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TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 

DONANIMLI DALIŞ TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1-  (1) Bu Talimatın amacı; Ülkemiz karasularını kapsayan denizler, iç sular, havuzlarda ve dalış 

yapılabilen akvaryumlarda yapılacak tüm sportif amaçlı donanımlı dalışlarda ve dalışta uzmanlık eğitimlerinde 

uyulacak kuralların düzenlenmesini, dalış etkinlikleri ve eğitimleri düzenleyen dalış merkezleri ve sualtı spor 

kulüplerinin uyacakları standartları ve dalıcılıkla ilgili tüm esas ve usulleri belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Talimat, sualtı etkinlikleri ile ilgili olarak dalış merkezlerinin, sualtı sporları kulüplerinin 

ve dalıcıların güvenli donanımlı dalış yapabilmeleri için uyacakları kural ve standartlarla bu birimler ile dalıcıların 

denetlenme ve yetkilendirilme esas ve usullerini kapsar.  

Dayanak                                                                                                                          

MADDE 3- (Yeniden düzenleme: 06/05/2019 Tarihli Talimat  Md 1/1) (1) Bu Talimat, 3289 Sayılı Gençlik 

ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun Ek 9 uncu maddesine, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesine, 

23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 

Ana Statüsüne ve 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı 

Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar                                                                                                                       

Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;       

a) Başka Eğitim Sistemi Dalıcı ve Dalış Eğitmeni Belgesi: TSSF/CMAS dışındaki bir başka dalış eğitim  

sisteminin dalıcı ve dalış eğitmeni belgesini, 

b) Bilgi Kayıt Formu: Dalış kuruluşlarının vermiş oldukları eğitim sonunda dalıcı ve eğitmen belgesi  

istemek için doldurdukları ve Federasyona gönderdikleri formu, 

c) CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu (Confederation Mondiale des Activites 

Subaquatiques), 

ç) Dalıcı: Federasyonun verdiği veya onayladığı dalıcı belgesi olan ya da bu belgeye eş değer başka bir sportif 

dalış öğretisine ilişkin dalıcı belgesi olan ve donanımlı dalış (SCUBA) yapan kişiyi, 

d) Dalıcı Belgesi: Federasyonca verilen dalıcı kimliğini ve diplomasını, 

e) Dalıcı/Eğitmen Kimliği: Federasyonca verilen TSSF/CMAS dalıcı ve eğitmen kimliğini, 

f) Dalıcı/Eğitmen Diploması: Federasyonca verilen TSSF/CMAS duvar diplomasını, 

g) Dalış Bildirim Formu: Dalış kuruluşlarının, dalıştan önce dalışın yeri, tarihi ve dalıcıların adlarını içeren ve 

ilgili resmi kurumlara vermekle yükümlü oldukları bildirim formunu,  

ğ Dalış Eğitmeni: Federasyonun dalış eğitmeni belgelerinden birisi ya da başka bir sportif dalış öğretisinin 

eşdeğer eğitmenlik belgesi olan ve belge düzeyinin sınırları içerisinde donanımlı dalış (SCUBA) eğitimi veren ya da 

eğitim dalışı yaptıran dalıcıyı, 

h) Dalış Eğitmeni Belgesi: Federasyonca verilen dalış eğitmeni kimliğini ve diplomasını, 

ı) Dalış İzin Kimliği: TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen eğitim sistemi dışında bir başka bir eğitim sistemine ilişkin 

belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için 

sorulduğunda yetkililere göstermek zorunda oldukları Federasyondan almış oldukları kimliğini, 
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i) Dalış Kayıt Defteri: Dalıcıların yaptıkları donanımlı dalışlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsayan ilgili dalış 

kuruluşu ya da kuruluş eğitmenine onaylattıkları defterini,  

j) Dalış Kuruluşu: Sualtı sporları kulüplerini ve dalış merkezlerini, 

k) Dalış Merkezi: Bu Talimat ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği 

kapsamında yer alan sportif dalış etkinliklerini yapabilmek amacıyla, Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış ticari şirket, 

ortaklık ya da özel kişi statüsünde bulunan, aynı statü ve amaçlarla fiilen dalış yaptıran ve/veya dalış eğitimi veren özel 

turizm ve/veya sualtı sporları merkezlerini, 

l) Disiplin Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

m) Disiplin Talimatı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatını, 

n) Eğitim Dalışı: Dalıcı adaylarının ilk eğitimlerinin başlatılması ve her düzeydeki dalıcıların belge 

düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Federasyonun yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeni eşliğinde 

düzenlenen dalışları, 

  o) Engelli dalışı: Fiziksel veya zihinsel engelliler için uygulanacak özel eğitim gerektiren donanımlı dalış 

programını,  

ö) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF) ,  

p) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını, 

r) Gece Dalışı: Sualtı fauna florasının tanınması ve gece sualtı canlılarının aktif hayatının görülmesi amacıyla 

gün batımından itibaren yapılan dalışı,     

s) Geçici Dalış Kimliği: Dalış eğitimi sonunda bilgi kayıt formu ekinde bulunan ve içeriğinin doldurularak 

dalış kuruluşlarınca dalıcıya verilen süreli geçici kimliğini, 

ş) Genel Müdür: (Yeniden düzenleme: 06/05/2019 Tarihli Talimat  Md 1/2)Spor Hizmetleri Genel 

Müdürünü,  

t) Genel Müdürlük: (Yeniden düzenleme: 06/05/2019 Tarihli Talimat  Md 1/2)Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünü, 

u) İl Temsilcisi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu il temsilcisini, 

ü) Kolluk görevlileri: Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma birimlerini, 

v) Rehber Dalıcı: Dalış kuruluşlarında dalış yapmakta olan yerli ve yabancı dalıcılara, ülkemizin sualtı doğal 

ve kültürel değerlerinin tanıtımı, gözetimi ve korunması amacı ile rehberlik ve gözetmenlik yapan rehber dalıcı belgesi 

olan dalıcıyı,  

y) Sportif Dalış: Sualtını tanımak, sualtı canlılarını ve doğasını gözlemlemek, dalış deneyimini artırmak ve 

sualtını görüntülemek için eğlence ve dinlence amacıyla yapılan donanımlı dalışı, 

z) Sualtı Sporları Kulübü: Dernekler Kanununa göre kurulmuş, Genel Müdürlük ve Federasyonca tescili 

yapılmış spor kulübünü, 

  aa) Tanıtım Dalışı: Sualtını ve donanımlı dalışı tanıtmak ve sevdirmek amacı ile dalıcı belgesi olmayanlara ön 

bilgi verilerek bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeninin bire bir gözetiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak 5 

metre derinliği geçmemek koşulu ile yapılan dalışı, 

bb) Uzman Dalıcı: Federasyonun uzmanlık eğitim sistemi kapsamındaki dalışlara yönelik eğitim almış ve bu 

dalda belgesi olan dalıcıyı, 

cc) Uzman Dalıcı Eğitmeni: Federasyonun uzmanlık dalış eğitimi sistemine uygun eğitim ve belge vermeye 

yetkili eğitmeni,  

çç) WRSTC: Dünya Sportif Donanımlı Dalış Eğitim Kurulunu (World Recreational Scuba Training Council), 

dd) Yetki Belgesi: Dalış etkinliğinde bulunabilmek için Federasyonca verilen belgeyi,  

ee) Yönetim Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,  

ff) Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğini,  
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gg) Sualtı Hekimi: Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı hekimlerini, 

tanımlar.  

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Dalış Eğitimlerine Katılma Koşulları ve Belgeleri 

 

Dalıcı eğitimlerine katılma koşulları  

MADDE 5- (1) Dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler; 

a) Bir yıldız dalıcı; 

1) 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak, 

2) Yüzme bilmek,  

3) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek. 

  b) İki yıldız dalıcı; 

1) 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak, 

2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek, 

3) Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak 

4) Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 

20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek. 

c) Üç yıldız dalıcı; 

1) 18 yaşını doldurmuş olmak, 

2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek, 

3) İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak, 

4) İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az  

50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek, 

5) En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak, 

6) Federasyonun ilkyardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgesine sahip olmak. 

ç) Rehber dalıcı; 

1) T.C. vatandaşı olmak, 

2) En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak, 

3) Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış  

olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek, 

4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek, 

5) Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak, 

6) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar  

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, 

uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul 

etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme 

suçlarından hükümlü bulunmamak,  

7) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  
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Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak 

kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak, 

8) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve  

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da 

ödenmemiş para cezası bulunmamak, 

               

d) Uzman dalıcı;   

1) İlkyardım, irtifa dalışı, batık dalışı, sualtı fotoğrafçılığı, sualtı videoculuğu,  üst düzey yüzerlik, malzeme  

bilgisi ve bakımı, oksijen kullanımı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için bir yıldız dalıcı belgesine sahip olmak, 

2) Derin dalış, gece dalışı, akıntı dalışı, yön bulma, arama kurtarma, nitroks, kovuk dalışı uzmanlık 

eğitimlerine katılabilmek için en az iki yıldız dalıcı belgesine sahip olmak, 

3) Tanıtım dalışı, tüp doldurma uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az üç yıldız dalıcı belgesine 

sahip olmak. 

 Dalış eğitmeni olabilme koşulları 

MADDE 6- (1) Dalış eğitmeni eğitimi alabilmek için istenecek belgeler ve eğitmen olabilme genel koşulları;  

a) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar  

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı 

suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın 

almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme 

suçlarından hükümlü bulunmamak, 

b) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör  

Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; 

bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak, 

c) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve  

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da 

ödenmemiş para cezası bulunmamak,  

(2) Dalış eğitmeni eğitimi alabilmek için istenecek belgeler ve eğitmen olabilme özel koşulları; 

a) Bir yıldız dalış eğitmeni;  

1) Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak, 

2) Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az  

altı ay geçmiş olmak,  

3) Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az  

50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek, 

4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek, 

5) En az ilköğretim ya da ortaokul bitirmiş olmak,  

6) Üç yıldız dalıcının sahip olma mecburiyetinde olduğu uzmanlıklara ek olarak oksijen kullanımı ve gece  

dalışı uzmanlıkları ve ayrıca seçeceği diğer 5 adet uzmanlığa ait uzman dalıcı belgesine sahip olmak,     

7) Yetkili bir dalış kuruluşunda eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen  

sınavında başarılı olmak. 

  b) İki yıldız dalış eğitmeni; 

1) TSSF/CMAS bir yıldız dalış eğitmeni olmak, 
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2) Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda bir yıl kayıtlı eğitmen olmak, 

3) Bir yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı  

eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarını belgelendirmek, 

4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek, 

5) En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak, 

6) Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı bir eğitmenden eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı iki  

yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak. 

         c) Üç yıldız dalış eğitmeni; 

1) TSSF/CMAS iki yıldız dalış eğitmeni olmak, 

2) İki yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında en az 2  

yıl kayıtlı eğitmen olmak ve bunu belgelemek, 

3) İki yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında en az 30  

kişiye iki yıldız ve 15 kişiye üç yıldız dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarını belgelendirmek, 

4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek, 

5) En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak, 

6) Federasyonun açacağı üç yıldız eğitmen eğitimi öncesinde yapılacak ön sınavda başarılı olmak  

koşulu ile üç yıldız eğitmen eğitimine katılmak ve başarılı olmak.  

ç) Uzman dalıcı eğitmeni;  

1) En az iki yıldız dalış eğitmeni olmak,  

2) Eğitmeni olacağı uzmanlığın uzman dalıcı belgesine sahip olmak,  

3) Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında son beş yılda en az üç yıl veya son iki yıldır kayıtlı eğitmen  

olmak ve belgelemek, 

4) Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek, 

5) En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak, 

6) Federasyonun açacağı uzman dalıcı eğitmenliği kursunu tamamlamak ve açılacak sınavda başarılı olmak.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dalıcı ve Eğitmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Eğitim Standartları ve Eğitim Sistemi 

 

Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7-  (1) Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Bir yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Yeterli teorik 

eğitimi almış, dalış donanımlarını tek başına takıp, sökebilen, bu ekipmanları sığ sularda doğru olarak kullanabilen, tüm 

dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 

metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.  

b) İki yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış 

deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. 

Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. 18 yaşından küçük dalıcılar 

yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 24 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece 

dalışı yapabilir. 

c) Üç yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde 

dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış 

kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Dalış liderliği yapabilir, dalışla ilgili kural dışı 

davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların 
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güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış 

eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar asistan olarak dalış yapabilir. Tanıtım dalışı uzmanı 

belgesini aldıkları takdirde, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile aynı dalış kuruluşuna 

kayıtlı eğitmenin gözetiminde tanıtım dalışı yaptırabilirler.   

ç) Rehber dalıcı: Yetki belgesi bulunan bir dalış kuruluşuna kayıtlı bulunan ve Federasyonun düzenlediği 

uyum seminerine katılmış olan bir üç yıldız eğitmenin açtığı Rehber Dalıcı Kursunu tamamlamış ve Federasyonun 

açtığı sınavda başarılı olmuş en az üç yıldız dalıcıdır. Karasularımızda dalış yapmak isteyen yerli ya da yabancı uyruklu 

dalıcılara, görevli olduğu yetkili dalış kuruluşu adına, sualtının doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve korunması 

amacıyla sualtında ve/veya su üstünde rehberlik ve gözetmenlik yapar, sualtının zarar görmesine engel olur. Rehber 

dalıcının her dalış etkinliğinde bulunması şarttır.  Etkinlik sırasında teknede ya da suda bulunabilir. Dalış kuruluşunun 

yetkili rehberi geçerli bir mazereti nedeniyle o günkü dalış etkinliğine katılamazsa, dalış kuruluşu bölgesindeki başka 

bir kuruluşta görevli rehber dalıcıyı geçici olarak görevlendirebilir. Geçerli mazeret dalış öncesi bölgedeki yetkili kolluk 

görevlilerine bildirilir.  

d) Uzman dalıcı: Federasyonun eğitim sisteminde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış 

kuruluşlarınca yapılan eğitimde başarılı olmuş ve o konuda uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır. Her bir uzmanlığın yetki 

ve sorumluluğu o uzmanlığa ait eğitim materyallerinde yer alır. Derin dalış uzmanlık belgesine sahip dalıcılar en çok 40 

metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapabilirler. Nitroks dalışlarında kullanılacak olan havanın içindeki oksijen oranı 

ayarlanarak (en fazla %40 – ean40)  hazırlanan hava ile en fazla 30 metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapılabilir. 

Federasyonun uzmanlık eğitimleri:  

1) İlk yardım, 

2) Derin dalış, 

3) Gece dalışı, 

4) İrtifa dalışı, 

5) Akıntı dalışı, 

6) Batık dalışı, 

7) Yön bulma (Navigasyon), 

8) Arama kurtarma, 

9) Sualtı fotoğrafçılığı,  

10) Sualtı videoculuğu, 

11) Üst düzey yüzerlik, 

12) Tanıtım dalışı, 

13) Nitroks, 

14) Oksijen kullanımı, 

15) Kovuk dalışı, 

16) Tüp doldurma, 

17) Malzeme bilgisi ve bakımı. 

Dalış eğitmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8-  (1) Dalış eğitmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Bir yıldız dalış eğitmeni: Federasyonun yetkili bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun 

düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak 

koşulu ile bir yıldız ve iki yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye, başarılı olanların 

bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim sistemine uygun eğitimi en iyi biçimde 

vermekle yükümlüdür. Tanıtım dalışı yaptırabilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda, dalışın 
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planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Eğitmene kısmi ve/veya tamamen dalamaz 

raporu verildiğinde teorik eğitim verebilir  ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini imzalayamaz. 

b) İki yıldız dalış eğitmeni: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim almalı ve Federasyonun 

düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Bir yıldız dalış eğitmenin yetkilerine ek olarak; yetkili dalış kuruluşu 

açmaya, üç yıldız dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt 

formlarını imzalamaya yetkilidir. Uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılabilir, belge aldıklarında uzman dalıcı eğitimi 

verebilir. Federasyon adına dalış kuruluşlarını denetlemek üzere görevlendirilebilir. Görevlisi olduğu dalış kuruluşunun 

yaptırdığı tüm dalışlarda en iyi şekilde dalış planlaması yaptırmak ve uygulatmakla yükümlüdürler. Yaptırdıkları tüm 

dalışlarda, dalışın planlanmasından ve dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Eğitmene kısmi ve/veya 

tamamen dalamaz raporu verildiğinde teorik eğitim verebilir ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini 

imzalayamaz. Bu eğitmenler dalış gerektirmeyen uzmanlık eğitimlerini vermeye, sınavlarını yaptırmaya, 

değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. 

c) Üç yıldız dalış eğitmeni: Federasyonun düzenlediği eğitime katılarak belge almış olmalıdır. İki yıldız 

eğitmenin yetkilerine ek olarak; Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile bir 

yıldız ve iki yıldız dalış eğitmeni eğitimlerini verir. Federasyonun açtığı uyum seminerine katılmak koşuluyla Rehber 

Dalıcı eğitimi verebilir. Eğitimler sonunda dalış kuruluşu adına öğrencilerin adlarını Federasyonun açacağı sınava 

girebilmeleri için Federasyona bildirir. Eğitimlerini verdiği eğitmen ve rehber dalıcı adayları ile ilgili olarak gerekli 

evrakları eğitim öncesi almakla ve Federasyonun açacağı sınava gönderdikleri adaylara bu evrakların bir kopyasını 

vermekle yükümlüdür.  Sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formlarını düzenler ve imzalar. Federasyonca düzenlenen 

rehber dalıcı, bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları ile uzman dalıcı eğitmeni, üç yıldız dalış eğitmeni eğitim ve 

sınavlarında görev alabilir. Görevlisi oldukları dalış kuruluşunun yaptırdığı tüm dalışlarda dalışın planlanmasından ve 

dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Eğitmene kısmi ve/veya tamamen dalamaz raporu verildiğinde 

teorik eğitim verebilir ancak sualtında eğitim veremez ve dalıcı belgelerini imzalayamaz. Bu eğitmenler dalış 

gerektirmeyen uzmanlık eğitimlerini vermeye, sınavlarını yaptırmaya, değerlendirmeye ve başarılı olanların bilgi kayıt 

formlarını imzalamaya yetkilidir. 

ç) Uzman dalıcı eğitmeni:  İlgili uzman dalıcı belgesine sahip olup Federasyonun uzman dalıcı eğitmeni 

eğitimi ve sınavına katılıp belge almış olan en az iki yıldız dalış eğitmenidir. Federasyon tarafından yeni açılan 

uzmanlıklar için, uzman dalıcı eğitmeni eğitimine katılacak olanlarda uzman dalıcı belgesine sahip olma koşulu 

aranmaz. 

Dalıcı ve Eğitmen Eğitimi Standartları ve Eğitim Sistemi 

MADDE 9- (1) Federasyonun tüm dalıcı ve uzman eğitimlerinin program, süre, müfredat ve minimum 

standartları Federasyonun resmi web sitesinde ve eğitim materyallerinde yer aldığı gibidir.  

(2) Yetkili dalış kuruluşlarında görevli üç yıldız eğitmenlerin açacakları eğitmen ve rehber eğitimleri kurs 

başlama tarihinden en geç 15 gün önce Federasyona bildirilmiş olmalıdır. Bu amaçla Federasyonun hazırladığı Eğitmen 

ve Rehber Eğitimi Bilgi Formu (Form 6)  kullanılır.  Form üzerindeki ilgili yerler eksiksiz olarak doldurulup 

Federasyona gönderilir.  

 (3) Kurs bildiriminden sonra herhangi bir sebeple kursun iptali ya da kursun yapılacağı yeri değiştirme ihtiyacı 

ortaya çıkarsa, söz konusu kursun yapılacağı yerin değişikliğini ve/veya ilgili kursun iptal yazısının Federasyona en geç 

o kursun başlama tarihinden 24 saat önce ulaştırılması zorunludur. İlgili kursun, kurs yeri değişikliği veya iptal 

ihtiyacının tatil günlerine denk gelmesi halinde, ilgili değişiklik ve/veya iptal yazısının Federasyona faks ya da 

elektronik posta yoluyla ulaştırılması zorunludur.  

(4) Kurs tamamlandıktan sonra yetkili dalış kuruluşu ve eğitimi veren üç yıldız eğitmen/ler tarafından Eğitmen 

ve Rehber Eğitimi Sonuç Belgesi (Form 7) doldurularak Federasyona yollanır. Ayrıca Dalış Eğitmeni Sınavı Katılım 

İstek Belgesi (Form 8) doldurularak adaya teslim edilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Federasyonca Düzenlenen Eğitim ve Sınavlar 

 

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavı açılması 

MADDE 10- (1) (Değişik:24.02.2017 -Tal/1. md.) Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları her yıl 

Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından 

belirlenir. Sınavların yeri, tarihi ve süresi sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Sınavlar, Federasyonca 

görevlendirilen en az dört kişilik sınav kurulu tarafından düzenlenir. Sınav kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış 

eğitmeni olması zorunludur. Teorik yazılı sınavlar, Federasyonca görevlendirilen en az iki, uygulama sınavları en az 

dört kişilik sınav kurulu tarafından düzenlenir. Görevli eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca 

karşılanır. Sınavlarının katılım ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavına katılacaklarda aranan koşullar 

MADDE 11- (1) Bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavlarına, bir dalış kuruluşunun yetkili üç yıldız eğitmenden 

eğitmen eğitimi almış olan eğitmen adayları katılabilir. Dalış kuruluşundan eğitim aldığına ilişkin eğitimi veren üç 

yıldız eğitmenin onaylı yazılı belgesi ve bu talimatın ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin dalış kuruluşu tarafından 

onaylanmış birer kopyası ile Federasyonun banka hesabına yatırdığı sınav ödenti belgesini Federasyona sınav tarihinden 

önce teslim eder. Adaylar yine bu talimatta belirtilen sağlık koşulları ve gerekli uzmanlık belgelerini de sınavdan önce 

Federasyona iletirler. Belgeleri noksan veya uygun olmayanlar sınava alınmazlar. Bu durum bir tutanakla saptanır. 

Bir ve iki yıldız eğitmen sınavında uygulanacak sistem 

MADDE 12- (1) (Değişik:24.02.2017 -Tal/2. md.) Bir ve iki yıldız dalış eğitmeni sınavları yazılı sınav, pratik 

eğitim konularını içeren uygulama sınavları ve konu anlatımı ve anlatım tekniklerini içeren uygulama sınavlarından 

oluşur. Teorik, yazılı sınavı ve uygulama sınavları ayrı ayrı yapılır. Teorik, yazılı sınavdan başarılı olan adaylar üç 

uygulama sınavına girebilirler. Üç uygulama sınavında başarısız olan adaylar yeniden teorik yazılı sınava girmek 

zorundadır. Bir yıldız dalış eğitmeni sınav başarı puan ortalaması 100 üzerinden en az 70,  iki yıldız dalış eğitmeni 

sınav başarı puan ortalaması en az 80’dir. 

 (2) Adaylar sınav kapsamında; 

a) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından ve ders materyallerinden, 

b) Bir ve iki yıldız eğitmen adayları bir ve iki yıldız dalıcı, iki yıldız eğitmen adayları ayrıca üç yıldız  

dalıcı eğitim programlarından, 

c) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden, 

d) Kendi düzeylerinde zorunlu olarak aldıkları uzmanlıkların teorik ve pratik becerilerinden, 

e) Pratik ve teorik konulardaki ders anlatım ve uygulama tekniklerinden, 

f)     Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve ilgili Talimatlarından  

sorumludurlar.  

(3) Sınav sonunda sınav kurulu, katılan tüm adayların aldıkları notları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor 

hazırlayarak Federasyon Başkanlığına sunar. Başarılı olanların adları ilgili dalış kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Dalış 

kuruluşu, sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formlarını düzenleyerek Federasyona gönderir. Federasyon, bilgi kayıt 

formuna göre düzenleyeceği eğitmen belgelerini dalış kuruluşuna bilgi vererek ilgili kişiye gönderir.  

Üç yıldız eğitmen eğitimi ve sınavı  

MADDE 13- (1) Üç yıldız dalış eğitmeni eğitimi Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Üç yıldız dalış 

eğitmeni eğitiminin içerikleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından belirlenir. 

Sınavların yeri, tarihi ve süresi sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Sınavlar, Federasyonca görevlendirilen en 

az dört kişilik sınav kurulu tarafından düzenlenir. Sınav kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması 

zorunludur. Eğitim sırasında, kendi konusunda uzman konuk eğitmenler de görev alabilir. Federasyon Başkanı, eğitimi 
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izlemek ve eğitmen kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu 

görevlendirebilir. Görevli eğitmenlerin, konuk eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır.  

Ön sınava ve eğitime katılım bedelleri Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Üç yıldız eğitmen eğitimine katılacaklarda aranan koşullar 

MADDE 14- (1) Üç yıldız eğitmen eğitimine katılacak aday, bu Talimatın ilgili maddesindeki belgeleri ile ön 

sınav ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair dekontu görevlilere ön sınavdan önce teslim eder. Eğitim 

öncesinde iki yıldız eğitmen bilgi ve becerileri konularında yapılacak ön sınavdan 100 üzerinden en az 80 puan alan 

adaylar eğitime katılabilirler. Ön sınavda başarılı olup üç yıldız eğitmen eğitimine katılabilecek adaylar eğitime katılım 

bedelini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair dekontu görevlilere eğitim başlamadan önce teslim ederler. 

Belgeleri noksan veya uygun olmayanlar ön sınava ve eğitime katılamazlar.  

Üç yıldız eğitmen sınavı kapsamı  

MADDE 15-  (1) Adaylar sınav kapsamında; 

a) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı eğitimi konularından ve ders materyallerinden, 

b) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı, bir ve iki yıldız eğitmen eğitim programlarından ve konularından, 

c) Bir, iki ve üç yıldız dalıcı pratik becerilerinden, 

ç)    Pratik ve teorik konulardaki ders anlatım ve uygulama tekniklerinden, 

d)  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve ilgili talimatlarından,  

e)  Eğitim süresince verilecek grup çalışmalarından ve ödevlerden, 

f)  Eğitim süresince verilecek derslerden sorumludurlar.  

(2) Eğitim süresince yapılacak sınav ve değerlendirmelerden adayın 100 üzerinden en az 80 puan alması 

gerekir. Eğitim sonunda eğitmen kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor 

hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar. Başarılı olan adayların bilgi formları Federasyon Başkanlığınca düzenlenir 

ve geçici belge niteliğindeki bölümü ilgili kişiye verilir.  

Rehber dalıcı sınavı  

MADDE 16- (1) Rehber dalıcı sınavı Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Rehber dalıcı sınavının 

içeriği, sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından belirlenir. Sınavların yeri, tarihi ve süresi 

sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Sınavlar, Federasyonca görevlendirilen en az dört kişilik sınav kurulu 

tarafından düzenlenir. Sınav kurulundaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Federasyon Başkanı, 

sınavı izlemek ve sınav kurulunun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu oluşturabilir. 

Görevli eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Sınavlarının katılım ücreti Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Uzmanlık eğitmeni eğitimi ve sınavı 

MADDE 17- (1) Uzmanlık eğitmeni eğitim ve sınavı Federasyonca gerekli görülen sayıda yapılır. Uzmanlık 

eğitmeni eğitimi ve sınavının içeriği, sınavın yapılacağı yer, tarih ve katılımcı sayısı Federasyon tarafından belirlenir. 

Eğitim ve sınavların yeri, tarihi ve süresi en az bir ay önce ilan edilir. Eğitim ve sınavlar Federasyonca görevlendirilen 

en az dört kişilik kurul tarafından düzenlenir. Kuruldaki eğitmenlerin üç yıldız dalış eğitmeni olması zorunludur. Eğitim 

sırasında, kendi konusunda uzman konuk eğitmenler de görev alabilir. Uzmanlık eğitmen adayları ilgili uzmanlık 

dallarında almış oldukları belgelerin birer kopyası ile Federasyonun banka hesabına yatırdığı sınav ödenti belgesini 

Federasyona sınav tarihinden önce teslim eder. Federasyon tarafından yeni açılan uzmanlıklar için, uzman dalıcı 

eğitmen eğitimine katılacak olanlarda uzman dalıcı belgesine sahip olma koşulu aranmaz. Federasyon Başkanı, eğitim 

ve sınavı izlemek ve kurulun çalışmalarını denetlemek için en az iki kişiden oluşan denetleme kurulu oluşturabilir. 

Görevli eğitmenlerin ve denetçilerin tüm giderleri Federasyonca karşılanır. Sınavlarının katılım ücreti Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
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Sağlık Koşulları 

 

Dalıcıların sağlık koşulları 

MADDE 18- (1) Donanımlı dalış sağlıklı olmayı gerektiren bir sportif faaliyettir. Bir, iki ve üç yıldız dalış 

eğitimine katılanlar ile uzmanlık eğitimine katılan dalıcılar dalış sağlığı, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak 

eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Donanımlı Dalış Sağlık Bildirim 

Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. 18 yaşından küçük olanların belgesi velisi tarafından da imzalanır. Bu 

formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler dalış merkezi tarafından ilgili dal uzmanı hekim veya Sualtı ve 

Hiperbarik Tıp Uzmanına yollanarak dalışına sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.   

 

 

Eğitmen ve rehber dalıcı sağlık koşulları  

MADDE 19- (1) Eğitmen,  rehber ve tanıtım dalışı yaptıranlar dalışta kendilerinden başka kişilerin de dalış 

emniyetinden sorumlu oldukları için tam sağlıklı olmak zorundadırlar. Bir, iki ve üç yıldız eğitmenler, rehber dalıcı 

eğitim ve sınavını başarıp belge almak için başvuran rehber dalıcılar ve tanıtım dalışı uzmanlığı alarak dalış 

kuruluşlarında tanıtım dalışı yaptıracak üç yıldız dalıcılar bir sualtı hekiminden madde 20’de belirtilen hususlar 

yönünden değerlendirilip, sağlık yönünden dalış yapmalarında sakınca olmadığını belirten rapor almak zorundadırlar. 

(2) Sağlık muayeneleri bu talimatta yer alan “Sağlık Muayene Formu (Form 10)” kullanılarak yapılmalı ve bu 

form muayeneyi yapan merkezde saklanmalıdır. Muayene sonunda  “Eğitmen – Rehber / Dalıcı Sağlık Raporu formu 

(Form 11) kullanılarak rapor hazırlanmalıdır.  

(3) Sağlık raporlarının geçerlik süresi beş yıldır. Sene ortasında sağlık raporu süresi bitenlerin çalışma belgesi 

rapor bitiş süresine kadar verilir. Bu sürede raporunu yenileyenlerin belgesi sene sonuna kadar uzatılır.  

(4) Sağlık raporu alanların, raporun geçerlik süresi içinde dalışa bağlı ya da dalışla ilgisi olmayan, ama dalışı 

etkileyecek önemli bir hastalık geçirmeleri halinde bu durumu bildirerek sualtı hekiminden tekrar rapor alma 

yükümlülüğü vardır.  

(5) Sualtı hekimleri bu talimata göre yapılan muayene sonucunda raporlarına sağlık yönünden dalış 

yapamayacağına, yada geçici süreyle dalış yapamayacağına dair not düşülenleri Federasyona bildirmekle yükümlüdür. 

Sürekli ve geçici dalış yapamayacağına karar verilenlerin teorik eğitmenlik yetkisi hariç dalışla ilgili eğitmenlik 

yetkileri dondurulur. Geçici süreyle dalış yapamayacağına karar verilenler, sağlık durumları düzelip önerilen tarihte 

muayenelerini yaptırarak dalış yapabileceğine dair rapor aldıklarında eğitmenlik yetkileri geri verilir. Sualtı 

hekimlerinin verdiği raporların sonucuna Sağlık Kurulu aracılığıyla itiraz edilebilir. Sağlık kurulu gerekli görmesi 

halinde ek tetkik ve muayene yaptırarak itirazı karara bağlar.  

Sağlık açısından dalışa uygunluk koşulları 

MADDE 20- (1) Eğitmen, rehber ve tanıtım dalışı yaptıranların sağlık durumlarında kendi ya da dalış 

yaptırdıkları kişilerin sualtında güvenliğini tehlikeye sokacak bir engeli bulunmamalıdır. Bu nedenle dalışa uygunluk 

muayenelerinde efor kapasitesini sınırlayan, bilinç değişikliklerine neden olabilen, dalış hastalıklarının ortaya çıkmasını 

kolaylaştırabilen durumlar araştırılmalıdır. Sistem muayeneleri aşağıda belirtilen dalışa engel hastalık ve durumları 

tespit etmeye yönelik, belirtilen tetkikleri de değerlendirerek yapılmalıdır:  

a. Solunum Sistemi: Akciğerlerinde restriktif veya obstriktif bir hastalığı, solunum sıkıntısına ya da efor  

kapasitesinde düşmeye yol açacak herhangi bir hastalığı bulunmamalıdır. Daha önce yaptığı dalışlar esnasında atak 

geçirmemiş, stabil astımı bulunan ve solunum fonksiyon testleri normal sınırlarda olanlara dalış izni verilebilir. Ancak 

stabil olmayan astım hikayesi, solunum fonksiyon testlerinde obstrüksiyon bulgusu, daha önce yapılan dalışlarda astım 

atağı hikayesi bulunanlara sağlam raporu verilmez. Akciğerlerde hava hapsine yol açarak akciğer barotravmasını 

kolaylaştırabilecek kist, kavern, kavite, bül ve bleb gibi lezyonlar bulunmamalıdır. Bu lezyonların tespiti için daha önce 
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çekilmemiş ise, ilk muayenede yüksek çözünürlüklü akciğer tomografisi çekilmesi önerilir. Muayenelerde solunum 

fonksiyon testleri de değerlendirilmelidir. Herhangi bir bulgu ya da şikayet olmadığı veya ilgili hekim zorunlu 

görmediği müddetçe muayenelerde akciğer grafisi çektirmek zorunlu değildir. 

b. Kalp ve Dolaşım Sistemi: Sualtında egzersiz kapasitesini sınırlayabilecek ya da bilinç kaybına yol açabilecek  

her türlü kalp ve dolaşım sistemi hastalığı varlığında dalış izni verilmez. Bir kardiyolog tarafından hemodinamik olarak 

önemsiz olduğu belirtilmedikçe, kardiyomiyopati, iskemik kalp hastalığı, kapak hastalıkları, siyanotik kalp hastalığı ve 

sağ-sol şantlar gibi her türlü organik kalp hastalığı dalışa engeldir. Tesadüfen ortaya çıkmış veya belirti veren iskemik 

kalp hastalığı varlığında dalışa izin verilmez. İlaç kullanımı gerektiren iskemik kalp hastalığı bulunanların, bypass ya da 

stent operasyonu geçirmesine rağmen iskemik şikayetleri devam edenlerin dalışına izin verilmez. Ancak yapılan girişim 

sonrası eğer revaskülarizasyon sağlanmışsa, eforlu EKG’si normal ise, son 6 ay süresince herhangi bir bulgu ve belirti 

görülmemiş ve fizik kondisyonu yerinde ise dalışa izin verilir. Sinüs aritmileri ve seyrek görülen ekstrasistoller 

dışındaki aritmileri olanlar kardiyoloji uzmanı tarafından konsülte edilmelidir. Kan basıncı üst sınırı 140/90 mmHg 

olmalıdır. Ancak ileri yaştakilerde yaşın etkisi göz önünde bulundurularak, herhangi bir ilaca gerek duyulmadığı, ya da 

kullandığı ilacın dalışa engel teşkil etmediği, herhangi bir uç organ hasarı tespit edilmediği durumlarda kan basıncı üst 

sınırı 155/95 mmHg olarak alınabilir. Kanda oksijen ve karbondioksit taşınma kapasitesini bozan hastalıkları olanlar ve 

kronik anemisi, hemoglobinopatisi, koagulopatisi bulunanlar eğitmen ve rehberlik yapamazlar. İlk muayenede ve 45 yaş 

üstündekilerin muayenesinde EKG çekilmesi zorunludur. Muayenelerde hemogram ve rutin biyokimya tetkikleri 

zorunludur. 

c. Sinir Sistemi: Santral sinir sistemi klinik ve fonksiyonel olarak tamamen normal olmalı, değerlendirme hem  

fiziksel hem de psişik açıdan yapılmalıdır. Eğitmen ve rehber dalıcılar psikolojik açıdan sualtında dalış faaliyetlerinin 

sorumluluğunu alacak yeterlilikte olmalıdır. Eğitmen ve rehber dalıcıların davranışının, iletişim kurma yetisinin, 

kooperasyonu ve entellektüel kapasitesinin değerlendirilmesi dalışa uygunluk muayenesinin bir parçası olmalıdır. Bilinç 

düzeyinde bozulmaya, konvülziyonlara, konuşma ve görme bozukluklarına, koordinasyon, oryantasyon ve denge 

kusurlarına yol açan her türlü sinir sistemi hastalığı dalışa engel teşkil eder. Dalışa uygunluk muayenesinde kraniyal 

sinirler, motor ve duysal fonksiyonlar, refleksler ve koordinasyon kontrol edilerek bulgular detaylı olarak kaydedilmeli, 

bu kayıtlar daha sonraki karşılaştırmalar için referans olarak kullanılmalıdır. Kognitif bozukluk ve psikiyatrik hastalık 

bulunmamalıdır. Kendisinin veya öğrencisinin sualtında güvenliğini tehlikeye sokacak psikolojik veya kişilik 

problemleri olmamalıdır. Klostrofobi, ciddi hareket hastalığı, görme bozuklukları, bulantı kusma, motor ve duysal 

belirtilerle birlikte görülen migren, çocukluk çağı febril konvülziyonları dışındaki konvülziyonlar, herhangi bir uyaran 

olmadan gelişen bilinç kaybı, tekrarlayan bayılma nöbetleri, bütün epilepsi türleri, nörosifiliz, omurilik ve beyin 

tümörleri, demiyelizan hastalıkların varlığında dalışa izin verilmez. Kafa içine cerrahi girişim yapılanlar, kafada çökme 

kırığı ya da delici yaralanma görülenler olası bir epileptik nöbet açısından detaylı muayenede dikkatle incelenmeli, 

gerekli görüldüğünde nöroloji ya da nöroşirurji konsültasyonu istenmelidir. Şizofreni, bipolar affektif bozukluk, 

unipolar affektif bozukluk tanısı almış kişilere tedavi ile asemptomatik hale gelmiş olsalar dahi dalış izni verilmez.  

d. Sindirim Sistemi: Sindirim sisteminde kusma, kanama, perforasyon, diyare ya da dalış esnasında sorun 

yaratabilecek şikayetlere neden olabilecek herhangi bir kronik hastalık bulunmamalıdır. Karaciğer ve pankreas 

fonksiyonları klinik olarak normal olmalı, aktif hepatit veya pankreatit bulunmamalıdır. Semptomatik hiatus hernisi ve 

aktif peptik ülseri bulunanlara, ancak tedaviden sonra bir yıl şikayetsiz dönem geçtikten sonra dalış izni verilir. Kronik 

inflamatuar barsak hastalığı varlığında dalış izni verilmez. Karın duvarında herni varlığı tedavi edildikten sonra dalış 

izni verilir.  

e. Kas İskelet Sistemi: Eğitmen ve rehber dalıcının tüm ekstremiteleri ve ekstremite hareketlerinde dalış 

aktivitesini ve becerilerini kısıtlayacak bir engel bulunmamalıdır. Disbarik osteonekroz bir meslek hastalığı olduğundan 

ileride referans olarak kullanılma ihtimaline karşı ilk muayenelerde disbarik osteonekroz tetkiki (Röntgen grafisi ya da 

MR) yapılması önerilir, ancak zorunlu değildir. Daha sonraki muayenelerde de şikayet ya da muayene bulgusunun 
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olmadığı durumlarda disbarik osteonekroz tetkiki zorunlu değildir. Ancak fizik muayene bulgularına göre sualtı hekimi 

iskelet sistemi hastalıklarına yönelik ek tetkik isteyebilir. 

f. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) muayenesi: Eğitmen ve rehber dalıcının işitme fonksiyonları çevresiyle sorunsuz 

iletişim kuracak düzeyde olmalı, orta kulak basınç eşitlemesini güçleştirecek bir problemi olmamalıdır. Otoskopik 

muayeneyle saptanacak zar retraksiyonları ve retraksiyon poşları östaki fonksiyonlarının bozuk olduğunu gösterir ve 

göreceli bir yasak oluşturabilir. Kulak zarlarında perforasyon ya da takılı ventilasyon tüpü olmamalıdır. Orta kulakta 

efüzyon saptanması, kronik orta kulak hastalığı olması, radikal ameliyat kavitesi bulunması, tamir edilmiş de olsa 

yuvarlak pencere rüptürü hikayesi bulunması durumlarında ve otoskleroz ameliyatı geçirenlerde dalışa izin verilmez. İç 

kulakta Meniere hastalığı ve tanımlanmış vestibüler sistem hastalıkları durumlarında da dalış izni verilmez. 

Sensorinöral işitme kaybı ve koklear implant takılmış olması ise dalışa mutlak engel oluşturmaz. Damak yarığı 

olanlarda (tamir edilmiş de olsa), tıkayıcı septum deviasyonu, burun polibi, alerjik nezle ve yerleşik sinüzit 

saptananlarda, larengosel varlığında KBB konsültasyonuyla durum değerlendirilerek ve gerekli tedaviler yapılarak dalış 

izni verilebilir. 

g. Göz Muayenesi: Eğitmen ve rehber gözlüksüz ya da gözlükle 15 metreden bir araç plakasını okuyabilecek 

düzeyde görme keskinliğine sahip  olmalıdır. Renk körlüğü dalışa engel değildir. Göze yapılan cerrahi girişimlerden 

sonra orbita içinde gaz bulunmadığından emin olduktan sonra göz doktorunun da onayıyla dalış izni verilmelidir.  

      ğ. Endokrin Sistem Muayenesi: Diyabet tanısı konulmuş kişilerde uzun dönemde ateroskleroz, kardiyomiyopati, 

retinopati, periferik vasküler hastalıklar, nefropati ve nöropati gelişebileceğinden bu yönde araştırılmalı, bu 

komplikasyonlar varlığında dalışa izin verilmemelidir. İnsülin kullanmak durumunda olan diyabetiklerin dalışına izin 

verilmez. Ancak insülin kullanmayan, oral antidiabetik ile kontrol altına alınmış, hipoglisemi atakları hikayesi 

bulunmayanlara dalış izni verilebilir. Obesite de dahil olmak üzere efor kapasitesini kısıtlayan ve bilinç kaybına yol 

açabilecek diğer endokrin sistem hastalıklarında da dalış izni verilmemelidir. 

                                                                         

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yetki Belgesi Alınması, Dalıcı ve Dalış Kuruluşlarının Sorumlulukları ve Denetlemeler 

 

Yetki belgesi alınması 

MADDE 21- (1) Donanımlı Dalış Yönetmeliğinin amaç ve kapsamında yer alan faaliyetleri yürüten resmi ve 

sivil tüm kurum ve kuruluşlar ile kişiler Federasyondan yetki belgesi almak zorundadırlar.  

(2) Yetki belgesi almak için Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belgesi, eğitmen ve 

rehber dalıcı ödentileri Federasyonun banka hesabına yatırılır. Gerekli belgeler yetki belgesi başvuru dilekçesi ile 

birlikte Federasyona gönderilir.  Dalış kuruluşuna, Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden 

yetki belgesi verilmez.  

(3) Dalış kuruluşları, bünyelerinde en az iki yıldız dalış eğitmeni ve rehber dalıcıyı sözleşmeli olarak 

bulundurmak zorundadırlar. Ödenmemiş para cezası bulunan dalış eğitmeni ve rehber dalıcı faaliyette bulunamaz. 

(4) Tüm ödentilerini ödemiş ve belge noksanı olmayan dalış kuruluşlarına yetki belgesi verilir.  

(5) Yetki belgesi süresi 1 (bir) takvim yılı olup 01 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. 

(6) Dalış Kuruluşunun verdiği adres esas alınmak koşulu ile Federasyon haberli veya habersiz dalış kuruluşunu 

denetleyebilir.  

(7) Federasyon, dalış kuruluşlarına iki adet yetki belgesi ve iki adet Federasyon bayrağı gönderir. Dalış 

kuruluşları yetki belgelerini dalış merkezi ve teknelerine görünür biçimde asmak, Federasyon bayrağını ise dalış 

teknesine asmak zorundadırlar. 

Dalıcı ve Dalış Kuruluşlarının Sorumlulukları 
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MADDE 22- (1) Kişi ya da kuruluşlar, yetki belgesi almaksızın donanımlı dalışla ilgili hiçbir etkinlikte 

bulunamazlar. Kolluk görevlileri ve Federasyon bu konuda denetlemeye, dalış faaliyetini durdurmaya ve gerekli 

işlemleri yapmaya yetkilidirler. 

(2) Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezasını ödemeyen Dalış Kuruluşları Federasyondan hiçbir belge 

talep edemez, faaliyette bulunamazlar.  

(3) Dalış kuruluşları, donanımlı dalış dışında kalan profesyonel dalış eğitimleri ya da dalışları ile ilgili 

faaliyette bulunamazlar. 

(4) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı’nın 28/8/2008 tarihli 

bilimsel görüş ve önerileri gereğince, 14 yaşını doldurmamış kişiler, tanıtım dalışı dahil hiç bir gerekçeyle donanımlı 

dalış yapamazlar.  

(5) TSSF/CMAS belgesi olmayan TC vatandaşı dalıcılar Federasyondan almış olduğu dalış izin kimliği ile 

dalış yapabilirler. Dalış kuruluşu “Dalış İzin Kimliği Bilgi Kayıt Formu”nu doldurarak Geçici Dalış İzin Kimliğini 

dalıcıya verir. Doldurdukları formu, dalıcının diğer sistemden aldığı belgesinin fotokopisini ve fotoğrafını da ekleyerek 

en geç 15 gün içinde Federasyona yollarlar.   

(6) Yabancı uyruklu dalıcılar kendi dalış belgeleri ile donanımlı dalış yapabilirler.  

(7) Dalış kuruluşları başka il ya da ilçe sınırları içerisinde şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir yetki belgesi 

almak zorundadırlar. Dalış kuruluşları yetki belgesinde kayıtlı bulundukları il dışında dalış faaliyeti gösterebilmeleri 

için o ilçe sınırları içinde bulunan yetkili bir dalış kuruluşu ile yetki ve sorumlulukların belirlendiği bir sözleşme 

yapmak zorundadırlar. Kıyıdan yapılacak dalış faaliyetlerinde veya dalış yapılan ilçede yetkili bir dalış kuruluşu yoksa 

kolluk görevlilerine bildirmek kaydıyla kendi yetki belgeleriyle dalış faaliyeti yapabilirler.  

(8) Dalış kuruluşları ve eğitmenler, TSSF/CMAS dalıcı, eğitmen ve TSSF uzmanlık belgeleri haricinde, başka 

ülke federasyonlarının CMAS dalıcı, eğitmen ve uzmanlık belgelerini veremezler. 

Denetlemeler 

MADDE 23- (1) Federasyon, dalış kuruluşlarının Donanımlı Dalış Yönetmeliğine ve bu Talimata uygun olup 

olmadığını denetleyebilir.   

(2) Denetlemede saptanan ihlaller açıkça denetleme belgesine yazılır ve bir kopyası dalış kuruluşu yetkilisine, 

eğitmen ya da rehbere imza karşılığı verilir. Denetimlerde tutulan tutanağın, denetlenen dalış kuruluşunun yetkilisi, 

eğitmeni ya da rehberinin imzalamaması durumunda ayrı bir tutanak tutulur.  

(3) Federasyon, Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimata aykırılık saptadığında, kuruluşun, sorumlu 

eğitmenin ve rehber dalıcının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı verebilir. 

Yetki belgesi almak için dalış kuruluşundan istenecek belge ve bulundurmak zorunda oldukları  

malzemeler 

MADDE 24- (1) Yetki belgesi almak için istenecek belgeler; 

a) Spor kulüpleri için; 

1) Yetki belgesi başvuru dilekçesi, 

2) Yetki belge bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

3) Eğitmen ve rehber dalıcı ödentilerinin ödendiğine dair makbuz, 

4) Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçe fotokopisi, 

5) Spor Genel Müdürlüğü ya da Federasyonca verilen kulüp tescil fişi, 

6) Görev yapacak rehber ve eğitmenlerin belge fotokopileri, 

7) Görev yapacak rehber ve eğitmenler ile yapılmış sözleşmelerin asılları, 

8) Eğitmen, rehber ve yetkili kişilerin imza örneği,  

9) Malzeme bulundurma taahhütnamesi, 

10) Eğitmen ve rehberlerin 19. Madde de belirtilen sağlık raporu örnekleri,  
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b) Dalış merkezleri için; 

1) Yetki belgesi başvuru dilekçesi, 

2) Yetki belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz, 

3) Eğitmen ve rehber dalıcı ödentileri ilişkin makbuz, 

4) Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçe fotokopisi, 

5) Görev yapacak rehber ve eğitmenlerin belge fotokopileri, 

6) Görev yapacak rehber ve eğitmenler ile yapılmış sözleşmelerin asılları,  

7) Eğitmen, rehber ve yetkili kişilerin imza örneği, 

8) Malzeme bulundurma taahhütnamesi, 

9) Vergi levhası fotokopisi, 

10) Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketler için) 

11) Kuruluş yetkilinin imza sirküleri (Şirketler için) 

12) Eğitmen ve rehberlerin 19. Madde de belirtilen sağlık raporu örnekleri, 

13) Tanıtım dalışı yaptıracak uzman dalıcıların sağlık raporları örnekleri. 

(2) Dalış kuruluşlarının bulundurmaları gereken malzemeler: 

Bulundurulan tüm malzemeler her an kullanıma hazır ve çalışır durumda olmalıdır. Bayrak ve flamalar temsil  

ettikleri kurum ve kuruluşlar ile kullanıldıkları kurum ve kuruluşlara yakışacak temizlik ve yenilikte olmalıdır.  

a) Kompresör ya da yazılı tüp dolum anlaşması, 

b) Denge yeleği (gereken sayıda),  

c) Dalış tüpü (gereken sayıda), 

ç)    Regülatör (gereken sayıda), 

d) Dalış elbisesi (gereken sayıda),  

e) Ağırlık kemeri (gereken sayıda), 

f) Maske, palet, soluma borusu (gereken sayıda), 

g) Dalış şamandırası (en az 1 adet), 

ğ)   Dalış bayrağı (en az 1 adet), 

h) Federasyon bayrağı (en az 2 adet), 

ı)    Diğer donanımlı dalış malzemeleri (gereken sayıda). 

(3) Dalış kuruluşlarının dalış faaliyetinde bulundurmaları gereken ilkyardım malzemeleri;  

a) Oksijen tüpü (en az 10 LT), 

b) Oksijen tüpüne bağlı regülatör, 

c) Rezervuarlı oksijen maskesi (en az iki adet)   

 ç)   Su geçirmez kumaş, metal ya da plastik kutudan imal edilmiş; sarı, turuncu ya da kırmızı renklerde; steril 

malzemeleri koymak için ayrı bölmeleri bulunan; üzerinde ulusal ya da uluslararası ilkyardım simgesi bulunan “ 

ilkyardım çantası” yazan ilkyardım çantası (en az 1 adet),  

(4) İlk yardım çantası içeriği: 

a) Steril gazlı bez (üç farklı ebatta) 10 adet, 

b) Yara temizleyici (en az 100 ml), 

c) Sargı bezi, 2 adet, 

d) Makas, 

e) Fener, 

f) Düdük, 

g) Not kağıdı, kalem, 

h) CPR maskesi, 

http://www.tssf.gov.tr/spaw2/uploads/files/ILKYARDIMCANTASI.doc
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i) Steril eldiven 2 adet, 

j) Yanık kremi, 

k) Yara bandı (çeşitli) 20 adet, 

l) Alüminyum battaniye, 

m) Elastik bandaj, 

n) Turnike lastiği, 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

(Yeniden düzenleme: 06/05/2019 Tarihli Talimat  Md 1/3)Başka Eğitim Sisteminden Alınmış Dalıcı ve Eğitmen 

Belgelerinin TSSF Belgeleri ile Denkliği (i) 

MADDE 25- (Yeniden düzenleme: 06/05/2019 Tarihli Talimat  Md 1/4) 

 (1) Yurt dışından alınmış CMAS bir yıldız, CMAS iki yıldız ve CMAS üç yıldız dalıcı belgesi olup TSSF belgesi 

almak isteyenlere eşdeğerindeki belge Federasyon tarafından verilir. 

(2) Yurt dışından alınmış CMAS bir yıldız, CMAS iki yıldız ve CMAS üç yıldız dalıcı belgeleri olanlar dalış kuruluşları 

aracılığıyla bir üst düzey dalış eğitimine alınabilirler. 

(3) Yurtdışından alınmış CMAS bir yıldız ve CMAS iki yıldız eğitmen belgesi olan yabancı uyruklulara eşdeğerindeki 

TSSF eğitmen belgesi verilmesine ve koşullarına Federasyonca karar verilir. 

(4) Yurt dışından alınmış CMAS bir ve iki yıldız dalış eğitmeni belgeleri olan T.C. vatandaşlarına, belgenin alınmış 

olduğu ülkede vatandaşlık hakkı ya da oturma izni olmak ve bunu resmi bir evrakla belgelemek koşulu ile 

eşdeğerindeki TSSF eğitmen belgesi verilir. Belge verilmesi için bu Talimatın Madde 6(1) ile bir yıldız dalış 

eğitmenliği için Madde 6(2) a) 4, 5 ve 6. fıkraları; iki yıldız dalış eğitmenliği için Madde 6(2) b) 4 ve 5. fıkralarındaki 

şartlar yerine getirilmelidir.  

(5) Türkiye’de faaliyet gösteren başka dalış sistemleri Federasyon tarafından onaylanmak istedikleri takdirde, 

gerekçeleri ile birlikte Federasyona başvurur ve bunların koşullarına ve onaylanmalarına Federasyon karar verir. 

(6) Diğer eğitim sisteminden alınmış dalıcı ve eğitmen belgelerinin TSSF belgeleri ile denkliğine ve koşullarına 

Federasyon tarafından karar verilir. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Formlar 

MADDE 26- (1) Dalış kuruluşları ve ilgili eğitmenlerce bu Talimatın ekindeki formlar kullanılacaktır.  

a) Yetki Belgesi İstek Formu (Form 1) 

b) Dalış Eğitmeni ve Rehber Ödenti Formu (Form 2) 

c) Dalış Kuruluşu, Eğitmen/rehber Dalıcı Çalışma Sözleşmesi (Form 3) 

ç)    Yetkili Kişiler ve Eğitmen/rehber Dalıcı İmza Örnekleri (Form 4) 

d) Malzeme Bulundurma Taahhütnamesi (Form 5) 

e) Eğitmen ve Rehber Eğitimi Bilgi Formu (Form 6) 

f) Eğitmen ve Rehber Eğitimi Sonuç Belgesi (Form 7) 

g) Dalış Eğitmeni Sınavı Katılım İstek Belgesi (Form 8)  

ğ)    Sağlık Bildirim Formu (Form 9) 

h) Sağlık Muayene Formu (Form 10) 

ı)     Eğitmen – Rehber / Dalıcı Sağlık Raporu (Form 11) 

i)     Risk Kabul Belgesi (Form 12)  

j)     Denetleme Formu (Form 13) 
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ONUNCU BÖLÜM 

Yaptırımlar 

MADDE 27- (1) Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu Talimat 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 dalış kuruluşuna uyarı, eylemin 

tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir. 

2. Eğitimin bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Federasyona bilgi kayıt formunu göndermeyen 

dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.  

3. Yetki belgesinde kayıtlı dalış eğitmeni ve rehber dalıcıyı dalış etkinliğinde bulundurmayan dalış kuruluşuna 

yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.  

4. Yetki belgesinde kayıtlı dalış eğitmeni ile eğitim vermeyen dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı 

tutarına kadar, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir. 

5. Dalış eğitmenleri veya bu Talimatın 7 nci maddesinin ç bendindeki koşullar haricindeki rehber dalıcıların 

sözleşmeli olarak çalıştığı dalış kuruluşundan başka dalış kuruluşunda veya yetki belgesine kayıtlı olmadan dalış 

kuruluşunda görev alması veya eğitim vermesi halinde belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır. Yetki belgelerinde 

kayıtlı olmayan eğitmen veya bu Talimatın 7 nci maddesinin ç bendindeki koşullar haricinde rehber dalıcı çalıştıran 

dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir. 

6. Dalış eğitmenlerinin yetki belgesi olmayan kuruluşta görev alması, eğitim vermesi ve bireysel olarak dalış 

eğitimi düzenlemesi durumunda eğitmenlik belgeleri bir yıl süre ile askıya alınır ve yetki belgesi bedelinin 10 katı 

tutarına kadar para cezası verilir.  

7. Teorik ya da uygulama eğitimi vermeden bilgi kayıt formu düzenleyen dalış kuruluşuna yetki belgesi 

bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir ve eğitmenin eğitmenlik belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır.  

8. Federasyondan yetki belgesi almaksızın her türlü sportif donanımlı dalış eğitimi ve uzmanlık eğitimleri 

verdikleri ve/veya dalış faaliyetinde bulunduğu saptanan kişi ve kuruluşlara yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına 

kadar para ceza verilir. İlgili resmi kurumlara suç duyurusunda bulunulur ve dalış malzemelerine kolluk kuvvetlerince 

el konularak dalış faaliyetlerinden men edilir.  

9. Dalış kuruluşlarının denetlenmesinde Federasyonun belirlediği yetki belgesi alma koşullarından bir ya da 

birkaçını ihlal eden ve bulundurmak zorunda olduğu malzemeleri bulundurmayan, bildirdiği adreste faaliyet 

göstermeyen, adres değişikliğini Federasyona faks veya e-mail ile bildirmeyen dalış kuruluşuna uyarı, ihlalin 

giderilmemesi veya eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.  

10. Federasyon denetçilerin görevlerini yapmasına engel olan veya güçlük çıkartan dalış kuruluşuna yetki 

belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.  

11. Dalışlarda; derinlik sınırlarına, eğitim düzeyi koşullarına veya güvenli dalış kurallarına uymayan dalış kuruluşuna 

ve/veya eğitmene yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 10 katı 

tutarına kadar para cezası verilir.  

12. Dalış faaliyetlerinin, eğitimlerin ve tanıtım dalışlarının güvenli dalış kurallarına uygun olarak 

yürütülmemesi sonucunda yaralama veya ölüm meydana gelirse dalış kuruluşunun yetki belgesi, dalış yaptıran dalıcı, 

eğitmen ve rehber dalıcının belgeleri 6 aydan başlayan süre ile askıya alınır veya iptal edilir ve dalış kuruluşu ile dalış 

yaptıran kişilere yetki belgesi bedelinin 50 katı tutarına kadar para cezası verilir.  

13. TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen kimliği ya da dalış izin kimliği olmayan T.C. vatandaşlarına ya da dalıcı 

belgesi olmayan yabancı uyruklulara dalış yaptıran dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası 

verilir. 
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14. Bilgi kayıt formunu birden çok kişi için kullanan, bilgi kayıt formu üzerinde tahrifat yapan, geçici dalış 

kimliğini bilgi kayıt formunda yer alan kişiden farklı kişiye veren dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 5 katı 

tutarına kadar para cezası verilir.  

15. Federasyondan onay almadan dalışa yönelik etkinlik, yarışma ve spor etkinlikleri düzenleyenlere yetki 

belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para ceza verilir.  

16. İlgili kurum ve kuruluşlarca belirtilen koordinatların dışındaki alanlarda, dalışa yasak bölgelerde ve/veya 

belirlenen usul ve esaslar dışında dalış yaptıran dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı 

tutarına kadar para ceza verilir.  

17. Avcılık için kullanılan zıpkın ve benzer tüm araçların dalış teknelerinde bulundurulması ya da donanımlı 

dalışta kullanılması durumunda dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarında kadar para cezası verilir ve 

yetki belgesi 5 yıla kadar süreyle askıya alınır. Avcılık için kullanılan zıpkın ve benzer tüm araçları donanımlı dalışta 

kullananlara yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir. Bu tür kural dışı zıpkınla balık avcılığı 

yapan Federasyonun dalıcı veya eğitmenlerine yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarında kadar para cezası verilir ve 

belgeleri 5 yıla kadar süreyle askıya alınır.  

18. Endüstriyel dalışlarda kullanılan araç gereçler ve benzer tüm araçların dalış teknelerinde bulundurulması ya 

da donanımlı dalışlarda kullanılması durumunda dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedeline kadar 

para cezası verilir.  

19. İş yerinin ve dalış teknesinin görünür yerine yetki belgesinin aslını asmayan, dalış teknesi ya da dalış 

botuna Federasyon bayrağını asmayan dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedeline kadar para 

cezası verilir.  

20. Federasyonun dalış kuruluşlarından bilgi istemesi durumunda 15 gün içinde bilgi vermeyen dalış 

kuruluşlarına uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedeline kadar para cezası verilir.  

21. Dalışlarda kullanılan, teknede veya dalışta bulundurulan donanımın güvenlik ve sağlık koşullarına uygun 

olmaması, tüp üzerindeki beş yılı geçmeyen test tarihi bulunmaması ya da düzenli test yapıldığını gösteren belgelerin 

bulundurulmaması durumunda dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir, eylemin 

tekrarında yetki belgesi 3 aydan başlamak üzere askıya alınır.  

22. 14 yaşını doldurmamış kişilere eğitim veren, donanımlı dalış ya da tanıtım dalışı yaptıran dalış kuruluşuna 

yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir. İlgili eğitmene uyarı cezası verilir, eylemin tekrarında 

belgeleri bir yıla kadar askıya alınır. Tanıtım dalışlarını yetki belgesinde kayıtlı eğitmen gözetimi olmaksızın ve/veya 

yetki belgesinde kayıtlı tanıtım dalışı uzmanı olmayan 3 yıldız dalıcıya yaptıran dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 

5 katı tutarına kadar para ceza verilir. 

23. Bu Talimatta tanımlanan donanımlı dalışlar dışında dalış yaptıran dalış kuruluşuna ve eğitmene yetki 

belgesi bedelinin 4 katı tutarında para cezası verilir.  

24. TSSF dalıcı, eğitmen ve uzmanlık belgeleri haricinde diğer ülke federasyonlarının CMAS dalıcı, eğitmen 

ve uzmanlık belgelerini veren dalış kuruluşuna yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında, eğitmene yetki belgesi bedelinin 

5 katı tutarında para cezası verilir.  

25. Federasyonun kurumsal kimliğine zarar verici, Federasyonu ve görevlilerini küçük düşürücü, onur kırıcı 

yayın ve davranışta bulunanlar ile Federasyon çalışmalarını engellemeye yönelik yayın ve davranışta bulunanlara yetki 

belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir. Eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para 

cezası verilir ve belgeleri bir yıl süreyle askıya alınır. 

26. Yapılan denetimde eğitmen ve rehber eğitimlerini eğitim bilgi formuna uygun olarak yapmadıkları 

saptanan dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir ve üç 

yıldız eğitmenin eğitmenlik belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır. 
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27. Dalışlarda kullanılan hava kompresörü ve dalış tüplerinde yapılan gaz analizlerinde sağlıksız hava 

kullanıldığı saptanan dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası 

verilir.  

28. Bu maddede düzenlenmeyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve bu 

Talimata aykırılıklar durumunda dalış kuruluşları, dalıcı, eğitmen ve diğer kişilere yetki belge bedelinin 2 katı tutarına 

kadar para cezası verilir. 

(2) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Federasyon Talimatlarında belirtilen 

kurallara uymadıkları için iptal edilen veya askıya alınan yetki belgesi, eğitmen ve rehber dalıcı belgesi bedelleri geri 

ödenmez.  

(3) Ceza tutarlarında, Disiplin Kurulunun karar tarihindeki Yönetim Kurulunun dalış merkezleri için belirlediği 

yetki belgesi bedeli uygulanır.  

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

Federasyona gelir kaydedilir. 

(5) Belgenin askıya alınması süresi içinde dalış kuruluşu, eğitmen, rehber veya diğer ilgili kişiler faaliyette 

bulunamaz.  

(6) Eylem tekrarlarında verilecek cezalarda son 3 yıllık süredeki aynı eyleme ilişkin cezalar esas alınacaktır.   

 

 

                                                                             ONBİRİNCİ BÖLÜM 

                                                                                  Son Hükümler 

              Yürürlükten kaldırılan mevzuat  

              MADDE 28- (1) 3/9/2013 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Talimatı yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

               Belgelerin geçerliliği 

               GEÇİCİ MADDE 1-  (1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesinden önce dalıcı ve eğitmen olanlar bu Talimatta 

belirtilen uzmanlık koşullarını 2014 yılı sonuna kadar yerine getirmelidirler. 2014 yılı sonuna kadar bu Talimatta 

belirtilen uzmanlık eğitimi koşullarını yerine getirmeyenlerin eğitmenlik yetkileri durdurulur, ancak teorik eğitmenlik 

faaliyetlerine devam edebilirler.  

(2) Bu talimat yürürlüğe girmeden önce eğitmen ve rehber olanlar Madde 19’da belirtilen sağlık koşullarını  

2014 yılı sonuna kadar yerine getirmelidirler. Sağlık koşullarını yerine getirmeyen eğitmen ve rehberlerin eğitmenlik ve 

rehberlik yetkileri durdurulur, ancak teorik eğitmenlik faaliyetlerine devam edebilirler.  

(3) İlk yardım, tanıtım dalışı, nitroks, kovuk dalışı, oksijen kullanımı, malzeme bilgisi ve bakımı ve tüp  

doldurma uzmanlıklarının eğitmen eğitimine katılacak olanlardan 2014 yılı sonuna kadar ilgili dalın uzmanı olma 

koşulu aranmaz.  

(4) Bu Talimatın yayımından önce alınmış olan yetki belgeleri, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna  

kadar geçerlidir ve bu süre sonunda dalış kuruluşlarının yetki belgesi talebinde bulunmaları halinde; yetki belge bedeli 

ve eğitmen ödentileri ay hesabı ile ücretlendirilerek aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesi 

verilir.   

Yürürlülük 

MADDE 29-  (Yeniden düzenleme: 06/05/2019 Tarihli Talimat  Md 1/5) (1) Bu talimat, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

 Yürütme 

MADDE 30- (1) Bu Talimatın hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür. 
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                 YETKİ BELGESİ İSTEK FORMU 

(FORM 1) 

 

                       TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA                                                                                                                         

        Dalış Merkezi Yetki Belgesi almak istiyorum/ istiyoruz. TSSF Donanımlı Dalış Talimatı gereği istenen tüm 

belgeler ve ödentilerimizle ilgili dekontlar  ilişiktedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

                                                                                                                  …./…./20 

                                                                                                                İmza kaşe 

 

 

 

İLK BAŞVURU   :           YENİLEME : 

 

Dalış Kuruluşu Adı  : 

Yetki belgesi numarası         :       

Fatura adresi                         : 

Faaliyet gösterilen adres      : 

Tel                                             : 

Faks                                              : 

GSM                                               : 

Elektronik Posta     : 

 

Eğitmen / Rehberin 

Adı soyadı   :    Seviyesi  : 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bu formun eksiksiz olarak doldurularak Federasyonumuza gönderilmesi gerekmekte olup, formun eksik ya da 

yanlış doldurulduğu tespit edildiği taktirde dikkate alınmayacaktır. 

 

 

 



07/02/2014 Yayım Tarihli TSSF Donanımlı Dalış Talimatı ( Değişiklik 06/05/2019) 

 21 

DALIŞ EĞİTMENİ VE REHBER ÖDENTİ FORMU 

(FORM 2) 

              … / …. /20 ….  

 

İsteği yapan Dalış Merkezi / Kulüp Adı  : …………………………………………………………………………. 

Dalış Merkezi / Kulüp Ticari ünvanı       : ………………………………………………………………………….. 

Vergi Dairesi / Vergi Numarası              : ………………………………………………………………………….. 

Yetki Belgesi Sicil No                            : ………………………………………………………………………….. 

İsteği Yapan Yetkilinin Adı / Soyadı     : ………………………………………………………………………….. 

NO CİNSİ ADET TUTAR TAKSİTLİ TOPLAM 

1 Dalış Merkezleri Yetki Belgesi (Ticari Kuruluş)                

2 Dalış Merkezleri Yetki Belgesi (Kulüp)        

3 Dalıcı Eğitmen Harcı – Yıllık       

4 Rehber Dalıcı Harcı - Yıllık        

      

    TOPLAM   

 Ödeme Şekli           Banka Havalesi Kredi Kartı Kredi Kartı Taksitli 

 

KREDİ KARTI SAHİBİNE AİT BİLGİLER / KART BİLGİLERİ 

Kredi Kartı Türü :             Visa             Master Card  Bankası : ………………………………… 

Kart Sahibinin Adı Soyadı  : ………………………………….....................         T.C. Kimlik No :   

/..../…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./ 

Kredi Kartı No :   /…./…./…./…./ /…./…./…./…./ /…./…./…./…./ /…./…./…./…./ 

Son Kullanma tarihi :   /…./………/ Güvenlik No : /…./…./…./ (Kartınızın arkasında yer alan numaranın son üç hanesi)  

 

 

Dekont Tarihi  : …………………………  Dekont No : /…………………………… 

 

 

Yetki belgesi Eğitmen / Rehber harçları ile ilgili banka dekont bilgileri yukarıda yer almaktadır. 

Yetki belgesi Eğitmen / Rehber harçları ile ilgili tahsilatın kredi kartımdan tek çekim / taksitle yapılmasını kabul ediyorum. 

Yapılan denetim sonucu Yetki Belgesi almaya hak kazanmış bulunuyorum. Yaptığım ödemeye istinaden Yetki Belgemin 

hazırlanarak tarafıma gönderilmesini arz ederim. 

Lütfen formu doldurduktan sonra 0216 345 38 19 nolu faksa gönderiniz. 

 

 

 

 

Eğitmen Listesi Rehber Dalıcı Listesi 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

4) 4) 

5) 5) 

6) 6) 

7) 7) 

8) 8) 

   

  

BANKA HAVALESİNE AİT BİLGİLER:   ……………. Bankası Hesap No …………………………….         

 

Adı / Soyadı 

İmza 
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DALIŞ KURULUŞU, EĞİTMEN/REHBER DALICI/TANITIM DALIŞI UZMANI 

 ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ 

( FORM 3 ) 

 

EĞİTMEN         REHBER DALICI       TANITIM DALIŞI UZMANI 
 

       EĞİTMEN / REHBER / TANITIM DALIŞI UZMANI BİLGİLERİ  

T.C. KİMLİK NO :   

ADI SOYADI :   

SEVİYESİ / SİCİL NO :   

TELEFONU :   

CEP TELEFONU :   

ADRESİ :   

DALIŞ MERKEZİNİN BİLGİLERİ 

YETKİ NO:     

DALIŞ MERKEZİ ADI :   

YETKİLİ ADI :   

TELEFONU :   

CEP TELEFONU :   

ADRESİ :   

ŞARTLAR 

SÖZLEŞMENİN 

SÜRESİ : 

İşbu sözleşme ile taraflar arasında 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmış olup süre 

tamamlandığında taraflar sözleşmeyi yenileme hakkına sahiptir. 

BAŞLANGIÇ TARİHİ : ………../…………./…………… 

BİTİŞ TARİHİ : ………../…………./…………… 

1. Dalıcı kurslarında ve yapılacak eğitim ve tecrübe dalışlarında EĞİTMEN / REHBER DALICI / TANITIM 

DALIŞI UZMANI olarak görev yapacak, teorik ve pratik eğitimler verecektir. 

2.Kişi yapmış olduğu çalışma ve eğitim dersleri sırasında Türkiye Sualtı Sporlar Federasyonu Yönetmelik ve 

talimatlarına ve söz konusu yönetmelik ve talimatların değişiklik ve eklerine uyma yükümlülüğü altındadır. 

3.Üç maddeden ibaret bu sözleşme 3 (Üç) Nüsha olarak tanzim edilmiş ve aynı tarihte imza altına alınmıştır. 

Not:Tarafların, sözleşmenin feshi halinde yazılı dilekçe ile TSSF ‘ ye sözleşmenin feshini bildirmesi zorunludur. 

Tek taraflı fesihlerde karşı tarafa bildirilmesi Federasyonumuz sorumluluğu altında değildir. Sözleşme aslı 

Federasyonumuza teslim edilecek olup, diğer iki nüsha taraflarca saklanacaktır.  

Eğitmen/Rehber/TDUz. 

   
Dalış Merkezi Yetkilisi 

  
Adı Soyadı :   

 
Adı Soyadı :   

Ünvanı :   

 
Ünvanı :   

İmzası : 

  
İmzası : 
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YETKİLİ KİŞİLER VE DALIŞ EĞİTMENİ / REHBER DALICI / TANITIM DALIŞI 

UZMANI  İMZA ÖRNEKLERİ 

(FORM 4) 

 

Dalış Kuruluşu Adı: 

Dalış Kuruluşu Yetki Belgesi No:                   

Dalış Kuruluşu Yetkilisi Adı Soyadı:                                                                        İmza 

 

1)Eğitmen / Rehber / TD Uz.            Sicil No / Eğitmen düzeyi                              İmza                                                                                    

    Adı Soyadı 

    GSM, e-mail           

______________________               _________________/_______        _________________ 

 

2) Eğitmen / Rehber / TD Uz.           Sicil No / Eğitmen düzeyi                              İmza                                                                                    

    Adı Soyadı     

    GSM, e-mail       

______________________               _________________/_______        _________________ 

 

3) Eğitmen / Rehber / TD Uz.           Sicil No / Eğitmen düzeyi                             İmza                                                                                    

    Adı Soyadı   

   GSM, e-mail         

______________________               _________________/_______        _________________ 

 

4) Eğitmen / Rehber / TD Uz.           Sicil No / Eğitmen düzeyi                             İmza                                                                                    

    Adı Soyadı    

    GSM, e-mail        

_____________________               _________________/_______        _________________ 

 

5) Eğitmen / Rehber / TD Uz.           Sicil No / Eğitmen düzeyi                              İmza                                                                                    

    Adı Soyadı       

   GSM, e-mail     

______________________               _________________/_______         _________________ 

 

 

İmza örneği formunun aslı Federasyona gönderilecektir.  
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MALZEME BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ 

(FORM 5) 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

 Aşağıda ki listede yer alan malzemelerin Dalış Kuruluşumuzda mevcut ve denetleme için hazır 

olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Bilgilerinize arz ederim/ederiz. … /… / 20…. 

                                                                                             

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                          (İmza kaşe) 

                                                                                           Dalış Merkezi / Spor Kulübü 

                                                                                                  Yetkilisi Adı Soyadı 

1) Kompresör ya da yazılı tüp dolum anlaşması  

2) Denge yeleği (gereken sayıda. )  

3) Dalış tüpü (gereken sayıda.) 

4) Regülatör (gereken sayıda) 

5) Dalış elbisesi (gereken sayıda)  

6)Ağırlık kemeri (gereken sayıda) 

7)Maske, palet, soluma borusu (gereken sayıda) 

8) Dalış şamandırası (en az 1 adet)  

9) İlkyardım çantası (en az 1 adet) ve madde 24-(4)’deki ilkyardım malzemeleri 

10) Oksijen seti (10 Lt. , en az 1 adet )  

11) Dalış bayrağı (en az 1 adet) 

12) TSSF bayrağı (en az 2 adet, yetki belgesini aldıktan sonra) 

13) Diğer donanımlı dalış malzemeleri (gereken sayıda) 

 

 

 

 

 

http://www.tssf.gov.tr/spaw2/uploads/files/ILKYARDIMCANTASI.doc
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TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 

EĞİTMEN VE REHBER EĞİTİMİ BİLGİ FORMU 

(FORM 6) 

        ……/……/ 20 

 

Dalış kuruluşumuzda belirtilen seviye ve tarihler arasında eğitim yapılacaktır. Bilgilerinize 

saygılarımızla arz ederiz. 

Dalış Kuruluşu Yetkilisi       Üç Yıldız Eğitmen 

                                                                     (Kaşe, İmza)                                       (İmza) 

 

 

 

EĞİTİMİN ADI 

 

BAŞLAMA 

TARİHİ 

 

BİTİŞ 

TARİHİ 

 

EĞİTİM TARİH VE 

SAATLERİ 

 

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER 

 

TEORİK 

 

PRATİK 

TEORİK ADRESİ          
( AÇIK ADRES ) 

PRATİK 

ADRESİ 
( AÇIK ADRES) 

TELEFON ve 

FAKS 

NUMARASI 

 

1 YILDIZ EĞİTMEN 

 

       

 

2 YILDIZ EĞİTMEN 

 

       

 

REHBER DALICI 

 

       

 

DALIŞ KURULUŞUNUN ADI 

 

 

YETKİ BELGESİ NO 

 

 

EĞİTİM VERECEK EĞİTMENİN 

ADI, GSM No, E-Mail Adresi 
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Ek : Eğitmen – Rehber adaylarının listesi (İsim, Soyisim, TC. Kimlik No, E-Mail Adresi, Cep Telefonu Numaraları) 

 

 

 

 

 

                TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 

EĞİTMEN VE REHBER EĞİTİMİ SONUÇ BELGESİ 

(FORM 7) 

        ……/……/ 20 

Dalış kuruluşumuzda belirtilen seviye ve tarihler arasında yapılan eğitim sonuçları aşağıdadır. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

Dalış Kuruluşu Yetkilisi       Üç Yıldız Eğitmen 

                                                                     (Kaşe, İmza)                                      (İmza) 

 

 

 

 

               İSİM 
İLETİŞİM (GSM, e-

posta) 

EĞİTİM 

SEVİYESİ 

TEORİK 

SINAV NOTU 

UYGULAMA 

SINAV NOTU 
SONUÇ 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

ASİSTANIN   

ADI, GSM No, E-Mail Adresi 
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       DALIŞ EĞİTMENİ/REHBER SINAVI KATILIM İSTEK BELGESİ 

(FORM 8) 

  

 

Aşağıda kimlik bilgileri yer alan eğitmen/rehber adayı, Dalış kuruluşumuzda görevli bulunan üç yıldız 

eğitmen …………………………………………………………… tarafından ……………………………... 

tarihleri arasında düzenlenmiş bulunan kursa katılmıştır. Eğitime katılabilmesi için Federasyon tarafından 

gerekli kılınan tüm belgeler merkezimizde saklanmaktadır. Belgelerin birer kopyalarına aslı gibidir ibaresi 

tarafımızca yazılarak kendisine teslim edilmiştir. Evraklarının ve sınav bedeli makbuzunun sınav 

komisyonuna teslim edilmesi koşulu ile sınava alınmasını saygılarımızla arz ederiz. 

 

 

Adayın 

Adı / Soyadı   : 

T.C. Vatandaşlık Numarası : 

Eğitim başlama-bitiş tarihleri : 

Tel    : 

Fax    : 

GSM    : 

E-Posta Adresi   : 
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                                         Dalış Kuruluşu Yetkilisi        Üç Yıldız Eğitmen 

                                      (Kaşe, İmza, GSM, e-mail)             (Kaşe, İmza, GSM, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 

DONANIMLI DALIŞ SAĞLIK BİLDİRİM FORMU 

(FORM 9) 

DALIŞ MERKEZİ : 

Eğitmen   : 

DALICI ADAYI / DALICI’NIN 

Adı Soyadı  : 

Doğum Tarihi  : 

TC Kimlik Numarası : 

Telefon   : 

Adres   : 

e-posta                                : 

 

DALICI ADAYI veya DALICININ DİKKATİNE: 

Sportif amaçlı donanımlı dalış (SCUBA) bilinçli yapıldığında heyecan verici, eğlenceli ve güvenli bir aktivitedir. Ancak 

farklı fiziksel koşullarda gerçekleştirilen bu aktivite için, adaylar sağlık açısından engel bir durum taşımamalıdır. Bazı 

sağlık sorunları varlığında donanımlı dalış yapmak hayati tehlikeye kadar uzanabilen ciddi sonuçlara yol 

açabilmektedir. Bu belgedeki sorular kendi sağlık durumunuzu değerlendirip bildirimde bulunmanız için hazırlanmıştır. 

Cevaplandırmadan önce lütfen her soruyu dikkatlice okuyarak anladığınızdan emin olunuz. Anlaşılamayan sorularda 

eğitmeninizden yardım isteyiniz. Soruları doğru anlayıp doğru cevaplandırmak güvenli dalış yapmanız ve sağlığınız 

için son derece önemlidir.  

 

Lütfen sağlığınızla ilgili aşağıda yer alan sorulara vereceğiniz cevabın yanındaki kutucuğa çarpı koyarak işaretleyiniz. 

 

Herhangi bir kalp damar hastalığı geçirdiniz mi?      Hayır /  Evet 

Kalp krizi geçirdiniz mi?                      Hayır /  Evet  



07/02/2014 Yayım Tarihli TSSF Donanımlı Dalış Talimatı ( Değişiklik 06/05/2019) 

 29 

Göğsünüzde ağrı, sıkışma hissi, nefes darlığı oluştu mu?     Hayır /  Evet 

Herkesten daha çabuk yorulur musunuz?       Hayır /  Evet 

Halsizlik şikayetleriniz var mı?        Hayır /  Evet 

Yüksek tansiyon şikayetiniz var mı?       Hayır /  Evet 

Şeker hastalığınız var mı?         Hayır /  Evet 

Sürekli kullandığınız herhangi bir ilaç var mı?       Hayır /  Evet 

Varsa adı         

Herhangi bir akciğer rahatsızlığı (tüberküloz, pnömoni, bronşit v.b.)  

geçirdiniz mi?          Hayır /  Evet 

Astımız var mı?            Hayır /  Evet 

Nefes darlığı, hırıltı şikayetleriniz oluyor mu?      Hayır /  Evet 

Pnömotoraks (akciğer zarı yırtılması) geçirdiniz mi?      Hayır /  Evet 

Akciğerler veya göğüs boşluğuyla ilgili ameliyat oldunuz mu?    Hayır /  Evet 

Sık nezle, grip, sinüzit olur musunuz?       Hayır /  Evet 

Saman nezlesi, alerjik nezle probleminiz var mı?      Hayır /  Evet  

Burnunuzdan nefes almakta zorlanır mısınız?                        Hayır /  Evet 

Sinüsleriniz ya da kulaklarınızla ilgili herhangi bir müdahale geçirdiniz mi?   Hayır /  Evet 

Uçak yolculuklarında ya da yüksek yerlerden aşağı inerken kulaklarınızla    

ilgili herhangi bir sorun yaşar mısınız?        Hayır /  Evet 

Kulağınızla ilgili sık sağlık problemleri yaşar mısınız?     Hayır /  Evet 

Panik atak, yükseklik, kapalı ya da açık alan korkunuz var mı?    Hayır /  Evet 

Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığınız var mı?      Hayır /  Evet 

Hiç epilepsi (sara) nöbeti geçirdiniz mi?       Hayır /  Evet 

Hiç bayılma, bilinç kaybı geçirdiniz mi?       Hayır /  Evet 

Hiç bilinç kaybına yol açan kafa travması, yaralanma geçirdiniz mi?    Hayır /  Evet 

Bel, boyun ve sırt ağrılarından şikayetçi misiniz?        Hayır /  Evet 

Herhangi bir travma sonrası kol, bacak ve bel sorunlarınız oldu mu?    Hayır /  Evet 

Kol ve bacaklarınıza yayılan ağrı, uyuşma şikayetleriniz var mı?    Hayır /  Evet 

Migren, tekrarlayan baş ağrıları şikayetiniz var mı?       Hayır /  Evet 

Baş dönmesi şikayetleriniz oluyor mu?       Hayır /  Evet 

İleri derecede araç ya da deniz tutması yaşar mısınız?      Hayır /  Evet 

Son günlerde aşırı sıvı kaybı (bulantı, kusma, ishal v.b.) yaşadınız mı?    Hayır /  Evet 

Son zamanlarda aşırı kilo kaybınız oldu mu?      Hayır /  Evet 

Herhangi bir kan hastalığınız (hemofili, lösemi, anemi v.b.) var mı?    Hayır /  Evet 

Mide barsak sistemi ile ilgili herhangi bir operasyon geçirdiniz mi?    Hayır /  Evet 
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Kanlı dışkılama ya da kanlı idrar yapma sorununuz oldu mu?     Hayır /  Evet 

Son altı ay içinde herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?     Hayır /  Evet 

Uyuşturucu ya da alkolizm sorununuz var mı?      Hayır /  Evet 

(Kadın dalgıçlara) Gebe olma ihtimaliniz var mı?      Hayır /  Evet 

Daha önce dekompresyon hastalığı (vurgun) geçirdiniz mi?      Hayır /  Evet 

Daha önce dalışa bağlı herhangi bir rahatsızlık geçirdiniz mi?     Hayır /  Evet 

Yukarıdaki soruları okuyup anlayarak eğitmen …………………  …………………….’in gözetiminde doğru olarak 

cevapladım. Şu an var olan veya geçmişte yaşadığım sağlık sorunlarıyla ilgili yanlış bildirimlerim sonucu, ya da kendi 

hatam sonucu dalışlarımda ortaya çıkabilecek her türlü sorunla ilgili sorumluluğu kabul ediyorum. Yukarıdaki sorulara 

verdiğim cevapları değiştirecek bir durumun gelişmesi halinde dalış eğitmenimi bilgilendireceğimi taahhüt ediyorum.  

İsim:      İmza:     Tarih: 

DALIŞ EĞİTMENİN DİKKATİNE: 

Dalış yapacakların bu bildirimde cevapladığı sorular, bu adayların bir hekim tarafından muayenesine gerek olup 

olmadığını tespit etmek için hazırlanmıştır. Herhangi bir soruya “Evet” cevap verilmesi halinde durum bir hekim 

tarafından değerlendirilmeli, dalış veya dalış eğitimi, dalışa uygunluk raporu alındıktan sonra yapılmalıdır. Dalış 

yapacakların soruları cevaplamadan önce tam olarak anladığından emin olunuz. Sorular içerisinde kullanılan 

kelimelerden bazılarının tam anlaşılmaması halinde dalış yapacaklara bu kelimelerin anlaşılması için yardımcı olunuz. 

Güvenli dalış ya da dalış eğitimi yapılabilmesi için sağlık açısından bir engelin olmaması son derece önemlidir. 

 

 

DALIŞA UYGUNLUK MUAYENESİ YAPACAK HEKİMİN DİKKATİNE:  

Donanımlı dalış (SCUBA) bilinçli olarak yapıldığında güvenli bir spordur. Ancak farklı fiziksel koşullarda 

gerçekleştirilen bu aktivite, önceden var olan bazı sağlık sorunları bulunduğunda tehlikeli sonuçlara neden olabilir, hatta 

hayatı tehdit edebilir.  

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Talimatı gereğince 1, 2 ve 3 Yıldız dalıcı adaylarında “Sağlıklı 

olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak” şartı 

aranmaktadır. Bu nedenle bu belgede yer alan ve adayın sağlık durumunu sorgulayan sorular dalıcı adayı tarafından 

cevaplandırılmıştır. Verilen cevapların incelenmesi sonucu adayın eğitime katılabilmesi için dalışa uygunluk raporu 

alması gerekli görülmüş olup bu nedenle tarafınıza gönderilmiştir. Sualtı ortamında gerçekleştirilen dalış aktivitesi, 

bilinç kaybına,  baş dönmesi ve oryantasyon kaybına, efor kapasitesinde kısıtlamaya, akciğerlerde veya vücudun 

herhangi bir yerinde hava hapsine yol açan durum varlığına yol açan sağlık sorunlarıyla bağdaşmamaktadır. Gebelik 

süresinde dalış yapmak sakıncalıdır. Önceden var olan bir sağlık sorunu nedeniyle dalış aktivitesi esnasında sorun 

yaşanması halinde, dalışa uygunluk raporu veren hekimin yasal sorumluğu vardır. Bu nedenle gerektiği durumlarda 

dalıcı ya da dalıcı adayını Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı ‘na sevk ediniz.  

Yukarıda açık kimliği belirtilen ve fotoğrafı bulunan  ………………………………………………………… 

…………………………………….  yapılan fizik muayenesinde; 

 Dalış yapmasında sağlık açısından bir engeli yoktur.  

 Dalışa uygunluk raporunun bir Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı tarafından verilmesi uygundur 

 Dalış yapması sakıncalıdır. 

Açıklama: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………



07/02/2014 Yayım Tarihli TSSF Donanımlı Dalış Talimatı ( Değişiklik 06/05/2019) 

 31 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Hekimin 

Adı Soyadı :       İmza : 

Diploma No :       Tarih :     /     /20…. 

Adresi  :  

Telefon : 

E-posta  :    @ 

Bu form TSSF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 
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                          SAĞLIK MUAYENE FORMU 

 

                                    ( FORM 10 ) 

 

Ad Soyad:  

Doğum Tarihi:  

Adresi:  

Telefon:  

 

e-posta : 

Belge türü : 

ANAMNEZ: Anamnez aşağıdaki bilgileri içermeli ve muayene yapacak hekim tarafından alınmalı, muayene olacak 

kişinin sorulanları anladığından emin olunmalıdır. Bu form doldurulduktan sonra dalıcıya da imzalatılmalıdır. 

1. Daha önce dalışa bağlı herhangi bir hastalık geçirdiniz mi?  EVET   HAYIR   

2. Çalışmanıza engel olacak bir sağlık sorunu yaşadınız mı?   EVET   HAYIR   

3. Hastaneye yattınız mı?      EVET   HAYIR   

Evet ise açıklayınız: 

4. Ameliyat oldunuz mu? Bir kaza geçirdiniz mi?    EVET   HAYIR   

Evet ise açıklayınız: 

5. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı?     EVET   HAYIR   

Evet ise açıklayınız: 

6. Aşırı kilo değişikliğiniz oldu mu?     EVET   HAYIR   

7. Sigara / alkol alışkanlığınız var mı?     EVET   HAYIR   

8. Alerjik bir hastalığınız var mı?      EVET   HAYIR   

Evet ise açıklayınız: 

9. Kulaklarınızda herhangi bir problem var mı?     EVET   HAYIR   

10. Baş dönmesi, bilinç kaybıyla birlikte bayıldığınız oldu mu?  EVET   HAYIR   

11. Sinüslerinizle ilgili bir sorununuz var mı?    EVET   HAYIR   

12. Dişlerinizde protez kaplama dolgu var mı?    EVET   HAYIR   

13. Herhangi bir akciğer hastalığınız var mı?    EVET   HAYIR   

14. Herhangi bir kalp hastalığınız var mı?     EVET   HAYIR   

15. Şeker hastalığınız var mı?      EVET   HAYIR   

16. Romatizma, eklem ağrıları, bel ağrısı var mı?    EVET   HAYIR   

17. Kemiklerinizle ilgili kırık çıkık söz konusu oldu mu?   EVET   HAYIR   

18. Görme kusurunuz var mı?      EVET   HAYIR   

19. Herhangi bir nedenle (epilepsi v.s.) nöbet geçirdiniz mi?    EVET   HAYIR   

20. Anksiyete, depresyon, klostrofobi, panik atak gibi  

rahatsızlıklarınız mevcut mu?      EVET   HAYIR   

21. Herhangi bir psikiyatrik tedavi gördünüz mü?     EVET   HAYIR   

22. Gebe olma ihtimaliniz var mı?      EVET   HAYIR   

23. Anne baba ve kardeşlerde önemli bir hastalık var mı?   EVET   HAYIR   
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MUAYENE BULGULARI 

Boy:   Kilo:     Vücut Kütle İndeksi:  

       (ağırlık kg  / boy, m) 

Kulak muayenesi 

Otoskopik muayene:    Valsalva:   

Ağız ve boğaz muayenesi: 

Nörolojik muayene: 

Nistagmus:   Romberg:   Yüzeyel duyu:   

Derin duyu:   Motor foksiyonlar:  Kraniyal sinirler: 

Refleksler: Biseps: …/… Triseps: …/… Ön kol: …/…  Patella: …/… Aşil: …/… 

Solunum ve dolaşım sistemi:  Nabız:   Kan basıncı  Oskültasyon: : 

Gerekli hallerde tomografi:   EKG (gerekli hallerde eforlu):  

Akciğer fonksiyon testleri:  FEV1:   FVC: 

(FEV1 ve FVC % 80 altında ise kontrendikasyon açısından inceleyiniz) 

Karın muayenesi: 

Herni:    Skar:   Hassasiyet: 

Laboratuar:  

Eritrosit:   Lökosit:   Trombosit:  Hb: 

Hemotokrit:   Sedimentasyon:  Glukoz:   Trg: 

Kolesterol:   SGOT:   SGPT:   Kreatinin: 

Tam idrar tetkiki:   

NOTLAR:             

             

             

             

             

 

 

Tarih / şehir:                           Sualtı Hekimi  / Uzmanlık No:      

Doktorun imzası:       

 

Bu formda yer alan soruları anlayarak doğru cevapladığımı, beraberimde getirdiğim tetkik ve laboratuvar 

sonuçlarının tarafıma ait olduğunu, gerektiğinde bu formdaki bilgilerin adli ve idari makamlarla 

paylaşılabileceğini, bir sonraki muayene tarihinden önce sağlık durumumda değişiklik olduğunda bir sualtı 

hekiminde tekrar muayene olmam gerektiğini kabul ve beyan ederim. 

 

Eğitmen/Rehber/Dalıcı:       İmza:           
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EĞİTMEN - REHBER / DALICI SAĞLIK RAPORU 

 

( FORM 11 ) 

 

 

Ad Soyad: 

Doğum Tarihi: 

Adresi: 

 

Telefon: 

 

e-posta : 

Protokol no: 

          Tarih: …../……/20.... 

 

Yukarıda adı ve protokol numarası yazılı EĞİTMEN – REHBER  /  DALICI ’nın belirtilen tarihte TSSF Donanımlı 

Dalış Talimatı’na uygun olarak yapılan klinik, radyolojik ve laboratuar muayeneleri sonucuna göre sağlık açısından 

dalış yapması 

 

(   )    Uygundur 

(   )    Uygun değildir 

(   )    Uygun değildir. ….../….../20… tarihinde tekrar muayene edilerek değerlendirilmelidir. 

Durumu bildirir sualtı hekimi rapordur. 

 

Sualtı ve Hiperbarik 

Tıp Uzmanı Dr.   :        

 

 

İmza               :       

 

 

 

Not: Geçici olarak dalış yapmasında sakınca görülenlere önerilen bir sonraki muayene tarihi belirtilmelidir.  

 

FOTO 
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                          RİSK KABUL BELGESİ 

 

                                    ( FORM 12 ) 

 

RİSK KABUL BELGESİ 

(FORM 12) 

 

_______________________ 

adresinde bulunan 

____________________ 

Dalış Merkezi ile 

_______________________ 

adresinde bulunan 

_______________________ 

arasında aşağıda belirtilen 

şartlarda anlaşma 

imzalanmıştır. 

 

1.) Dalışta, dalış emniyetinin 

ve can güvenliğinin, 

sorumluluğunun dalıcıya ait 

olduğunu biliyorum. 

Emniyetli dalış kurallarına, 

dalışın tüm risklerine, 

tehlikelerine karşı 

aydınlatıldım,  riskleri kabul 

ederim. 

 

2.) Dalış sırasında vücuda 

belirli bir basıncın tatbik 

olduğunu kabul ettiğimi, 

epilepsi, bayılma, tüberkül, 

akciğer veya sinüs sorunu, 

kalp veya dolaşım sistemi 

rahatsızlığı, hemofili, kronik 

göz rahatsızlığı, kanama, 

böbrek, karaciğer veya 

mesane ile ilgili veya başka 

dalışa engel herhangi bir 

rahatsızlığım olmadığını 

beyan ederim. 

 

3.) Dalış öncesi 12 saate 

kadar alkol veya dalışı 

engelleyen bir ilaç almadığımı 

ve tedavi altında olmadığımı 

beyan ederim. 

 

4.) Tek başıma 

RISIKO ANNAHME 

(FORMULAR 12) 

 

Zwischen dem Tauchzentrum 

_______________________, 

das unter der Adresse 

______________________ 

ansässig ist und dem  

_______________________, 

der unter der Adresse 

_______________________ 

ansässig ist, wurde diese 

Vereinbarung mit den folgenden 

Bestimmungen unterschrieben. 

 

1.) Ich bin mir darüber im 

Klaren, dass die Verantwortung  

bei einem Tauchvorgang die 

Tauchsicherheit und die 

Sicherheit des Lebens alleinig 

der Taucher trägt.  Ich wurde 

über die Sicherheitsregeln, über 

die Risiken und Gefahren des 

Tauchens aufgeklärt, hiermit 

akzeptiere ich alle Risiken. 

 

2.) Ich akzeptiere, dass während 

eines Tauchganges der Körper 

einem Druck ausgesetzt ist. Ich 

erkläre hiermit, das  ich an 

keiner Epilepsie, Ohnmacht, 

Tuberkel-, Lungen-oder Sinus-

Problemen, Herz-oder 

Kreislauferkrankungen, 

Hämophilie, chronischen 

Augenbeschwerden, Blutungen, 

Leber-, Nieren- oder 

Blasenkrankheiten oder 

sonstigen Beschwerden leide,  

die einen Tauchgang verhindern 

könnten.  

3.) Ich erkläre hiermit, das ich 

ASSUMPTION OF RISK 

(FORM 12) 

 

An agreement has been 

signed between the 

_____________________ 

Diving Centre residing at the 

address 

_______________________ 

and 

_______________________ 

residing at the address 

_______________________ 

under the below mentioned 

conditions. 

 

1.) I acknowledge that 

diving safety and safety of 

life during a diving activity 

is the responsibility of the 

individual diver. I have been 

informed about safe diving 

rules, all risks involved in 

and inherent hazards of  

diving and I expressly 

assume such risks.   

 

2.) I acknowledge that there 

is a certain amount of 

pressure on the body during 

a dive and I declare that I do 

not suffer from epilepsy, 

fainting, tuberculosis, lung 

or sinus condition, heart or 

circulatory conditions, 

haemophilia, chronic eye 

problems, bleeding, kidney, 

liver or bladder or any other 

condition which is 

contradictory to diving. 

 

3.) I declare that I have not 

take any alcohol or drugs 

contraindicatory to diving 

the latest 12 hours before 

СЕРТИФИКАТ ПРИНЯТИЯ 

РИСКА 

(ФОРМА 12) 

 

Между 

_______________________ 

Дайвинг-центром, 

расположенным по 

адресу_____________________

__ и _______________________, 

расположенном по 

адресу_____________________

__Заключено соглашение в 

рамках ниже приведенных 

условий. 

 

1.) Заявляю, что во время 

плавания под водой принимаю 

на себя ответственность за 

соблюдение правил 

безопасного плавания под 

водой и безопасности жизни.  

Осведомлен о правилах 

безопасного плавания под 

водой, всех рисках и 

опасностях плавания под водой 

и принимаю на себя данные 

риски. 

 

2.) Заявляю, что владею 

информацией о том, что во 

время плавания под водой тело 

находится под определенным 

давлением и у меня нет таких 

заболеваний, как эпилепсия, 

теряние сознания, туберкулеза, 

болезней легких и синуситов, 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, гемофилии, 

хронический 

офтальмологичесих болезней, 

кровотечений, болезней почек, 

печени или мочевого пузыря и 

других болезней, которые 

могут стать препятствием для 

совершения плавания под 
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dalmayacağımı ve 30m. altına 

inmeyeceğimi, tüm güvenli 

dalış standartlarına uygun 

dalışlar gerçekleştireceğimi 

kabul ederim. 

 

5.)  Tüm dalışlarımın 

dekompresyonsuz dalış 

olacağını kabul ederim. 

 

6.) Dalıştan önce ve dalış 

sırasında emniyet kurallarını 

ihlal etmeyeceğimi, dalış 

liderinin, rehberinin, tekne 

kaptanının, tekne amirinin 

talimat ve direktiflerine 

uymayı, kabul eder, aykırı 

davranış veya kişisel 

hatalarımdan kaynaklanacak 

problemlerden sorumlu 

olduğumu kabul ederim. 

 

7.) Dalış sırasında 

kullandığım tüpteki hava 

miktarının, rezerve miktarı 

olan 50 bar veya 700 psi 

limitine inmesi halinde dalış 

rehberini / liderini 

uyaracağımı kabul ederim. 

 

8.) Su altındaki yaşama zarar 

vermeyeceğimi ve sadece 

kamera ile görüntü avcılığı 

yapacağımı kabul ederim. 

 

9.) Sorumluluğum altında 

iken kaybolan veya hasar 

gören malzemenin tam 

değerini ödeyeceğimi kabul 

ederim. 

 

10.) Dalış sırasında meydana 

gelebilecek bir yaralanma 

veya sakatlıktan dolayı dalış 

merkezini hukuken maddi ve 

manevi sorumlu 

tutmayacağımı beyan ve 

kabul ederim. 

 

11.) Bu dokümanın sadece bir 

aydınlatma formu olmadığını, 

aynı zamanda taraflar 

arasında bir anlaşma 

olduğunu, reşit olmanın 

vermiş olduğu haklara 

dayanarak ve hiçbir baskı 

altında kalmadan tarafımdan 

imzalandığını beyan ederim. 

12 Stunden vor dem Tauchgang 

keinen Alkohol oder ein 

Medikament eingenommen 

habe,  oder unter einer 

Behandlung stehe die den 

Tauchgang behindern könnte. 

4.) Ich akzeptiere, dass ich nicht 

im Alleingang tauchen und 

nicht tiefer als 30 Meter tauchen 

werde und den Tauchgang, 

gemäß den anerkannten 

Tauchstandarden durchführen 

werde. 

5.) Ich akzeptiere, dass es sich 

bei allen Tauchgängen um  

keine 

Dekompressionstauchgänge 

handelt. 

6.) Ich erkläre hiermit, dass ich 

nicht gegen die Regeln der 

Sicherheit während des 

Tauchgangs verstoßen werde 

und mich an die Anweisungen 

und Richtlinien des 

Tauchführers, des Leiters, des 

Bootkapitäns und Steuermannes 

halten werden. Des Weiteren 

akzeptiere ich, dass ich für 

Angelegenheiten die infolge 

meines regelwidrigen Handelns 

oder durch persönlichen Fehler 

entstanden sind, die Haftung 

übernehme.  

7.) Ich akzeptiere, das ich 

meinen Tauchlehrer/Führer 

sofort darauf aufmerksam 

mache, wenn während des 

Tauchvorgangs die Luftmenge, 

die Reserveluftmenge meiner 

Tauchflasche  auf das Limit von 

50 bar oder 700 psi fallen sollte.  

 

8.) Ich akzeptiere, dass ich der 

Unterwasserfauna keinen 

Schaden zufügen und nur mit 

der Kamera nach Bildern jagen 

werde.  

 

9.) Ich akzeptiere, das ich für 

beschädigte oder 

verlorengegangene Materialien, 

the dive and I am not having 

any treatment. 

 

4.) I accept that I will not 

dive alone, will not go 

beyond the limit of 30 

metres and comply with the 

safe diving standards. 

5.)  I accept that all my 

diving sessions will be 

without decompression. 

 

6.) I accept that I will not 

violate safety rules before 

and during diving, comply 

with the instructions and 

directions of the diving 

instructor, boat skipper, boat 

manager and that I will be 

responsible for any problem 

caused by my non-

compliance or by my 

personal failings. 

7.) I accept that I will warn 

the instructor / leader diver 

in the event that the air in 

the cylinder reduces to less 

than the reserve pressure, 

i.e. 50 bar or 700 psi.  

 

8.) I accept that I will not 

harm any underwater life 

and I will only capture life 

with a camera device. 

 

9.) I accept that I will 

compensate fully for any 

loss or damaged material 

under my responsibility.   

 

10.) I declare and accept 

that I exempt and release the 

diving centre from all legal 

liability and responsibility 

whatsoever for personal 

injury and harm.. 

 

11.) I acknowledge that this 

is not just an informative 

document but also an 

agreement between the 

parties and I hereby declare 

that I, based on the rights of 

being an adult, sign this 

document willingly, without 

pressure or undue influence. 

 

Name Surname : 

водой. 

 

3.) Заявляю, что за 12 

часов до погружения не 

принимал алкоголя или прочих 

препаратов, которые могут 

препятствовать погружению и 

не находился под лечением. 

 

4.) Заявляю, что не буду 

нырять один без 

сопровождения и не буду 

опускаться ниже 30 метров, все 

погружения буду совершать в 

соответствии со стандартами 

надежного плавания под водой. 

 

5.) Заявляю, что все мои 

погружения будут без 

декомпрессии. 

 

6.) Заявляю, что во время 

погружения и плавания под 

водой не буду нарушать 

правила безопасности, буду 

соблюдать инструкции лидера, 

инструктора дайвинга, 

капитана катера, 

администратора катера и 

принимаю полною 

ответственность, которая 

возникнет в результате 

проблем, вызванных моим 

несоблюдением или 

индивидуальными ошибками. 

 

7.) Заявляю, что в случае, 

если объем возудах в баллоне, 

используемом во время 

подводного плавания, снизится 

ниже лимита 50 бар или 700 psi 

сообщу об этом 

инструктору/лидеру по 

дайвингу. 

 

8.) Заявляю, что не буду 

наносить вред подводной 

жизни и только камерой буду 

снимать и вести охоту за 

изображениями. 

 

9.) Согласен оплатить 

полностью стоимость 

принадлежностей, находящихся 

под моей ответственностью, 

которые могут быть 

утерянными или 

поврежденными. 
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Adı Soyadı  : 

Doğum Tarihi : 

İmza  : 

die unter meiner Verantwortung 

standen, den vollen Geldwert 

bezahlen werde. 

 

10.) Ich erkläre und akzeptiere, 

dass ich für Verletzungen oder 

einer Invalidität, die während 

des Tauchgangs auftreten kann, 

das Tauchzentrum in 

gesetzlicher Hinsicht zu keiner 

materiellen oder immateriellen 

Haftung ziehen werde.  

 

11.) Ich erkläre hiermit, dass 

dieses Dokument nicht nur ein 

Aufklärungsformular ist, 

sondern auch eine Vereinbarung 

zwischen den Parteien darstellt, 

die ich auf der Grundlage der 

Rechte meiner Volljährigkeit 

und ohne unter dem Einfluss 

Dritter zu stehen, mit meinem 

freien Willen unterschrieben 

habe.  

 

 

Vor- und Nachname : 

Geburtsdatum : 

Unterschrift  :  

Date of Birth : 

Signature  : 

 

10.) Заявляю и выражаю 

согласие, что в случае ранения 

или повреждения, которые 

могут возникнуть во время 

дайвинга, я не буду 

предъявлять дайвинг центру 

требований в отношении 

материальной и моральной 

ответственности. 

 

11.) Заявляю о том, что 

настоящий документ не 

является только 

информационной формой, а 

одновременно является 

соглашением между сторонами 

и подписан мною основываясь 

на правах совершенолетия и 

действуя в рамках свободной 

воли. 

 

Имя и фамилия : 

Дата рождения : 

Подпись  : 
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                             DALIŞ MERKEZLERİ DENETLEME FORMU 

                                                  (FORM 13) 

 

                                                                           Tarih :    ……. / ………… / ………  

                                                                                                                               Bölge :  

1-) Yetkili Dalış Merkezinin Adı  :   

2-)  TSSF Yetki Belge Nosu         :                                       Bitiş Tarihi : …………………. 

3-)  TSSF Yetki Belgesi Sınırları İçerisinde mi? :           Evet.                            Hayır.  

4-)  Denetleme Merkezi  :            Karada.                       Tekne-Limanda.          Tekne – Denizde.              Lastik Botta. 

5-)  Dalış Yapılıyorsa      :            Sportif Dalış.              Eğitim Dalışı.              Deneme Dalışı.                

6-)  Yetki Belgesi            :            Aslı.                            Fotokopisi.                   Görünür Asılı                    Asılı Değil.     

7-)  Teknede misafir dalış merkezleri :                           Var.                              Yok. 

Sn.No Merkez Adı. Yetki belge No. Eğitmen / Rehber Sözleşme Var/Yok 

     

     

     

     

     

     

 

8-)  Merkez Yetkilisi veya Yetkili Eğitmen    

       Adı – Soyadı : …………………………………    Sicil No : …………………..           Teknede.          Teknede Değil.       

9-)   Rehber :     

        Adı – Soyadı : …………………………………    Sicil No : …………………..           Teknede.          Teknede Değil.    

10-) Dalış Tüpleri  ................. Adet.         ……..……… Adet Test Tarihi Tamam.          ……..……… Test Tarihi Geçmiş.    

        (Tüplerin genel durumu ve yapılacak ilgili açıklamalar arka sayfaya yapılacaktır.) 

      11-) Dalış Yapılan Tekne Türk Bayraklımı? :                Evet.                          Hayır. 

12-) TSSF Bayrağı        :               Var.           Yok.         Gönderde.                 Gönderde Değil.                   Değişmeli  

13-) Dalış Bayrağı         :               Var.           Yok.         Gönderde.                 Gönderde Değil.                   Değişmeli                 

14-) Dalış Şamandırası :                Var.           Yok.         Denizde Hazır.          Denizde Hazır Değil.           Değişmeli    

15-) Dalıcıların Risk Formları :            İmzalı.                 İmzalı Değil. 

16-) TSSF Belgeli T.C. Vatandaşları  …………… Kişi.     Misafir ………………. Kişi. 

17-) Geçici Dalış Kimliği Sahibi  ………………..  Kişi.     Dalış İzin Kimliği Olmayan ………. Kişi. 

18-) 15 Yaş altı Dalıcı   :               Var.           Yok.     

19-) Bölge Dalışa Yasak :             Evet.          Hayır.   

20-) Endüstriyel Dalış Malzemeleri Var mı ?                     :          Evet.          Hayır. (Kaldırma Balonu, Air Lift v.b.) 

21-) Dalış Mrk. / Tekne Avcılık Araç Gereçleri Var mı?   :          Evet.          Hayır.  (Dalış Talimatnamesi Madde.27/17) 

22-) Dalış Emniyet Kurallarına Uyuluyor mu?                   :          Evet.          Hayır.  (Deko Tüpü, Akıntı İpi, Budy,v.b.) 

23-) Teknede Uzman Dalıcı Eğitimi Veriliyor mu?            :          Evet.          Hayır.   Verenin Sicil No : ………………  

24-) Donanımlı Dalış Talimatında Belirtilen İlkyardım Malzemeleri Tam mı? :          Evet.          Hayır.          

Denetçi Notu : (Yukarıdaki Maddelerden Açıklama Gereği Olan veya Bilgilendirilmesi Gerekli Görülen Bilgiler.) 
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i ../../2018 tarihli Talimatın 1. Maddesinin birinci fıkrasında metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  


