
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU DONANIMLI DALIŞ TALİMATINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT 

 

Madde 1- 15/9/2008 tarihinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış 

Talimatının 7.maddesine 3. nolu bent eklenmiştir.  

3. Her  uzmanlık dalı için bu Talimatın Ek Madde 1’e göre Federasyonca hazırlanan eğitime katılma 

koşullarına uygun olmak 

 

Madde 2- 15/9/2008 tarihinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış 

Talimatına aşağıdaki maddeler eklenmiştir..  

 

Uzman Dalıcı Eğitim Standartları ve Eğitim Sistemi 

Ek Madde 1- (1) Federasyonun belirlediği uzmanlık dallarında verilecek eğitimin standardı ve eğitim 

sistemi ile eğitime katılma koşulları her uzmanlık dalı için ayrıca Federasyonca hazırlanarak resmi internet 

sitesinde yayımlanır.  
(2) Dalış kuruluşları ve uzman dalıcı eğitmenleri,  Federasyonun yayımladığı uzmanlık eğitim dizgesini 

uygun eğitim vermek zorundadır. Dalış kuruluşları, uzman dalıcı eğitmenlerini yetki belgesinde belirtmek 
zorundadır.    

(3) Uzman dalıcı eğitmeni, sadece uzman olduğu dalda eğitim verebilir.Uzman dalıcı eğitmeni, yetki 
belgesi almış yalnız bir dalış kuruluşunda görev alabilirler. Uzman dalıcı eğitmeni, yetki belgesi almış bir 
dalış kuruluşuna kayıtlı olmaksızın eğitmenlik yapamaz.  
      (4) Dalış kuruluşu, eğitim sonunda başarılı olan öğrencinin bilgi kayıt formunu doldurur ve formun 
altında bulunan geçici bölümü öğrenciye verir. Bilgi kayıt formu ve geçici uzman dalıcı kimliğine öğrenci ile 
ilgili kimlik bilgileri, uzmanlık dalı, eğitimi veren uzman dalıcı eğitmeninin adı soyadı, eğitmen numarası, 
eğitimin bitiş tarihi yazılıp uzman dalıcı eğitmeni ve öğrenciye imzalatılır. Geçici uzman dalıcı kimliğinin 
geçerlilik süresi 3 aydır. Dalış kuruluşu, bilgi kayıt formu ile geçici uzman kimliğinin bir örneğini saklar ve 
aslını eğitim bitiminden sonra 15 gün içinde Federasyona gönderir. Bilgi kayıt formu Federasyona 
ulaştığında öğrencinin TSSF/CMAS uzman dalıcı kimliği ve/veya diploması hazırlanarak eğitimi vermiş 
olan dalış kuruluşuna ya da dalış kuruluşuna bilgi verilerek öğrencinin kendisine gönderilir.  

 

Uzman Dalıcı Eğitmeni Eğitimi 

Ek Madde 2- Federasyon uzman dalıcı eğitmen eğitimlerini her yıl gerekli gördüğü sayıda ve belirlediği 

uzmanlık dallarında düzenler.  Eğitimler seminer olarak yapılır. Seminerler, Federasyon Başkanı tarafından 

gerekli gördüğü sayıda görevlendirdiği en az iki yıldız dalış eğitmeni veya uzman dalıcı eğitmeni 

yönetiminde düzenlenir. Seminerin yeri, tarihi ve süresi ile uzmanlık dalları Federasyonun resmi internet 

sitesinden duyurulur.  

Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılım ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seminer sonunda 

verilecek olan uzman dalıcı eğitmeni kimliği ve diploması ayrıca ücrete tabidir.  

Uzman dalıcı eğitmen eğitimine katılacak dalıcılar bu talimatın 9.maddesindeki koşulları yerine 

getirdiğine dair belgelerini ve eğitim bedelini Federasyonun banka hesabına yatırdığı eğitim ödenti belgesini 

görevlilere seminer öncesinde teslim eder. Belgeleri noksan ve uygun olmayanlar seminere alınmazlar. Bu 

durum bir tutanakla imza altına alınır. Seminere katılan uzman dalıcı eğitmen adaylarına, katıldıkları 

uzmanlık dalı ile ilgili uzman dalıcı eğitmeni kimliği ve diploması Federasyon tarafından seminerin bitim 

tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir.     

 

Yürürlülük 

Madde 3-  Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde 4- Bu Talimatın kurallarını ve uygulamalarını Federasyon Başkanı yürütür.     


