
 

 

TÜRKĠYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU CANKURTARMA TALĠMATINDA 

DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TALĠMAT 

 

Madde 1- 20/8/2008 tarihinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 

Cankurtarma Talimatının 37.maddesinin 4.fıkrasının birici cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı cankurtaran için 

bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra ongün içerisinde Federasyona gönderir.” 

 

Madde 2- Aynı Talimatın 38.maddesinin 5.fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için 

bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra ongün içerisinde Federasyona gönderir.”  

 

Madde 3- Aynı Talimatın 39.maddesinin 4.fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı ilkyardımcı için 

bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra ongün içerisinde Federasyona gönderir.” 

  

Madde 4- Aynı Talimatın 40.maddesinin 5.fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için 

bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir.” 

  

Madde 5- Aynı Talimata Ek Madde 1 ve Ek Madde 2 eklenmiştir.  

 

Eğitim Sonunda Belgelendirme  

Ek Madde 1-  Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları vermiş oldukları eğitimlerin 

sonunda başarılı olan öğrencinin bilgi kayıt formunu doldurur ve formun altında bulunan geçici belge 

niteliğindeki bölümü öğrenciye verir. Bilgi kayıt formu ve geçici belgeye öğrenci ile ilgili kimlik 

bilgileri, eğitim düzeyi, eğitimi veren eğitmenin adı soyadı, eğitmen numarası, eğitimin bitiş tarihi 

yazılıp eğitmene ve öğrenciye imzalatılır. Geçici belgenin geçerlilik süresi 3 aydır. Cankurtarma eğitim 

merkezleri ile kurum ve kuruluşları, bilgi kayıt formu ile geçici belgenin bir örneğini saklar ve aslını 

eğitim bitiminden sonra 10 gün içinde Federasyona gönderir. Bilgi kayıt formu Federasyona ulaştığında 

öğrencinin eğitime uygun belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna yada ilgili kişiye gönderir.  

 

Yaptırımlar 

Ek Madde 2- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı 

Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı kapsamında;  

1. Düzenledikleri eğitim sonunda öğrenciler için dosya düzenlemeyen, eğitim öncesi öğrenciden 

istemekle yükümlü olduğu belgeleri almayan ya da dosyalamayan, düzenlediği belgeyi saklamayan, 

belgeleri yapılacak denetlemelerde göstermeyen ve Federasyon tarafından istendiğinde vermeyen 

cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında para 

cezası verilir.  

2. Eğitimin bittiği gün, bilgi kayıt formunu doldurmayan, geçici belgeyi aynı gün öğrenciye vermeyen, 

eğitimin bittiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Federasyona bilgi kayıt formunu 

göndermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı 

tutarında para cezası verilir.  

3. Bilgi kayıt formunu birden çok kişi için kullanan, bilgi kayıt formu üzerinde tahrifat yapan 

cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında, 

eğitmene yetki belgesi bedeli kadar para cezası verilir.  

4. Cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşundan bilgi istenmesi durumunda 15 gün içinde 

bilgi vermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 2 katı 

tutarında para cezası verilir.  



5. Kurs ön iznini kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce almayan, kursun yapılacağı yerin 

değişmesi veya kursun iptali halinde değişikliğini veya iptal yazısını kurs başlama tarihinden en geç 

24 saat önce Federasyona bildirmeyen  cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna yetki 

belgesi bedelinin 2 katı tutarında para cezası verilir.  

 

(2) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları 

Federasyonu Talimatı’nda belirtilen kurallara uymadıkları için geçici ya da sürekli olarak iptal edilen 

belge bedelleri geri ödenmez.  

(3) Ceza tutarlarında, Yönetim Kurulunun belirlediği en son yetki belgesi bedeli uygulanır.  

(4) Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili cezalar Disiplin Kurulu tarafından verilir. Tahsil edilen cezalar 

Federasyona gelir kaydedilir. 

 

Yürürlülük 

Madde 6-  Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanarak 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 7- Bu Talimatın kurallarını ve uygulamalarını Federasyon Başkanı yürütür.     

 

 

 

 

 

 

 


