
SEYAHATİNİZ İÇİN HAZIRLANIRKEN

Bu belge Sığacık ve Meridian Adventure Türkiye hakkında 
bilmeniz gereken her konuda size rehberlik edecek. 

SIKÇA
SORULAN
SORULAR

BİZİ TAKİP EDİN

#MATurkey

https://www.facebook.com/meridianadventureturkey
https://www.instagram.com/meridian_adventure_turkey/
https://www.youtube.com/channel/UCtYBq3BDRApAHlo9WnjxOqw?view_as=subscriber


SIĞACIK’I TANIYIN

Sığacık’ta yaşayan insanlar temiz enerji kullanmaya ve tarihi ve kültürel değerleri korumaya önem verir. 

SIĞACIK NEREDEDİR?

SIĞACIK’A NASIL GİDİLİR?

PARA BİRİMİ NEDİR?

YİYECEK VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ORTALAMA MALİYETİ 
NEDİR? 

İNSANLAR SIĞACIK’TA NASIL YOLCULUK 
EDİYOR (TAKSI, OTOBÜS, VS.)?

SIĞACIK HANGİ SAAT DİLİMİNDEDİR? 

SIĞACIK’TA HANGİ DİN BULUNUYOR?

Sığacık, Türkiye’de İzmir İli’nin Seferihisar ilçesinin bir sahil mahallesi olup Seferihisar ilçe merkezine 5 km’den kısa bir mesafede yer 
almaktadır. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, Sığacık doğal bir limandır ve yaklaşık 3500 kişilik bir nüfusa sahiptir. 2009 yılına 
kadar Sığacık bir balıkçı köyüydü, ancak bir Cittaslow (Sakin Şehir) olduktan sonra macera ve keşif için ideal yer olarak ün kazandı.

Cittaslow, yavaş ve dingin bir yaşamın keyfini sürerek geleneklere saygıyı ifade etmektedir. Ürünlerin otantikliğine ve sağlıklı 
yiyeceklere, zanaat geleneklerinin zenginliğine ve bozulmamış manzaraların güzelliğine değer verir. 

Seferihisar’dan 5 km, İzmir şehir merkezinden 52 km ve İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’ndan 70 km uzaklıkta olan Sığacık’a 
İzmir’den bir saatlik araba yolculuğu ile ulaşılabilir

Türkiye’nin para birimi Türk lirasıdır (TL; ₺). Lira banknot olarak 
5, 10, 20, 50, 100 ve 200 bozuk para olarak 5, 10, 25 ve 59 kuruş 
ve bir lira olarak mevcut. Bozuk para eksikliği sürekli bir sorun. 

Küçük harcamalarınız için yanınızda bozuk para ve küçük kağıt 
paralar bulundurmaya çalışın. 

Yemeklerin ortalama maliyeti 40-70 lira ve alkollü içki 30-50 lira 
arasındadır. 

Sığacık’ın güzelliği ana alanların tamamına yürüyerek kolaylıkla 
ulaşılabilir olmasıdır. Alternatif olarak, kolaylıkla taksi bulunabilir 
ve sabah saat 7:00’dan akşam 11:30’a kadar saat başı minibüs 
kalkıyor.

GMT+03:00

Kadınsam başımı örtmem gerekir mi?
Müslüman ancak aynı zamanda laiktir; bu nedenle başınızı 
örtmeniz gerekmez.



BAHŞİŞ VERME

Türkiye bahşiş konusuna yaklaşımında oldukça Avrupai’dir 
ve size bahşiş bırakmanız için bunaltmazlar. Bahşiş vermek 
restoranlarda, otellerde ve taksilerde adettir, ancak başka 
yerlerde isteğe bağlıdır.

Restoranlar: ayaküstü yiyecek mekanlarında birkaç bozukluk; 
orta sınıf ve lüks tesislerde faturanın yüzde onu.

Otel: valiz taşıyıcılar valiz başına 2 Avro (orta sınıf otel); valiz 
başına 5 Avro (lüks otel). 

Taksiler: Taksimetrede görülen tutarı yukarı doğru en yakın liraya 
yuvarların. 

İŞLETMELER KREDİ KARTINI MI YOKSA 
NAKİT PARAYI MI TERCİH EDER?

Ana turizm bölgelerinin dışındaki yerel restoranlar tarafından 
genellikle kabul edilmese bile, Visa ve MasterCard oteller, 
mağazalar ve restoranlar tarafından yaygın olarak kabul ediliyor. 
Amex lüks tesisler dışında daha az kabul görüyor. Kredi kartı 
sağlayıcınıza seyahat planlarınızı bildirin; aksi halde Türkiye’de 
kredi kartı sahteciliği yaşandığından dolayı işlemler durdurulabilir. 

KONAKLAMA YERLERİ NERELERDE BULUNUYOR?

Sığacık merkezde kalınacak çok sayıda otel ve pansiyon 
bulunuyor. Ortaklığımızın bulunduğu otellerin üçü Sığacık’ın 
merkezinde olup Gardenya ve Monza House eski kalenin 
içinde Thea Hotel ise marina ve eski kale manzarasına sahip 
tepenin üzerinde yer alıyor. Hidden Bay Teos daha özel bir 
ortam sunmakta olup Sığacık merkezden araba ile 5 dakikalık 
mesafede bulunuyor.

HANGİ GÜÇ DEĞERİ KULLANILIYOR? (FİŞLER)

Türkiye için C ve F tipi olmak üzere iki ilişkili tip mevcut. C tipi 
fiş iki yuvarlak ucu bulunan fiş olup F tipi iki yuvarlak ucu ve yan 
taraflarında iki topraklama klipsi bulunan fiştir. Türkiye 220V 
besleme gerilimi ve 50 Hz ile çalışır.

Standart gerilim (220 V) Birleşik Krallık’taki (230 V) ile aşağı 
yukarı aynı olduğundan dolayı, BK elektrikli cihazlarınızı 
Türkiye’de kullanabilirsiniz. İmalatçılar bu küçük sapmaları 
hesaba katmaktadır. 

TÜRKİYE’DE NE KADAR SÜRE İLE KALABİLİRİM ?

İNTERNET?

TÜRKİYE’YE GİRMEK İÇİN VİZEYE İHTİYACIM VAR MI?

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETMEK İÇİN EN 
UYGUN ZAMAN NEDİR?

TÜRKİYE’DE İNSANLAR İÇKİ İÇİYOR MU?

Evet. Sıklıkla deniz ürünleri ve mezelerle birlikte bir aperatif 
olarak sunulan Rakı, en popüler alkollü içkidir. Türkiye’de üretilip 
şişelenen bira ve şaraplar da çok popülerdir. 

ÇOCUK DOSTU RESTORANLAR VAR MI?

Sığacık’taki tüm restoranlar çocuklu aileleri kabul etmektedir. 
Urla bölgesindeki daha lüks restoranların bazıları sadece 15 yaş 
ve üstü müşterileri kabul etmektedir. 

Bir e-Vize’nin geçerlilik süresi Seyahat Belgesinin Ülkesi’ne göre 
değişiyor. Vizeniz için müracaat ettiğinizde, size Türkiye’de kaç 
gün kalmanıza izin verileceği söylenecektir. 

Çoğu yerlerde bağlanılacak WIFI mevcut. İstanbul Havalimanı’nda 
satın almak için peşin ödemeli SIM kartlar kolaylıkla bulunabiliyor. 
sürekli bağlantıya ihtiyacınız varsa, Turkcell ve tercih edilen 
sağlayıcıyı tavsiye ederiz. 

Evet. Çoğu ülke vatandaşlarının vizeye ihtiyacı var ve bunun 
için internet üzerinden kolaylıkla müracaat edilebiliyor. Lütfen 
aşağıda verilen linke bakınız: 
https://www.evisa.gov.tr/en/ 

Nisan ayından Ekim ayının sonuna kadar olan dönem en güzel 
havalara sahiptir ve tüm işletmeler açıktır. 

https://www.evisa.gov.tr/en/


• Ortalamda, Temmuz ayı en sıcak su sıcaklığına sahip olan
aydır. Mayıs ile Eylül arasındaki yaz ayları boyunca ortalama
su sıcaklığı 20 ile 25 derece Celsius arasında değişiyor. 

• Ortalamada, Şubat ayı en soğuk su sıcaklığına sahip olan aydır. 
Ekim ile Nisan arasındaki kış ayları boyunca, sualtı sıcaklığı 14 
ile 18 derece Celsius arasında değişiyor. 

Ortalama görüş mesafesi 15 ile 25 metre arasındadır.

ÇOCUK DALGIÇLAR

Dalış belgelerine sahip 14 yaş üzeri gençler bir ebeveyn veya veli 
eşliğinde tüm dalış sahalarımızda bize katılabilir. Ortağımız Dive 
Center ile birlikte, 14 yaşındakilerden belgesiz olanlara kadar 
tüplü dalış deneyimleri veya kursları sunabiliyoruz. Mükemmel 
bir uyum için palet, maske, şnorkel ve dalış elbisesi gibi yumuşak 
donanımlarınızı getirmeniz tavsiye edilir. 

DALIŞ KURSLARI VERİYOR MUSUNUZ?

Evet. Biz PADI 5 Yıldızlı dalış merkeziyiz ve tüm PADI dalış 
kurslarını sunuyoruz. 

TÜRKİYE’YE SEYAHAT EDERKEN 
SİGORTA İHTİYACIM VAR MI?

Dalgıçların acil tıbbi tahliye sağlayan bir sigortaya kesinlikle 
sahip olması gerekir. Kendi sigortacınız ile görüşmenizi ve/veya 
DAN gibi dalış sigortacıları ile irtibat kurmanızı tavsiye ederiz. 

EN YAKIN BASINÇ DÜŞÜRME ODASI NEREDE?

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve 
Hiperbarik Tıp Kliniği .

SORUMLULUK FORMLARI

GÜNDE KAÇ DALIŞ YAPILIYOR VE HANGİ 
EKİPMANLAR KULLANILIYOR?

Aşağıdaki konularla ilgili Tazminat Formları’nı indirin:

Günde iki dalış Sığacık’ta bulunan sualtı harikalarının en iyilerini 
görmek için mükemmeldir. Sabah ve öğleden sonra dalışları 
harika oluyor yaz boyunca. 12L alüminyum tüp dahil, en iyi 
kalitedeki Aqualung ekipmanlarını kullanıyoruz.

SU SICAKLIĞI VE ORTALAMA GÖRÜŞ 
MESAFESİ NE KADARDIR?

TÜPLÜ DALIŞ

SU SPORLARI 

TÜPLÜ DALIŞ

HARİTAYI İNCELE

HANGİ TÜR TEKNEDE SEYAHAT EDECEĞİZ?

Kişiselleştirilmiş dalış teknelerimiz dalış teknesi operasyonlarının 
işlevselliğini ve rahatlığını kökten değiştirmekte olup dalış yapma 
şeklinizi ebediyen değiştirecektir. Yer, rahatlık ve uzun menzil 
kapasiteleri bunu çok amaçlı kullanım için ideal hale getirmektedir. 
600 mm çapındaki tüpler pontonları dalış sahalarına gidiş geliş 
için istisnai derecede rahat hale getirmektedir. 

TEKNELERİNİZDE HANGİ EMNİYET
DONANIMLARI BULUNUYOR?

Acil durum tıbbi yardım oksijeni (%100 oksijen), İlk Yardım, VHF 
telsiz ve pusula, takım çantası, çift etkili pompa ve iki adet kürek. 
Can yelekleri, işaret fişeği takımı ve yangın söndürme tüpü de 
bulunuyor.

https://meridianadventures.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/DIVE-TURKEY-INDEMNITY-FORM-TURKISH-V20200918.pdf
https://meridianadventures.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/TR-WAIVER_Turkish.pdf
https://meridianadventures.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/SIgacik_Local_Town_MAP_20200907-TURKISH.pdf


BİR DALGIÇ DEĞİLSEM, SIĞACIK’TA BAŞKA NELER YAPABİLİRİM?

Dalış yapmıyorsanız, yapılacak çok sayıda faaliyet mevcut. Sığacık’ın etrafı Teos gibi arkeolojik alanlar, mandalina, narenciye ve zeytin 
bahçeleri ve Akkum ve Ekmeksiz gibi muhteşem plajlarla dolu. Her zaman esen rüzgar Sığacık’ı çeşitli su sporları maceraları için 
kusursuz bir yer haline getiriyor ve siz macera ile bu eşsiz yerin tarihi geçitlerini keşfetmek arasındaki dengeyi kolaylıkla bulacaksınız. 
Yakın çevrede çeşitli butik üzüm bağları bulunabilir ve keyif alınacak yerel restoranlarla ve market yiyecekleriyle tat alma organlarınız 
hiçbir zaman sıkılmayacak. 

İzmir’in merkezine taksi, özel araba veya otobüsle gidip alışveriş yapabilirsiniz. Sığacık, İzmir merkezden 52 km uzaklıkta.

Bu ilginç kentin en iyilerini keşfetmenize ve tüm yaş gruplarına yönelik çeşitli paketlerimiz hakkında araştırma yapmanıza yardımcı 
olmamıza izin verin. 

BİZİ TAKİP EDİN

#MATurkey

https://www.facebook.com/meridianadventureturkey
https://www.instagram.com/meridian_adventure_turkey/
https://www.youtube.com/channel/UCtYBq3BDRApAHlo9WnjxOqw?view_as=subscriber

