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İçindekiler 

Giriş 
Turistik dalışın geliştirilmesi ve su altı fanua hayatuının geliştirilmesi amacı ile su altına 
dalıcıların ilgiisini çekmek amacı ile suni olarak batırılan bazı objeleer bulunur. Kaş 
dalışımızda 2 adet suni olark batırılan ve 1 adet gerçektende kaza/kırım sonucu batmış batık 
görebildik. Bu batıklardan dacota C… batık olan uçağı detaylı inceleyecek olup diğerli 
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yüzeysel geçilecektir. Aynı zamanda batıklar sonucu oluşan yapay resiflerde fauana hakkında 
izlenimler aktarılacaktır.  

Batık uçak

 

Hava kuvvetleri tarafından emekliye ayrılmış olan C-47 tipi paraşüt indirme uçağı parçalar 
halinde getirilip, tekrardan montajlanıp yüzdürülerek batığın ebedi istirahatini yapacağı yere 
kadar getirilip kontrollü bir şekilde batırılmıştır.  

Batığa ulaşmak için önce dalış teknesinden bağlı olduğu tonoza doğru 120 derecede yüzüp 
ardından 30 derecede yüzerek bizi bekleyen uçağımıza ulaşıyoruz.  



 

Uçak kıç-burun istikameti 330 derece Kuzey açısında durmaktadır. İskele motor kapakları 
düşmüş burun hasarlıdır. Sancak kuyruk kanadı kırılmıştır. Uçağın sancağında 4,46mt x 
1,65mt boyutlarında ufak bir kayık uçağın sancağına pupadan yanaşmış bir şekilde 
yatmaktadır. Uçağın kanat genişliği 29mt olup boyu fiziki ölçümlerde 19.5 mt çıkmıştır. 
İskele tarafında 6 adet pencere ve sancak tarafında 7 adet pencere bulunmaktadır. İskele 
pencerelerinden 1 adet sağlam olup sancak pencerelerinden 2 adet sağlamdır. Bu pencereler 
haricinde pilot kabinindeki ön iki cam sağlam olup yan pencere camları kırıktır. Batığa 
girişler uçağın iskele tarafındaki 2 kapılı paraşüt alama kapısından sağlanmaktadır. Uçağı 
girişte çift kapaklı kapının so kapısının yerde duruyor olması ilk göze çarpanlardan birisi. 
İçeride sancak tarafında kokpite tarafında 2 adet 5li oturma grubu iskele tarafında 1 adet 5li 
oturma grubu bulunmaktadır. Yerdeki moka pot’un ne amaçla orada olduğu anlaşılamasa da 
sancak tarafındaki laptop yarım kalan işi tamamlamayı bekliyor. İç taraftan kokpit tarafına 
ilerledikçe telsiz odası karşımıza çıkıyor. Bu kısımda tabanca ki aslan balığı bize hoş geldin 
derken pilot kabinin solundan bir diğer aslan balığı da bizi karşılamaya eşlik ediyor. Uçağın 
kıç tarafında ambar yada depo olarak kullanılan tarafa bakıldığında iskele tarafında üstte 
hidrolik tankı göze çarpıyor. Uçak kıç teker hariç diğer tekerleklerin üzerinde göreve hazır 
beklemede bırakıp yüzeye çıkıyoruz.  



 

Pamuk batığı 

Pamuk nakliyesini yapmakta olan gemi arıza ve kırım sonucu dik kayalık yamaçta batmış 
olup bütünlüğünün  %60 kadarını kaybetmiştir. Teknenin pruvası yukarda pupası derinde 
olduğu için teknenin zaman içinde kayarak derinlere doğru yol aldığı yorumu yapılmaktadır.  

 



Tank batığı. 

Yüzeyde kaldırma balonları ile yüzerek getirilmiş ve ardından kontrollü olarak batırılan tank 
batığı taret üstündeki uçak savar taşıyıcı ve taret üstü kapakların açık olarak su altı canlılarına 
ev sahipliği yapıyor. Uçak batığı gibi bu batık ta kum bir düzlükte tek başına kendini ziyarete 
gelen misafirlerini bekliyor. 

 

Fauna  

Su altında ki canlılık kızıl deniz türlerinden olan aslan balığı , kardinal balığı, üçgen kuyrıuk, 
sarpa , karagöz, redsea goatfish, gün ve güneş balıkları dikkati çekiyor.  Bunların haricinde 
akıntı dalışı sırasında kayaların arasına saklanmış kırmızı deniz yıldızı, pamuk batığı 
dönüşünde bizden usulca uzaklaşan deniz kaplumbağası  
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