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TSSF’NİN CANKURTARMA İLE İLGİLİ 
YETKİ VE GÖREVLERİ 

• Ülkemizde suda hayat kurtarma ilgili yasal düzenlemeleri 
uluslararası yetkili kurumlar ile eşgüdümlü hale getirmek. 

 

• Cankurtaran ve cankurtaran eğitmen standartları ile ilgili 
talimatları oluşturmak ve güncelleme çalışmaları yapmak. 

 

• Ülkemizde yönetmeliklere uygun cankurtaran eğitim 
merkezlerini yetkilendirmek ve bu merkezlerin yeterlilik ve 
eğitimlerinin denetimini yapmak . 

 

• Cankurtaran eğitmenlerinin kurs ve sınav standartlarını 
belirleyip uygulama yapmak. 



Cankurtaran Kimdir? 
• Her türlü açık ve kapalı su havzalarında; 

havuz, plaj, göl vs. gibi yerlerde yüzme 
bilmeyenleri uyaran, kişileri tehlikeden 
koruyan ve yaşamı tehlikeye giren kişilere 
müdahale eden ve gerektiğinde temel ilk 
yardım uygulamalarında bulunmak üzere 
eğitim almış kişilere cankurtaran denir.  

 



ILS NEDİR ? 
INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION 

ULUSLARARASI CANKURTARMA FEDERASYONU 

 
 

• ILS Dünyadaki iki ciddi oluşumun bir araya gelmesi ile 
oluşmuş ve bu sayede daha geniş bir alana yayılmış olan 
Uluslararası bir federasyondur. 



         24 Şubat 1993             FIS   +   WLS    =   ILSF 

FIS :  Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique 
(Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, Lüksemburg, 
İsviçre,İspanya…) 27 Mart 1910 

WLS : World Life Saving (Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, 
Güney Afrika ve A.B.D. …)  24 Mart 1971 

INTERNATIONAL LIFE SAVING 
FEDERATION 



YASAL ZORUNLULUK… 



CANKURTARAN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 
 
 

•  2634 Sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununa dayalı olarak Kültür 
ve Turizm Bakanlığından 
belgeli tesislerin özellikle 
yüzme havuzlarında turistlerin 
can güvenliklerini sağlamak 
amacıyla cankurtaran 
bulundurma zorunlulukları 
bulunmaktadır. 



 
 Bronz Cankurtaran Eğitimi Standardı: Bronz cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir. 

Havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler, 

 

Gümüş Cankurtaran Eğitimi Standardı: Gümüş cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir. 

Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya 

yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler, 

 

Altın Cankurtaran Eğitimi Standardı: Altın cankurtaran eğitimi süresi toplam 4 gün olup, 28 saattir. Açık 

deniz, göl ve kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel 

eğitime sahip görevliler. (Altın Cankurtaran kursuna katılabilmek için asgari CMAS 3 Yıldız Balıkadam 

brövesine sahip olmak gerekmektedir. 

 

TSSF cankurtaran eğitimleri TSSF’ce yönetmeliklere uygun olarak yetkilendirilmiş merkezlerde yetkili 

eğitmenlerce yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun olarak verilir. 

 

ILS/TSSF CANKURTARAN SINIFLANDIRILMASI 



ILS/TSSF CANKURTARAN EĞİTMEN SINIFLANDIRILMASI 

 
• BRONZ EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI :Bronz eğitmen eğitimi süresi 5 tam gün 

olup, toplam 35 saattir.  

 

• GÜMÜŞ EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI : Gümüş eğitmen eğitimi süresi 6 tam gün 
olup, toplam 42 saattir.  

 

• GÜMÜŞ EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI: Altın eğitmen eğitimi süresi 6 gün olup, 
toplam en az 42 saattir. 

 

• TSSF bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavları TSSF’ce yönetmeliklere uygun 
olarak yetkilendirilmiş merkezlerden standartlara uygun kurs aldığını belgeleyen 
adayların belirlenen sınav tarihlerinde başvuruları ile TSSF sınav komisyonunca 
yapılır. 

 

• TSSF altın eğitmen kurs ve değerlendirilmeleri TSSF tarafından yürütülür. 
 

 

 



TSSF CANKURTARAN VE EĞİTMEN SAYISI  
 (31.07.2015 tarihi itibari ile) 

 
• Bronz Cankurtaranlarımız                          : 22.115 

 

• Gümüş Cankurtaranlarımız         : 20.064 

 

• Altın Cankurtaranlarımız          : 587 

 

• Bronz Cankurtaran Eğitmenlerimiz         : 137 

 

• Gümüş Cankurtaran Eğitmenlerimiz        : 42 

 

• Altın Cankurtaran Eğitmenlerimiz         : 69 

  

• Olmak Üzere Toplam Bröveli Cankurtaran ve 
eğitmen Sayımız 43.014' dır. 

 



TSSF YETKİLİ CANKURTARAN MERKEZLERİ 
 (31.07.2015 tarihi itibari ile) 

 
• Ankara  :4 Merkez 
• Antalya  :6 Merkez 
• Balıkesir  :1 Merkez 
• Çanakkale  :1 Merkez 
• İstanbul  :3 Merkez 
• İzmir  :2 Merkez 
• Kayseri  :1 Merkez 
• Kocaeli  :2 Merkez 
• Manisa  :1 Merkez 
• Muğla  :1 Merkez 
• Trabzon  :1 Merkez 

 
      TOPLAM  :23 Cankurtama Merkezi 

 



MERKEZLERİN BÖLGELERE GÖRE 
DAĞILIMI  

AKDENİZ BÖLGESİ 

KARADENİZ BÖLGESİ 

MARMARA BÖLGESİ 

EGE BÖLGESİ 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 



TSSF CANKURTARMA YÖNETMELİĞİ 
TARİHİ VE AMACI 

• TARİHİ: 28  Ocak  2006 

 

• AMACI: 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 

gerçekleştirilmesidir. 



TSSF CANKURTARMA TALİMATI VE DÜZELTME 
TARİHLERİ 

TALİMAT TARİHİ: 18.08.2008 

 
TALİMAT YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ                         DEĞİŞİKLİK TARİHİ 

      

18.08.2008    3 YIL  20.02.2011
  

20.02.2011  3 YIL           07.05.2014 
                (Yürürlülükteki talimat  tarihi) 

 

 

 



SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM… 
 

                                       Doç. Dr. Şahin ÖZEN 

                                                                                                TSSF BAŞKANI 


