
	 İstanbul’a	gelen	yerli	ve	yabancı	turistler	için	
tarihi	ve	doğal	güzelliklerin	yanı	sıra	ziyaret	edilmesi	
gereken	önemli	bir	cazibe	merkezi	olan	Turkuazoo,	
kurumsal	firmalar	tarafından	ise	lansmanlar,	şirket	
yemekleri,	kurumsal	yıl	dönümü	kutlamaları,	
partiler,	şirket,	bayi,	eğitim,	basın	toplantıları,	takım	
çalışması	gibi	etkinliklerde	alternatif	bir	mekân	
olarak	da	değerlendiriliyor.
	 Ayrıca	Turkuazoo’da	genç	çiftler	10	bin	balık	
arasına	dalarak	müstakbel	eşlerine	su	altından	
unutamayacakları	evlilik	teklifleri	de	yapıyorlar.	
Turkuazoo	dizi,	reklam	ve	klip	çekimleri	için	
yapımcılar	tarafından	sıklıkla	tercih	edilen	doğal	
plato	görevi	görüyor.	Turkuazoo’da,	su	altı	
çekimleri	başta	olmak	üzere	gezi	alanlarında	da	
çekimler	gerçekleştiriliyor.	Sevilen	ve	her	hafta	
merakla	izlenen	Öyle	Bir	Geçer	Zaman	ki,	Adını	
Feriha	Koydum,	Bir	Çocuk	Sevdim,	Leyla	İle	Mecnun,	
Bir	Kadın	Bir	Erkek,	Ezel,	Canım	Ailem,	Ömre	
Bedel	dizileri,	Deniz	Seki’nin	albüm	çıkış	parçası	
“Suya	Hapsettim”’in	klibi,	Cem	Yılmaz’ın	oynadığı	
“Türk	Telekom”	ile	Halkbankası’nın	“Kobiler	
Hobimiz	Değil	İşimiz”	reklamları	ve	daha	birçok	
TV	programı	çekimlerinde	Turkuazoo	tercih	edildi.
Turkuazoo’da	okul	ziyaretlerinin	yanı	sıra,	
su	ürünleri	mühendisleri	eşliğinde	yürütülen,	
müfredatla	uyumlu	sunumlar	ve	eğlenceli	
olduğu	kadar	eğitici	aktivitelerden	oluşan	“Sınıf	
Programları”;	öğrencilere	okyanusların,	denizlerin	
ve	tatlı	suların	renkli,	gizemli	ve	şaşırtıcı	dünyalarını	
derinlemesine	keşfetme,	öğrenme,	anlama	
olanağı	sunuyor.	İlköğretim	ve	liselere	yönelik	
düzenlenen	sınıf	programlarıyla	öğrenciler,	özel	
rehberli	akvaryum	turunu	tamamladıktan	sonra	
sınıf	eğitimine	katılıyorlar.	Öğrenciler	önce	suyun	
hayatımızdaki	yeri	ve	su	altı	canlılarına	ilişkin	bir	
belgesel	izliyor,	ardından	su	ürünleri	mühendisleri	
eşliğinde	balık	röntgenleri	ve	mikroskop	ile	balık	
hücreleri	inceliyor,	balık	pullarından	yaş	tahmini	
yapıyorlar.

	 Okul	grupları	için	sunulan	eğlenceli	bir	aktivite	
olan	“Köpekbalıklarıyla	Gece	Yatısı”nda	öğrenciler	
uyku	tulumları	içinde	bir	geceyi	köpekbalıkları,	
dev	vatozlar	ve	binlerce	balık	dolu	dev	akvaryum	
arasında	geçiriyorlar.	Okullar	için	sunulan	çeşitli	
aktivitelerle	çocuklar	eğlenceli	vakit	geçirirken
su	altı	dünyasını	ve	suyun	önemini	gözleriyle	
görerek	öğreniyorlar.
	 Turkuazoo	ile	köpekbalıkları	ve	vatozlarla	
dalış	yapmak	için	uzaklara	gitmeye	gerek	
kalmıyor.	Türkiye’de	bröveli	-	brövesiz	herkes	
için	köpekbalıklarıyla	dalış	yapılabilen	tek	adres	
Turkuazoo...	Su	altı	sevdalısı	dalıcılar	artık	dalış	
yapmak	için	uzaklara	gitmeye	gerek	duymadan,	
yüksek	maliyetleri	düşünmek	zorunda	olmadan	
dalış	aktivitesini	gerçekleştirebiliyorlar.	Turkuazoo	
bünyesinde	Ağustos	2010’da	kurulan	Turkuazoo	
Dalış	Merkezi	tarafından	yürütülen	köpekbalıklarıyla	
dalış	programlarına	14	yaş	ve	üzeri	herkes	
katılabiliyor.	Dalış	yapacak	kişilere	dalış	öncesinde	
eğitmenler	tarafından	regülatörden	nefes	alma,	
kulak	eşitleme,	uygun	palet	vurma,	su	altı	işaretleri	
gibi	teknik	eğitimler	ve	su	içi	yeterlilik	eğitimleri	
veriliyor.	Dalış	ekipmanları	Turkuazoo	tarafından	
temin	ediliyor.	Dalış	sonrasında	ise	katılımcılara	
Turkuazoo	Katılım	Belgesi	veriliyor.

	 Turkuazoo	maskotu,	akvaryumu	ziyarete	
gelen	çocukların	eğlenceli	vakit	geçirmelerini	
sağlarken,	yüz	boyama	benzeri	çeşitli	aktiviteler	de	
gerçekleştiriliyor.	Belirli	zamanlarda	düzenlenen	
özel	su	altı	şovları,	denizkızı	gösterileri,	çocuklar	
için	çizgi	film	karakterleriyle	etkinlikler	ve	sergiler	
ziyaretçilere	her	seferinde	farklı	bir	deneyim	
yaşatıyor.	
 
En Son Gelişmeler
Turkuazoo	2012	yılı	sonunda	The	Professional	
Association	of	Diving	Instructors	(PADI)	tarafından	
dünyanın	ilk	ve	tek	akvaryum	dalış	merkezi	olarak	
tanındı	ve	sertifikalandırıldı.	Turkuazoo	bu	özelliği	
ve	köpekbalıklarıyla	dalış	aktivitesi	sayesinde	
Türkiye’de	The	Professional	Association	of	Diving	
Instructors	(PADI)	Köpekbalıklarıyla	Dalış	Uzmanlık	
Sertifikası	verebilen	tek	dalış	merkezi.
	 Özel	sektörde	faaliyet	gösteren	ilk	ve	tek	
deniz	kaplumbağaları	rehabilitasyon	merkezi	olan	
Turkuazoo	Deniz	Kaplumbağaları	Rehabilitasyon	
Merkezi’ne	son	olarak	Şubat	2013’te	caretta	
caretta	ve	yeşil	kaplumbağa	olmak	üzere	iki	farklı	
deniz	kaplumbağası	geldi.	Kaplumbağalar,	tedavileri	
tamamlandıktan	sonra	doğal	yaşamlarını	devam	
ettirmeleri	için	alındıkları	yerden	denize	bırakılacak.		
 
Promosyon
Turkuazoo,	turizm	acentaları,	oteller,	okullar	
ve	dalış	kulüpleriyle	çalışmalar	yapıyor.	Yurt	dışı	
pazarlarında	en	önemli	iş	partnerleri	olan	turizm	
acentalarıyla	gerçekleştirilen	iş	birlikleriyle	Orta	
Doğu’dan	Rusya’ya,	Türkî	Cumhuriyetler’den	
Bulgaristan’a	kadar	dünyanın	birçok	ülkesinden	
turist	Turkuazoo’yu	ziyaret	ediyor.	Dalış	
kulüpleriyle	yürütülen	çalışmalarla	dünyanın	dört	bir	
yanından	dalıcılar	Turkuazoo’da	köpekbalıklarıyla	
dalış	deneyimi	yaşıyor.	
	 Çocukların	eğlenirken	tabiatın	ve	deniz	
yaşamının	korunması	konusunda	bilinçlendirilmeleri	
misyonundan	hareketle	okullarla	özel	çalışmalar	
yürütülüyor.	Okul	gruplarının	yoğun	ilgi	gösterdiği	
Turkuazoo,	ders	yılı	içerisinde	ziyarete	gelen	okul	
gruplarına	özel	fiyat	veriyor.	Daha	fazla	çocuğa	
ulaşmak	için	çocuk	kanalları,	dergileri,	online	
uygulamalarıyla	dönemsel	olarak	çalışmalar	ve	
markaya	uygun	sponsorluk	anlaşmaları	yapıyor.
	 Ziyaretçilere	sunulan	su	altı	gösterileri	ve	özel	
aktivitelerin	daha	fazla	kişiye	ulaşması	amacıyla	
özel	gün	ve	tatil	dönemlerinde	giriş	fiyatlarında	
indirim	uygulanıyor.	Etkinlikler	ve	gösteriler	için	
ziyaretçilerden	ekstra	ücret	talep	edilmeyen	bu	
dönemler	çeşitli	halkla	ilişkiler	çalışmaları	ve	marka	
iş	birlikleri	ile	destekleniyor.	
 
Marka Değerleri
Turkuazoo	misyonuna	uygun	markalarla	iş	birlikleri,	
sosyal	sorumluluk	çalışmaları	ve	ziyaretçilerine	
sunduğu	markasına	uygun	etkinlikleriyle	Türkiye’deki	
ve	dünyadaki	akvaryumlardan	farklılaşıyor.
	 Turkuazoo,	Dünyanın	ilk	ve	tek	PADI	sertifikalı	
akvaryum	dalış	merkezi.	Ayrıca	Türkiye’nin	
ilk	ve	tek	özel	sektör	Deniz	Kaplumbağaları	
Rehabilitasyon	Merkezi	olan	Turkuazoo	bu	
özelliğiyle	sektöründe	Türkiye	ve	dünyada	önemli	
bir	yere	sahip	bulunuyor.
		 Turkuazoo,	sosyal	etkinliklerin	çocukların	
duygusal	motivasyonlarını	olumlu	etkilediği	bilinciyle	
birçok	sosyal	sorumluluk	projesi	yürütüyor.	 
	 Turkuazoo	su	altı	dünyasını	tanıtmak	ve	
denizlerimizi	korumanın	önemini	çocuklarımıza	
aşılamak	adına	akvaryumu	gezmeye	imkânı	
olmayan	çocukları	çeşitli	projelerle	ağırlıyor.	Sosyal	
sorumluluk	projeleri	kapsamında	engelli	ve	kimsesiz	
çocukların	eğitim	gördükleri	kuruluşlarla	yakın	iş	
birliği	içinde	bulunan	Turkuazoo,	bugüne	kadar	
10	binin	üzerinde	engelli	vatandaşımızı	misafir	etti.
	 Turkuazoo,	denizlerin	ve	tabiatın	korunması	
konusunda	sivil	toplum	kuruluşları	ile	iş	birliği	
yapıyor.
			Turkuazoo,	Türkiye’de	yeni	bir	sektör	olan	
akvaryum	işletmeciliğiyle	su	ürünleri	mühendisleri	

ve	dalgıçlar	için	yeni	bir	iş	sahası	oluşturdu.	
Turkuazoo’da	ziyaretçi	rehberleri,	su	ürünleri	
mühendisleri,	dalgıçlar,	biologlar	ve	yönetim	
kadrosu	olmak	üzere	60’ın	üzerinde	kişi	çalışıyor.
			Yaptığı	etkinliklerle	dünya	basınının	da	ilgisini	
toplayan	Turkuazoo,	Kanada’dan	Çin’e,	İspanya’dan	
Sırbistan’a	dünyanın	birçok	ülkesinde	TV,	gazete	ve	
dergide	yer	almayı	başardı.
 
www.turkuazoo.com
 

Pazar
Yakın	zamana	kadar	Türkiye’de	çocuklu	ailelerin	
hafta	sonlarını	veya	tatillerini	kaliteli	bir	şekilde	
değerlendirmeleri	için	fazla	alternatif	yoktu.	
Turkuazoo,	Türkiye’de	aile	eğlencesi	anlayışında	
yeni	bir	dönemin	başlamasında	öncülük	yaptı.	
Bir	alışveriş	merkezinin	içinde	konumlanan	aile	ve	
çocuk	eğlencesine	yönelik	ilk	büyük	yatırım	olan	
Turkuazoo	hem	İstanbul’dan	hem	de	İstanbul	
dışından	önemli	sayıda	ziyaretçi	çekiyor.	Önceleri	
alışveriş	merkezlerinde	yalnızca	gezinerek	vakit	
geçirebilen	aileler,	bugünlerde	çocukları	için	hem	
eğlenceli	hem	de	eğitici	aktiviteler	bulabiliyorlar.	
Turkuazoo’dan	sonra	aile-çocuk	etkinliklerine	
yönelik	yatırımlarda	büyük	artış	görüldü.
	 Her	ilçede	birden	fazla	alışveriş	merkezinin	
olduğu	günümüzde,	alışveriş	merkezlerinin	tercih	
edilmek	için	alışveriş	dışı	etkinlikler	de	sunmaları	
gerekiyor.	Turkuazoo’nun	ziyaretçilerinin,	
Turkuazoo’nun	içinde	bulunduğu	alışveriş	
merkezine	de	önemli	katkıları	oluyor.	Örneğin	
Turkuazoo’ya	gelen	ziyaretçilerin	%87	ile	%90’ı,	
özellikle	Turkuazoo’yu	gezmek	için	geliyor	ve	
sonrasında	alışveriş	merkezini	de	ziyaret	ediyor.		
 
Başarılar
Turkuazoo	açıldığından	bu	yana	Türkiye’nin	
çeşitli	illerinden	ve	dünyanın	çeşitli	ülkelerinden	
bin	500’ün	üzerinde	okuldan	500	binin	üzerinde	
öğrenci;	Yunanistan,	Bulgaristan,	Rusya,	İran,	Suudi	
Arabistan	ve	Irak	başta	olmak	üzere	dünyanın	dört	
bir	yanından	100	binin	üzerinde	yabancı	turist	ve	
Türkiye’nin	her	bölgesinden	yerli	turist	tarafından	
ziyaret	edildi.	Turkuazoo,	açılışının	ilk	yılında	
1	milyon	rekor	ziyaretçi	sayısına,	üç	yıllık	süre	
zarfında	ise	3	milyona	yakın	ziyaretçi	sayısına	ulaştı.
	 Turkuazoo,	internetten	satış	yapan	fırsat	siteleri	
ile	yaptığı	çalışma	sonucunda	17	bin	adet	bilet	
satarak	dünya	rekoru	kırdı.	Tüketicilerin	ilgisi	ve	
talebi	ikinci	satış	çalışmasında	da	devam	etti	ve	
33	bin	adet	bilet	satıldı.	
	 Turkuazoo,	yalnızca	bir	akvaryum	değil,	aynı	
zamanda	Türkiye’de	üniversite	kuruluşu	olmayan	
ilk	ve	tek	“Deniz	Kaplumbağaları	Rehabilitasyon	
Merkezi”	olma	özelliğine	de	sahip	bulunuyor.	
Turkuazoo	Akvaryum,	nesli	tükenme	tehlikesi	
altında	olması	nedeniyle	koruma	altında	bulunan	
Caretta	Carettalar’ın	rehabilitasyonu	için	2010	
yılından	bu	yana	Çevre	ve	Orman	Bakanlığı	
ile	iş	birliği	yapıyor.	Bakanlık	ile	imzalanan	
protokol	çerçevesinde	Turkuazoo	bünyesinde	
Deniz	Kaplumbağaları	Rehabilitasyon	Merkezi	
kuruldu.	İmzalanan	protokol	dahilinde	8	Ekim	

2011’de	Gökçeada’da	yaralı	halde	bulunan	bir	
Caretta	Caretta,	Turkuazoo’nun	uzman	kadrosu	
tarafından	rehabilitasyon	sürecine	alınarak,	tedavisi	
tamamlandıktan	sonra	doğal	yaşamına	devam	
etmesi	için	bulunduğu	bölgeden	denize	bırakıldı.	
	 Turkuazoo	hayvanat	bahçeleri	ve	akvaryumların	
geliştirilmesi,	hayvan	sağlığının	ve	yetiştiriciliğinin	
en	üst	standartlara	ulaştırılması	için	1935	yılında	
İsviçre’de	kurulan	ve	dünyada	50	ülkede	300’ün	
üzerinde	üyesi	bulunan	en	geniş	kapsamlı	sivil	
toplum	kuruluşu	Dünya	Hayvanat	Bahçeleri	ve	
Akvaryumlar	Birliği	(WAZA)	üyesi.	Turkuazoo	
ayrıca	Türkiye’de	bir	ilk	olan	Avrasya	Hayvanat	
Bahçeleri	ve	Akvaryumlar	Birliği’nin	(AHBAB)	
kurucu	üyesi	olarak	kuruluş	çalışmalarına	katkıda	
bulunuyor.
	 Turkuazoo	Akvaryum	bünyesinde	faaliyet	
gösteren	Turkuazoo	Dalış	Merkezi,	dünyanın	en	
çok	dalış	sertifikası	veren	kuruluşu	The	Professional	
Association	of	Diving	Instructors	(PADI)	
tarafından	tanınan	ve	yetkilendirilen,	dünyanın	
ilk	ve	tek	akvaryum	dalış	merkezi.	Turkuazoo	
Dalış	Merkezi’nin	dalış	eğitmenleri	ile	Turkuazoo	
Akvaryum’da	2010	-	2012	tarihleri	arasında	
4	binin	üzerinde	kişi	dalış	deneyimi	yaşadı.

Tarihçe
Turkuazoo,	Hollanda	merkezli	Global	Aquariums	
firmasının	Türkiye	temsilcisi	İstanbul	Sualtı	Dünyası	
Tur.	Tic.	A.Ş.	tarafından	işletiliyor.	Ekim	2009’da	
Türkiye’nin	ilk	dev	akvaryumu	olarak	ziyarete	açılan	
Turkuazoo,	17	milyon	Euro’luk	bir	yatırımla	hayata	
geçirildi.	Turkuazoo,	İstanbul	Sualtı	Dünyası	Tur.	
Tic.	A.Ş.’nin	Türkiye’de	tek	iştiraki	olarak	faaliyet	
gösteriyor.
		 Dev	akvaryumun	inşası	bir	yıl	sürdü.	Ardından	
akvaryumların	sularının	doldurulması,	suyun	
canlıların	yaşamasına	uygun	hale	getirilmesi,	canlıların	
seçilmesi,	yurt	dışından	getirtilmesi,	sağlıklarının	
kontrolü	için	karantinada	tutulması,	yaşayacakları	
akvaryumlara	adapte	edilmesi	süreci	yaşandı.
	 Yoğun	ziyaretçi	trafiğinden	dolayı	ilk	dört	ayının	
sonuna	kadar	yalnızca	yetişkin	ve	okul	gruplarına	
gezi	turları	için	hizmet	veren	Turkuazoo,	Şubat	
2010’dan	sonra	hizmet	yelpazesini	dalış	programını	
başlatarak	genişletti.	Turkuazoo,	altı	ay	süre	ile	
outsource	ettiği	dalış	aktivitesini	Ağustos	2010’da	
kendi	bünyesinde	kurduğu	Turkuazoo	Dalış	
Merkezi	ile	sürdürüyor.
 
Ürün
İstanbul	Bayrampaşa’daki	Avrupa’nın	en	büyük	
alışveriş	merkezi	Forum	İstanbul’da	bulunan	
Turkuazoo,	bir	su	altı	müzesinden	öte,	ailenin	tüm	
fertlerinin	boş	zamanlarını	hep	birlikte	geçirmeleri	
için	tasarlanmış	eğlenceli,	eğitici,	dinamik	ve	
interaktif	bir	mekan.	
	 50	adet	canlı	sergi	akvaryumunda,	
köpekbalıklarından	dev	vatozlara,	mürenlerden	
aslan	balıklarına	kadar	dünyanın	dört	bir	yanındaki	
deniz	ve	okyanuslardan	getirilen	10	bini	aşkın	
deniz	canlısını	barındıran	Turkuazoo’da	ziyaretçiler,	
okyanuslar,	denizler	ve	tatlı	sular	hakkında	eğlenerek	
bilgi	sahibi	olurken,	bu	ortamları	korumanın	
önemini	gözleriyle	görüyor,	yaşayarak	hissediyor.	
	 8.000	m2	bir	alana	kurulu	akvaryumun	içinden	
geçen	80	m	uzunluğundaki	Avrupa’nın	en	
uzun	akrilik	su	altı	tüneli	sayesinde,	balıklarla	
yüzüyormuşçasına	gezinti	imkânı	sunan	
Turkuazoo’da	ziyaretçiler;	270	derecelik	su	altı	görüş	
açısına	sahip	panoramik	gözlem	salonu	ile	deniz	
canlılarını	daha	yakından	izleme	fırsatı	da	yakalıyor.	
	 Turkuazoo’da	ziyaretçiler;	dalgıçların	
köpekbalıklarını	ve	vatozları	elle	beslemesiyle	
ortaya	çıkan	görsel	şölene	şahit	olurken;	Sualtı	
Penceresi’nden	izlenebilen	dalgıç	gösterileri	alkışı	
hak	ediyor.	Turkuazoo’nun	köpekbalıkları	haftada	
iki	gün,	vatozlar	ise	haftada	üç	gün	dalgıçlar	
tarafından	elle	tek	tek	besleniyor.
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Turkuazoo
›	Türkiye’de	açılan	ilk	dev	akvaryum
	 olan	Turkuazoo’nun	birbirinden	farklı
	 temalar	işlenmiş	çeşitli	ebatlardaki	50	adet		
	 akvaryumunda,	5.5	milyon	litre	su,	13	türden		
	 50	adet	köpekbalığı,	10	binin	üzerinde		
	 deniz	canlısı	bulunuyor.	

›	Turkuazoo’nun	en	büyük	akvaryumu	olan
	 Ana	Tank’ında	4.5	milyon	litre	su	bulunuyor.		
	 Turkuazoo,	Ana	Tank’ının	içindeki	su	hacmi		
	 açısından	dünyanın	en	büyük	akvaryumları		
	 arasında	beşinci	sırada	yer	alıyor.

›	Turkuazoo,	Ana	Tank’ın	içinden	geçen	
	 80	m	uzunluğundaki	akrilik	su	altı
	 tünelindeki	yürüyen	yol	ile	ziyaretçilere
	 okyanus	tabanında	yürüyormuşçasına	veya
	 balıklarla	yüzüyormuşçasına	gezi	yapma
	 fırsatı	sunuyor.

›	Turkuazoo,	Dünya’daki	ilk	ve	tek	“The
	 Professional	Association	of	Diving
	 Instructors”	(PADI)	sertifikalı	akvaryum
	 dalış	merkezi.	Turkuazoo’da,	dalış
	 tecrübesi	aranmaksızın	herkes
	 köpekbalıklarıyla	dalış	yapabiliyor.	

›	Turkuazoo,	Türkiye’de	üniversite	kuruluşu
	 olmayan,	özel	sektörde	faaliyet	gösteren
	 ilk	ve	tek	deniz	kaplumbağaları		 	
	 rehabilitasyon	merkezi.

/TurkuazooAkvaryum


