsinkizlar.com 
sponsor@dalsinkizlar.com 
kayit@dalsinkizlar.com 
  
Nereids Dalış Merkezi Ankara  
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2818 Cadde No: 6 Çayyolu - Çankaya / Ankara 
M : +90 (530) 799 86 95 
T  : +90 (312) 446 10 71 
F  : +90 (312) 446 10 72 
 
Nereids Dalış Merkezi İstanbul 
Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Denizhan Sokak Alişar Apartmanı No: 4-6 Kat: 3 D: 4 
Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul 
M : +90 (530) 115 86 95 
T  : +90 (212) 872 22 93 
F  : +90 (212) 872 22 95 
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