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Bu Talimatın amacı, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, 
havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da
gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar
kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve
uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, 
çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi, bu
konuda çalışacak olan eğitim merkezlerinin, eğitim kurum ve kuruluşlarının ve
eğitmenlerinin eğitim ve eğitmenlik kurallarının belirlenmesi, havuz, göl, deniz ve
yapay iç suların kıyılarında yapılan su sporlarının ve bu alanları kullanan kişilerin
katıldığı etkinliklerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ve denetiminin
gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 



• Akdeniz üniversitesinin yaptığı bir çalışmaya göre ; ''2005 ve 2007 
yılları arasındaki bin 255 boğulma olayından 88'inde yardıma giden 
kişiler de boğulma tehlikesi geçiriyor. Bu 88 olayda 114 kişi boğulma 
tehlikesi geçiriyor. 114 kişiden 83'ü hayatını kaybediyor. 114 kişiden 
41'i göl, 37'si nehir, 20'si deniz, 6'sı sulama kanalı, 3'ü havuz, 3'ü su 
çukuru, 2'si yangın söndürme, birisi su tankı, birisi de selde boğulma 
tehlikesi geçiriyor. Boğulma tehlikesi geçiren 114 kişiyi kurtarmak için 
suya giren 107 kişi de boğulma tehlikesi geçiriyor.



107 kişiden 60'ı hayatını kaybediyor. 60 kişiden 45'i ise çocuklardan 
oluşuyor. Yani bilinçsizce yapılan kurtarma çalışması ölümle 
sonuçlanıyor. Kurtarmak isterken ölenlerden 34'ü boğulma tehlikesi 
geçiren kişinin arkadaşı olurken, 7'si hiç tanımadığı kişi için suya 
giriyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor. Yardım etmek isterken boğulma 
tehlikesi geçiren 73 kişi ise akrabalardan oluşuyor''



• 2006 yılından sonra Ülkemizdeki plaj  ve 
denize girilebilir ortamların sayısı önceki yıllara 
göre 5 kat daha artıyor. 

• 2006 yılından itibaren başlayan TSSF/ILS 
cankurtaran eğitimleri sonrasında ise doğal 
olarak kurtarma sayıları da artıyor ancak ölüm 
sayılarınbda ciddi azalma gözleniyor. 



İstanbul plajlarını bu anlamda 
örneklemek mümkün..





T.S.S.F 2006 İTİBARİYLE VERDİĞİ
CANKURTARAN BRÖVE SAYISI!  



05.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE;29 ADET KAYITLI
CANKURTARMA MERKEZİMİZ 

BULUNMAKTADIR.

Bronz cankurtaran : 17.950 adet

Gümüş cankurtaran : 11.808 adet

Altın cankurtaran : 359 adet

Bronz cankurtaran eğitmen :      95 adet

Gümüş cankurtaran eğitmen : 32 adet

Altın cankurtaran eğitmen : 53 adet



TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI 
BİZİ BU SEMİNERE DAVET ETİKLERİ İÇİN ÇOK 

TEŞEKKÜR EDERİM...



BENİ DİLLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM… 


