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 Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili doğal güzellikleri yanında birçok 

eski uygarlıkların izlerini bünyesinde bulunduran bir ülkedir. Sahil Güvenlik 

Komutanlığı olarak vatandaşların dalış yaparken daha güven içinde ve 

mevzuat kurallarına göre hareket etmesini sağlamak amacıyla Ülkemiz 

karasularında yapılan sualtı dünyasını tanımak, görüntülemek, 

denizlerimizdeki canlı yaşamını ve doğasını gözlemlemek için yapılan sportif 

amaçlı dalış faaliyeti icra eden kişi ve kuruluşları bilgilendirmek maksadıyla 

hazırladığımız bu kitapçık özel olarak ülkemiz genelindeki dalışların nasıl ve 

hangi kurallar çerçevesinde yapılacağını basit bir dille anlatmak hedefinde 

olup, mevzuat teknik ayrıntılara özellikle girmeyerek bir yol gösterici 

niteliğindedir. 

 

 Amacımız kolluk kuvveti olarak icra ettiğimiz görevlerde; siz değerli 

vatandaşlarımızın belirlenen kurallara duyarlı olarak bilgi seviyesini 

arttırmaya hedeflemektedir. Sualtında korunması gerekli değerlerimize ve 

denizel kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlamak amacıyla bir kılavuz 

niteliğinde hazırlanan bu dokümanın faydalı olmasını temenni ederiz. 
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 Üç tarafı denizlerle çevrili Ülkemizin deniz altında bulunan kültür ve 

tabiat varlıklarının korunması, tarihi eser kaçakçılığına engel olunması ve su 

altı dalış faaliyetlerinin mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla, 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dalıcılar ile dalış organizasyonu yapan 

dalış merkezlerinin, denizlerde yürüttükleri faaliyetler sırasında, yasaklanan 

bölgelerde dalış yapanların dalışlarına engel olunmakta, dalışa yasak bölgede 

dalış yapan kişiler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal/cezai 

işlemler uygulanmaktadır. 
 

 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35’inci 

maddesi gereğince, Sualtında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları 

ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tespit edilen ve 20 Mayıs 

2016 Tarihli 29717 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2016/8743 sayılı 

Kararname ile koordinat listeleri ve alanları belirtilen bölgelerde, bilimsel 

çalışmalar dışında her türlü dalış yasaktır.  

 

 Dalışa Yasak Sahalar dışında yapılan sportif amaçlı dalışlar için dalış 

teknelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Turizm 

Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi” kontrolü yapılmakta, belgesi olmayan 

veya belgesi olup da yasak alanlarda faaliyet gösteren dalış kulüp/kuruluş ve 

kişilerin dalışları engellenerek, bu kulüp/ kuruluş ve kişiler hakkında tutulan 

tutanaklar il/ilçe Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilmektedir.  

 

 Dalış Teknelerinde; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 

düzenlenmiş “Dalış Merkezi Yetki Belgesi” kontrolü yapılarak, belgesi 

olmayan dalış kuruluşlarının dalışları engellenmekte ve tutulan tutanaklar 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna gönderilmektedir. 

 

 Dalış Kuruluşlarının, dalış tarihini ve dalış yapacakları bölgenin 

yerini, hava şartlarının uygun olmaması durumunda olası değişiklik yerini, 

yetkili birimlere (Sahil Güvenlik, yoksa Emniyet ve Jandarma Birimlerine) 

bildirip bildirmediği kontrol edilmekte, gerekli bildirimleri yapmadan dalış 

yaptıran dalış kuruluşlarının dalışları engellenmektedir.  

  

 

 

 

DALIŞ FAALİYETLERİNİN DENETİMİ 
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Dalış tiplerini şu şekilde sınıflandırabiliriz; 

 

 

 
  

 Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde hiçbir hava 

kaynağından faydalanmadan, teknik kuralları uygulamak suretiyle su altına 

inmeyi-yüzmeyi ve mümkün olduğunca su altında kalmayı sağlayan dalışlardır. 

(ABC dalışları, Skin diving)  

 

 
 

 Sıkıştırılmış hava ya da oksijen oranı arttırılmış sıkıştırılmış hava 

solumaya olanak veren ve yüksek basınca dayanıklı taşınabilir tüp ve buna 

ilişkin donanım kullanılarak sualtında yapılan dalışı.  

 

 
 

 Dalıcı adaylarının ilk eğitimlerinin başlatılması ve her düzeydeki 

dalıcıların belge düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Türkiye Sualtı Sporları 

Federasyonundan (TSSF) yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış 

eğitmeni eşliğinde düzenlenen dalışlardır. 

 

 
  

 Sualtını tanımak sualtı canlılarını ve doğasını gözlemlemek, dalış 

deneyimini arttırmak ve sualtını görüntülemek için eğlence ve dinlence 

amacıyla yapılan donanımlı dalışları,  

 

 

DALIŞ TİPLERİ 

   ALETSİZ DALIŞ: 

  DONANIMLI DALIŞ: 

          (SCUBA) 

  SPORTİF  DALIŞ: 

   EĞİTİM DALIŞI: 
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DALIŞ EMNİYETİ 
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 Ülkemizde amatör amaçlı balıkçılık; sadece rekreasyon, spor veya dinlence 

amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı 

balıkçılık etkinliğinidir. Son yıllarda özellikle dalarak su ürünleri avcılığı hobi olarak  

yapılan popüler bir faaliyettir. Amatör sualtı avcısı; gün doğumundan gün batımına 

kadarki sürede Amatör Amaçlı Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış 

karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı 

tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişi olarak tanımlanmıştır. 
 

 Su Ürünleri Kanunu kapsamında icra edilen amatör amaçlı su ürünleri avcılığı 

yapacak kişilerin Tebliğ’de belirtilen ve nesli tehlike altında olan “Avlanması Tamamen 

Yasak Olan Türler” konusunda hassas davranması, ayrıca “Denizlerde Avlanabilecek 

Türlere” ilişkin Tebliğ’de belirtilen limitlere ve zaman yasaklarına dikkat etmeleri 

gerekmektedir.  

 

 Unutmayalım balıkları kurallar korur ama kurallara uyulduğu sürece ! 

 

 Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak mevzuat kapsamında sizler için hazırlanan bu 

bölümde dalarak yapacağınız amatör su ürünleri avcılığının esaslarına ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir.  

 

 Kurallara uygun olarak avlanan tüm deniz sevdalılarına rastgele… 
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Herhangi bir zorunluluk 

bulunmamaktadır.

Vatandaşlar tarafından   

istenilirse; Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl/İlçe 

Müdürlüklerinden 5 yıl 

süre ile geçerli olan 

“Amatör Balıkçı

Belgesi” alınabilir.  

4/2 Numaralı Amatör 

Amaçlı Su Ürünleri 

Avcılığını Düzenleyen 

Tebliğ’de belirtilen 

alanlar*

Dalışa Yasak Sahalar

Akdeniz Fokunun yaşadığı

sualtı ve su üstü girişli 

kıyı mağaraları

Deniz Askeri Yasak 

Bölgeler

01 Nisan-15 Kasım 

tarihleri arasındaki 

dönemde, sahilden 

itibaren uzaklığı 200 

metreyi geçmeyen 

şamandıralarla çevrilmiş

yüzme alanları

Su ürünleri yetiştiriciliği 

yapan kafeslerde 100 

metreden daha yakın 

mesafede  

Limanlar, balıkçı barınak 

ve çekek yerleri

Herhangi bir belge 

gerekli mi?

Yasak sahalar 

bulunmakta mı?

DALARAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

*       4/2 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in 18’inci maddesi 
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Denizlerde avlanabilecek 

türler; 4/2 Numaralı Amatör 

Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını

Düzenleyen Tebliğ’de 

belirtilen boy/ağırlık limitleri, 

alıkonulabilir miktarlar ve 

zaman yasağına uygun 

olarak avlanması

gerekmektedir.

DALARAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

*  4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in 16’ncı maddesinde belirtilen türlerde;

- Boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.

- Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün 

hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

- Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği 
toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam 

balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez. 

- Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, 

avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

Ne kadar balık 

avlanabilir?

Kg cinsinden limit verilen 

türlerde, avlanılan tür tek 

veya karışık olsun  5 kg’ı

geçemez.

Adet cinsinden limit 

verilen türlerde kg 

cinsinden limitlere 

bakılmaz.
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Balıkçılık 

Yarışmalarında 

herhangi bir yerden izin 

alınması gerekli midir?

DALARAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

*       4/2 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in 7’nci maddesi kapsamında “Deniz Alası, Büyük Cam (Kum) Köpek Balığı, Güneşlenen 

Köpek Balığı, Köpek Balığı,  Dikburun Köpek Balığı, Mahmuzlu Camgöz, Deniz Kaplumbağaları, Deniz Çayırları, Mersin Balıkları, Orfoz, Lagos, Kırmızı Yıldız, 

Kırmızı Mercan, Siyah Mercan, Deniz Atı, Minare, Şeytan Minaresi, Deniz Kulağı, Pina, Mühreler, Maya, Fok, Yunus ve Balınalar, Ticari Deniz Süngerleri, Yağlı

Balık ve Beni Balığı” denizlerde ve içsularda avlanması tamamen yasak olan türlerdir.  

Amatör avcılık 

kapsamında avlanması

yasak türler               

bulunmakta mı?

4/2 Numaralı Amatör Amaçlı

Su Ürünleri Avcılığını

Düzenleyen Tebliğ

kapsamında “Avlanması

Tamamen Yasak Olan 

Türler” belirlenmiştir.*

YASAKTIR

Amatör olarak 

avladığım ürünleri 

satabilir miyim?

Ayrıca söz konusu su 

ürünlerinin canlı olarak 

nakledilmesi ve başka 

kaynaklara bırakılması da 

yasaktır.  

Balıkçılık Yarışmalarında 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından 

izin alınması ve yarışma 

süresince izin alanlarında 

yarışmacılar dışındakilerin 

avcılık yapması yasaktır. 
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DALARAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

Sualtı tüfeği*

Denizlerde gün batımından 

gün doğumuna kadar olan 

sürede sualtı tüfeği ile 

avcılık yapılabilir mi?

YASAKTIR

Orfoz ve Lagos 

avlayabilir miyim?

YASAKTIR

Orfoz ve Lagos 

“Avlanması Tamamen 

Yasak Olan Türler”

arasında  yer almaktadır. 

Sualtı tüfeği ile hava 

kaynağı, tüp, nargile, her 

türlü soluma cihazı ve 

yedek hava kaynağı

kullanabilir mi?

YASAKTIR

*       4/2 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in 17’nci maddesi 
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DALARAK SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

Sahil Güvenlik 

Komutanlığının yetkisi 

nedir ve nasıl bir 

denetim yapıyor?

Denizlerde amatör balıkçı

ve sualtı avcıları

denetimlerinde  1380 

sayılı Su Ürünleri Kanunu 

kapsamında Sahil 

Güvenlik Bot  Komutanları

yetkilidir. 

Denetimlerde; koruma ve 

kontrol görevlileri 

tarafından aykırılığın 

niteliğinin ticari  veya 

amatör olup olmadığı

öncelikle avlanılan su 

ürünleri miktarı, kullanılan 

avlanma aracı ve karar 

vermeye etkili diğer 

hususlar göz önüne 

alınarak tespit  

edilmektedir. 
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Bu bölümde yer alan dalışa yasak sahalar; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu’nun 35’inci maddesi kapsamında kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması için ilan edilmiş alanlardır. Bu alanlar dışında dalışa ve avcılığa yasak 
bölgeler olan Deniz Askeri Yasak Bölgeleri ve Deniz Özel Güvenlik Bölgelerine ilişkin 
detaylı bilgilere Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının internet ana 
sayfasında yer alan ve her yıl güncellenen “Denizcilere İlanlar Yıllığı”ndan 
ulaşılabilirsiniz.. 

            DALIŞA YASAK SAHALAR 
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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 
DALIŞ KONTROL LİSTELERİ 
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DALIŞ MERKEZLERİ, SUALTI SPOR KULÜPLERİ VE DALICILIK KONTROL LİSTESİ 
 
 

S.NU KONTROL EDİLEN 
HUSUS 

 
İLGİLİ MEVZUAT MADDESİ 

1. Dalışa yasak sahalar 
dışında yapılacak sportif 
amaçlı dalışlar için İl 
Turizm Müdürlüğünden 
veya yetkili kılacağı 
makamdan “İzin Belgesi” 
alınmış mıdır?  

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.7 
 
 “Madde 7- Yasak bölgeler dışında sportif amaçlı aletli dalışlar izne tabidir.  
 Kulüp, kuruluş ve derneklerce grup halinde yasak bölgeler dışında yapılacak sualtı dalışları için dalış 
yapılacak yerlere ait izne esas bilginin il turizm müdürlüklerine veya yetkili kılacağı kuruluşa önceden 
bildirilmesi zorunludur. Bu bilgi ilgili kuruluşça Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığı’na (veya mahallindeki 
yetkilisine ) iletilir. 
 Yabancı uyruklu dalıcılar için her türlü aletli sportif dalış izne tabidir. Bu izinleri verecek makamlar il 
turizm müdürlükleri veya yetkili kılacağı kuruluştur. 
 Düzenlenecek izin formlarından bir adedi Liman Başkanlığına bir adedi ise Bölge Sahil Güvenlik 
Komutanlığına (veya mahallindeki yetkilisine) izin veren kuruluşça iletilir. Kontroller sırasında bir nüshası izin 
alan kuruluşta kalan izin belgesinin yetkililere gösterilmesi mecburidir. 
 Eğitim amacıyla yapılacak dalışlar ile iki kişilik arkadaş sistemi dalışların da (yasak bölgeler hariç) bilgi 
verilmesi ve izin alınması mecburi değildir.” 

2. “Turizm Amaçlı Sportif 
Faaliyet İzin Belgesi” 
mevcut mudur? 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Md.9 

 Madde 9 - (1) İşletmeler her yıl, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, bu 
Yönetmelikte belirtilen şekilde valilikten izin alır. 

    (2) Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su üstü ve su altı sportif faaliyetleri için en fazla bir takvim yılını 
kapsayacak şekilde valilikten alınan deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, izin belgesi yerine geçer. 

3. “Dalış Bildirim Formu” ilgili 
kurum/kuruluşlara dalış 
yapılmadan önce teslim 
edilmiş midir? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.6/3 
 
 “MADDE 6 – (3) Dalış kuruluşları, dalış yaptırabilmek için dalış tarihini ve dalış yapacakları bölgenin 
yerini, hava şartlarının uygun olmadığında zorunlu olası değişik yerini, ilgili liman başkanlığı/başkanlıkları ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığına, yoksa emniyet ya da jandarmaya bildirirler.” 
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S.NU KONTROL EDİLEN 
HUSUS 

 
İLGİLİ MEVZUAT MADDESİ 

4. Dalış merkezi bünyesinde 
sözleşmeli olarak çalışan 
en az 2* (yıldız) bir dalış 
eğitmeni ve bir rehber 
dalıcı mevcut mudur?  

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.6/1 
 
 “MADDE 6 – (1) Dalış kuruluşları, en az iki yıldız bir dalış eğitmeni ve bir rehber dalıcı ile sözleşme 
yapmak zorundadırlar. Dalış kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan dalış eğitmeni eğitim verebilir, eğitim ve 
tanıtım dalışı yaptırabilir. Aynı kişi hem eğitmen, hem rehber dalıcı olabilir. Eğitime katılan öğrencilerin eğitim 
alabilme şartlarını yerine getirdiğine ilişkin bir dosya düzenlenir. Bu dosya istendiğinde görevlilere göstermek 
üzere 5 yıl süre ile kuruluş merkezinde saklanır. Dalış kuruluşları, uygulamalı deniz eğitimlerini yaptırabilmek 
amacıyla geçici süreyle denize kıyısı olan bir başka ildeki dalış kuruluşunun tekne ve donanımlarından 
yararlanabilirler. ” 
 
TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.8/2 
 
 “MADDE 8 – (2) Yetkili dalış kuruluşu, dalış faaliyetleri sırasında dalış merkezine kayıtlı en az bir 
eğitmen ve bir rehber dalıcıyı hazır bulundurur.” 
 

5. Dalış eğitmeni ve rehber 
dalıcılar, yetki belgesi 
almış yalnız bir dalış 
kuruluşunda görev 
almakta mıdır ? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.8/1 
 
 “MADDE 8 – (1) Dalış eğitmeni ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış yalnız bir dalış kuruluşunda 
görev alabilirler. Dalış eğitmenleri ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşuna kayıtlı olmaksızın 
eğitmenlik ve rehberlik yapamazlar. Uzman dalıcı eğitmenleri de, uzman dalış eğitmeni olarak kayıtlı oldukları 
dalış kuruluşunda görev yapabilirler.” 

6. Kayıtlı olmayan dalış 
eğitmeni/rehber 
dalıcı/dalıcı personel 
çalıştırılmakta mıdır? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.8/1 
 
 “MADDE 8 – (1) Dalış eğitmeni ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış yalnız bir dalış kuruluşunda 
görev alabilirler. Dalış eğitmenleri ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşuna kayıtlı olmaksızın 
eğitmenlik ve rehberlik yapamazlar. Uzman dalıcı eğitmenleri de, uzman dalış eğitmeni olarak kayıtlı oldukları 
dalış kuruluşunda görev yapabilirler.” 

7. Donanımlı dalış yapacak 
şahıslar TSSF/CMAS 
dalıcı kimliklerini, başka 
dalış eğitim sistemine 
ilişkin dalıcı belgesi olanlar 
ise dalış izin kimliklerine 
sahip midir ? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.7/2 
 
 “MADDE 7 – (2) Dalış yapacak dalıcılar, yapılacak denetlemelerde TSSF/ CMAS dalıcı kimliklerini, 
başka dalış eğitim sistemine ilişkin dalıcı belgesi olanlar ise dalış izin kimliklerini Federasyon görevlilerine ve 
ilgili kolluk görevlilerine gösterirler. Yabancı uyruklu dalıcılar kendi dalıcı kimlikleri ile karasularımızda dalış 
yapabilirler ve gerektiğinde kendi dalış kimliklerini gösterirler.  
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8. Dalış eğitimlerinde eğitime 
katılan öğrencilerin eğitim 
alabilme şartlarını yerine 
getirdiğine ilişkin bir dosya 
düzenlenmiş midir? Bu 
dosyalar 5 yıl süreyle dalış 
merkezinde muhafaza 
edilmekte midir? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.6/1 
 
 “MADDE 6 – (1) Dalış kuruluşları, en az iki yıldız bir dalış eğitmeni ve bir rehber dalıcı ile sözleşme 
yapmak zorundadırlar. Dalış kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan dalış eğitmeni eğitim verebilir, eğitim ve 
tanıtım dalışı yaptırabilir. Aynı kişi hem eğitmen, hem rehber dalıcı olabilir. Eğitime katılan öğrencilerin eğitim 
alabilme şartlarını yerine getirdiğine ilişkin bir dosya düzenlenir. Bu dosya istendiğinde görevlilere göstermek 
üzere 5 yıl süre ile kuruluş merkezinde saklanır. Dalış kuruluşları, uygulamalı deniz eğitimlerini yaptırabilmek 
amacıyla geçici süreyle denize kıyısı olan bir başka ildeki dalış kuruluşunun tekne ve donanımlarından 
yararlanabilirler.” 

9. Dalışlarda Türk bayraklı 
deniz araçları 
kullanılmakta mıdır? 
 
Kendi tekneleriyle dalış 
yapmak isteyen yabancı 
uyruklular gerekli 
müsaadeyi almışlar mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.13  
 
 “Madde 13- Sualtı dalışlarında Türk teknelerinin kullanılması esastır. Ancak kendi tekneleri ile gelen 
yabancı uyruklular ile kendi botlarından dalış yapmak isteyen yabancı gruplar için gerekli müsaade alınması 
şartı ile dalış yapılması mümkündür.” 
 
TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.13 
 
 “MADDE 13 – Dalış kuruluşlarınca yaptırılacak her türlü sportif dalışlarda Türk bayraklı teknelerin 
kullanılması zorunludur. Dalışlarda kullanılacak tekneler, diğer tekneler gibi ilgili liman başkanlığından gerekli 
tüm belgelerini almak zorundadır. Tüm dalış teknelerinde Federasyon bayrağının asılması zorunludur.” 

10. Dalış merkezi “Yetki 
Belgesi” mevcut mudur? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.5/1 
 
 “MADDE 5 – (1) Dalış kuruluşları, yetki belgesi almak şartıyla Federasyonun talimatlarındaki kural ve 
şartlar ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dalış eğitimi vermeye, eğitim dalışı, sportif dalış ve tanıtım 
dalışı yaptırmaya yetkilidirler.”  
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11. Dalış yapılacak bölgenin 
seyir emniyeti ve 
dalıcıların can ve mal 
güvenliğine yönelik her 
türlü güvenlik önlemleri 
alınmakta mıdır? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.17,18 
 
 “MADDE 17 – (1) Dalış yapacaklar, öncelikle kendi dalış ve can güvenliklerinden sorumludurlar. Yetkili 
dalış eğitmeni, rehber dalıcı ve dalış lideri konumundaki kişiler, dalış yapılacak olan bölgenin seyir emniyeti ile 
dalış yapacakların can ve mal güvenliğine yönelik her türlü güvenlik önlemlerini almak ve aldırmakla 
yükümlüdürler. Dalıştan önce ve dalış anında dalış kurallarına uymayanlar Federasyon yetkilileri veya kolluk 
görevlilerince dalıştan alıkonulur. Dalış kuruluşları; dalıştan önce her dalıcıya, güvenli dalış kurallarını bildiğini 
ve risklerini kabul ettiğini belirten bir belgeyi imzalatırlar. 18 yaşından küçük dalıcıların belgelerini velisi 
imzalar.” 
 
 “MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu dalıcılar, eğitimlerini ve sportif dalışlarını, yetki belgeli dalış 
kuruluşunda görevli rehber dalıcıların gözetim ve denetiminde yaparlar. Rehber dalıcılar, kültürel ve doğal 
değerlerimizin korunması, dalıcıların can ve mal güvenlikleri ile bölgedeki seyir emniyetinin sağlanması 
konularında gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Dalışlardan önce ve dalış anında, dalış kurallarına 
uymayanlar Federasyon yetkilileri ve kolluk görevlilerince dalıştan alıkonulur. Dalış kuruluşları, her dalıcıya 
dalış öncesi güvenli dalış kurallarını bildiğini ve risklerini kabul ettiğini belirten hem Türkçe, hem de dalıcının 
bildiği dilde düzenlenmiş belgeyi imzalatır. 18 yaşından küçük dalıcıların belgelerini velisi imzalar.” 
 

12. Dalışlar esnasında en az 2 
kişilik arkadaş/body 
sistemine uyulmakta 
mıdır?  
 
 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.19/2 
 
 “MADDE 19 – (2) Hiçbir gerekçeyle ve hiçbir koşulda tek başına dalış yapılmaz. Dalış yapabilmek için 
her dalıcının bir dalış eşi olması zorunludur. Başka eğitim sistemine ilişkin belgesi olan dalıcılar, TSSF/CMAS 
belgesi ile olan denkliklerine uygun belgeli dalış eşleri ile dalabilirler.” 
 
 
Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.14 
 
 “Madde 14- Dalışlar esnasında iki kişilik arkadaş sisteminin uygulanması zorunludur. Dalış ikilisinin 
emniyeti açısından flamalı dalış şamandıralarının kullanılması mecburidir.” 
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13. Dalış ikilisinin emniyeti 
açısından flamalı dalış 
şamandıraları ve Dalışlar 
esnasında iki kişilik 
arkadaş sistemi 
kullanılmakta mıdır?  

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.14 
 
 “Madde 14- Dalışlar esnasında iki kişilik arkadaş sisteminin uygulanması zorunludur. Dalış ikilisinin 
emniyeti açısından flamalı dalış şamandıralarının kullanılması mecburidir.” 
 

14. Dekompresyonlu dalış 
yapılmakta mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.11 
 
 “Madde 11- Sportif amaçlı dalışlarda hiç bir malzeme tahdidi yoktur. 

 
 Aletli sportif dalışlarda denge yeleği (can yeleği, B, C) tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi ve 
zaman saati kullanılması mecburidir. 

 
 Ancak kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır. Kesinlikte dekompresyonlu 
dalışlar yapılamaz. 

 
 Dalışlar sırasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış teknelerde yüksek basınçlı tüp doldurma 
kompresörler bulundurmak serbesttir. 

 
 Dalış yaptıran acenta, kulüp, kuruluş, otel, tatil köyü, okul vb.,yerler ile teknelerde ilkyardım malzemeleri 
bulundurulması mecburidir. 

 
 Dalışlar sırasında su altında fotoğraf çekilmesi, video kamera kullanılması serbesttir. Çekim için gerekli 
her türlü malzeme kullanılabilir.” 
 

15. Donanımlı sportif 
dalışlarda ve dalış 
teknelerinde avcılık için 
kullanılan zıpkın ve 
benzeri araç ve gereçler 
bulunmakta mıdır? 
  
 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.20/3 
 
 “MADDE 20 – (3) Donanımlı sportif dalışlarda ve dalış teknelerinde avcılık için kullanılan zıpkın ve 
benzeri araç ve gereçler bulundurulmaz, kullanılmaz ve su ürünleri avcılığı yapılmaz.” 
  
Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.16 
 
 “Madde 16- Sportif amaçlı dalışlarda ticari amaçlarla su ürünleri avcılığı yasaktır. Sportif avcılık 
22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile saptanan avlanma esaslarına göre yapılır.” 
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16. Bakanlar Kurulu Kararı ile 
tespit ve ilan edilen dalışa 
yasak sahalarda, deniz 
askeri yasak bölgeler ve 
güvenlik bölgelerinde 
sportif dalış faaliyeti icra 
edilmekte midir? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.20/1 
 
 “MADDE 20 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen dalışa yasak sahalar ile deniz askeri 
yasak bölgeleri ve özel güvenlik bölgelerinde dalış yapılması yasaktır. Dalışlar sırasında arkeolojik, kültürel ve 
canlı ya da cansız doğal değerlere dokunmak, zarar vermek, konumunu bozmak, yerini değiştirmek, her ne 
amaç ve gerekçe ile olursa olsun su yüzeyine çıkarmak yasaktır. ” 
 

17. Eğitim amaçlı sportif gece 
dalışları eğitmenlerin 
kontrolünde ve önceden 
izin alınmak şartıyla 
yapılmakta mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.15 
 
 “Madde 15- Eğitim amaçlı sportif gece dalışları eğitmenlerin kontrolünde ve önceden izin alınmak 
şartıyla yapılabilir. Bunun dışında yapılacak gece dalışları yasaktır.” 

18. Dalışlar esnasında 
arkeolojik, kültürel, canlı 
ya da cansız doğal 
değerlere dokunmak, zarar 
vermek, konumunu 
bozmak, yerini 
değiştirmek, her ne amaç 
ve gerekçe ile olursa olsun 
su yüzeyine çıkarmanın 
yasak olduğu hükmüne 
uyulmakta mıdır? 

TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.20/1 
 
 “MADDE 20 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen dalışa yasak sahalar ile deniz askeri 
yasak bölgeleri ve özel güvenlik bölgelerinde dalış yapılması yasaktır. Dalışlar sırasında arkeolojik, kültürel ve 
canlı ya da cansız doğal değerlere dokunmak, zarar vermek, konumunu bozmak, yerini değiştirmek, her ne 
amaç ve gerekçe ile olursa olsun su yüzeyine çıkarmak yasaktır.” 
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19. Sportif Turizm Faaliyeti, 
Bakanlık tarafından ilan 
edilen alanlar içinde 
yapılmakta mıdır? 

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Md.7 

Madde 7 -(1) Sportif turizm faaliyeti, valiliklerin her yıl belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır. 

    (2) Bu alanların düzenlenmesi valilik tarafından yapılır. Birden fazla il sınırlarını kapsayan düzenleme ise ilgili 
valiliklerin eşgüdümü ile yapılır. 

    (3) Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için valiliklerce ayrı ayrı belirlenir. Özel parkur gerektirmeyen sportif 
turizm faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılır. 

    (4) Parkur alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf olduğu uluslar arası 
sözleşme, anlaşma ve düzenlemelere uyulur, bunun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 
alınır. 

20. Yabancı uyruklu 
şahıslarca yapılan sportif 
dalışlar “Türk Rehber 
Balıkadam” refakatinde 
yapılmakta mıdır ? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.9 
 
 “Madde 9- Dalış yapacakların dalış emniyeti ve can güvenliği dalış yapana ait olmakla beraber eğitimler 
esnasında kursiyer dalıcıların tüm sorumlulukları dalış eğitimine aittir. 

 
 Türk vatandaşlarının dalışlarda rehber balıkadam alması isteğe tabidir: 

 
 Yabancı uyrukluların sportif dalışlarını Türk rehber balıkadam refakatinde yapmaları zorunludur. Dalış 
esnasında kültür ve tabiat varlıklarının korunması dalıcıların dalışları esnasında mal ve can güvenliğinin 
sağlanması rehber balıkadamın mesuliyeti ve sorumluluğundadır. Ancak dalışlardan önce ve dalış kurallarını 
ihlal eden dalıcının kişisel hatasından doğacak her türlü problemden balıkadam mesul değildir. “ 
 

21. Sportif amaçlı aletli dalışlar 
için 30, eğitim amaçlı 
dalışlar için 42 metrelik 
derinlik limitine uyulmakta 
mıdır? 
 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.10 
 
 “Madde 10- Sportif amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti 30 m.dir. Ancak eğitim amaçlı dalışlarda bu 
limit 42 metredir. 30 metreyi aşan derinliklerde yapılacak dalışlarda gerekli sağlık personeli ve teçhizatı 
bulundurulması zorunludur. 

 
 Dalış sırasında yeterlilik belgelerinde belirtilen yetki ve limitler aşılamaz.” 
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22. 30 metreyi aşan dalışlarda 
gerekli sağlık personeli ve 
teçhizatı bulundurulmakta 
mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.10 
 
 “Madde 10- Sportif amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti 30 m.dir. Ancak eğitim amaçlı dalışlarda bu 
limit 42 metredir. 30 metreyi aşan derinliklerde yapılacak dalışlarda gerekli sağlık personeli ve teçhizatı 
bulundurulması zorunludur. 

 
 Dalış sırasında yeterlilik belgelerinde belirtilen yetki ve limitler aşılamaz.” 
 

23. Dalış esnasında yeterlilik 
belgelerinde belirtilen yetki 
ve limitlere uyulmakta 
mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.10 
 
 “Madde 10- Sportif amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti 30 m.dir. Ancak eğitim amaçlı dalışlarda bu 
limit 42 metredir. 30 metreyi aşan derinliklerde yapılacak dalışlarda gerekli sağlık personeli ve teçhizatı 
bulundurulması zorunludur. 

 
 Dalış sırasında yeterlilik belgelerinde belirtilen yetki ve limitler aşılamaz.” 
 
TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.19/1 
 
 “MADDE 19 – (1) Dalıcılar, kendi belge düzeyleri için belirlenmiş koşullara ve derinlik sınırlarına uymak 
zorundadırlar.” 
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24. Aletli sportif dalışlarda 
denge yeleği (can yeleği, 
B, C) tüp basınç 
göstergesi, derinlik 
göstergesi ve zaman saati 
kullanılmakta mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.11 
 
 “Madde 11- Sportif amaçlı dalışlarda hiç bir malzeme tahdidi yoktur. 

 
 Aletli sportif dalışlarda denge yeleği (can yeleği, B, C) tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi 
ve zaman saati kullanılması mecburidir. 

 
 Ancak kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır. Kesinlikte dekonpresyonlu 
dalışlar yapılamaz. 

 
 Dalışlar sırasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış teknelerde yüksek basınçlı tüp doldurma 
kompresörler bulundurmak serbesttir. 

 
 Dalış yaptıran acenta, kulüp, kuruluş, otel, tatil köyü, okul vb.,yerler ile teknelerde ilkyardım malzemeleri 
bulundurulması mecburidir. 

 
 Dalışlar sırasında su altında fotoğraf çekilmesi, video kamera kullanılması serbesttir. Çekim için gerekli 
her türlü malzeme kullanılabilir.” 
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25. Teknede, sportif dalış 
donanımı dışında 
endüstriyel dalışlarda 
kullanılan kaldırma balonu 
ve benzeri araç ve 
gereçler bulundurulmakta 
mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.11 
 
 “Madde 11- Sportif amaçlı dalışlarda hiç bir malzeme tahdidi yoktur. 

 
 Aletli sportif dalışlarda denge yeleği (can yeleği, B, C) tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi ve 
zaman saati kullanılması mecburidir. 

 
 Ancak kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır. Kesinlikte 
dekonpresyonlu dalışlar yapılamaz. 

 
 Dalışlar sırasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış teknelerde yüksek basınçlı tüp doldurma 
kompresörler bulundurmak serbesttir. 

 
 Dalış yaptıran acenta, kulüp, kuruluş, otel, tatil köyü, okul vb.,yerler ile teknelerde ilkyardım malzemeleri 
bulundurulması mecburidir. 

 
 Dalışlar sırasında su altında fotoğraf çekilmesi, video kamera kullanılması serbesttir. Çekim için gerekli 
her türlü malzeme kullanılabilir.” 
 
 
TSSF Donanımlı Dalış Yönetmeliği Md.20/2 
 
 “MADDE 20 – (2) Eğitim amaçlı da olsa tüm dalışlarda, sportif dalış donanımı dışında endüstriyel 
dalışlarda kullanılan kaldırma balonu ve benzeri araç ve gereçler, teknede bulundurulmaz ve kullanılmaz.” 
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26. Dalış yaptıran kuruluşta ve 
teknelerde ilk yardım 
malzemeleri 
bulundurulmakta mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.11 
 
 “Madde 11- Sportif amaçlı dalışlarda hiç bir malzeme tahdidi yoktur. 

 
 Aletli sportif dalışlarda denge yeleği (can yeleği, B, C) tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi ve 
zaman saati kullanılması mecburidir. 

 
 Ancak kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır. Kesinlikte dekonpresyonlu 
dalışlar yapılamaz. 

 
 Dalışlar sırasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış teknelerde yüksek basınçlı tüp doldurma 
kompresörler bulundurmak serbesttir. 

 
 Dalış yaptıran acenta, kulüp, kuruluş, otel, tatil köyü, okul vb.,yerler ile teknelerde ilkyardım 
malzemeleri bulundurulması mecburidir. 

 
 Dalışlar sırasında su altında fotoğraf çekilmesi, video kamera kullanılması serbesttir. Çekim için gerekli 
her türlü malzeme kullanılabilir.” 
 

27. 14 Yaşın altındaki kişiler, 
tanıtım dalışı da dahili 
herhangi bir gerekçeyle 
sportif (rekreasyonel) dalış 
yapmakta mıdır? 

TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Md.35/18 
 
 “14 yaş altındaki kişilere donanımlı dalış ya da tanıtım dalışı yaptıran dalış kuruluşuna, yetki belgesi 
bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir. İlgili eğitmenin belgeleri bir yıl süreyle iptal edilir. Tanıtım dalışlarını 
eğitmen gözetimi olmaksızın yapan dalış kuruluşlarına yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında ceza verilir.” 
 

28. Yeterli eğitim verilmeden 
bilgi kayıt formu 
düzenlenmiş midir? 

TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Md.35/5 
 
 “Teorik ya da uygulama eğitimi vermeden bilgi kayıt formu düzenleyen dalış kuruluşuna, yetki belgesi 
bedelinin 3 katı tutarında, tekrarı durumunda yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir ve 
eğitmenin eğitmenlik belgeleri bir yıl süre ile iptal edilir.” 
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29. Denetim esnasında, yetki 
belgesi alma koşullarına 
uyulmakta mıdır? 
Bulundurulması gereken 
malzemeler 
bulundurulmakta mıdır? 

TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Md.35/7 
 
 “Dalış kuruluşlarının denetlenmesinde Federasyonun belirlediği yetki belgesi alma koşullarından bir ya 
da birkaçını ihlal eden ve bulundurmak zorunda olduğu malzemeleri bulundurmayan dalış kuruluşlarına yetki 
belgesi bedelinin 1/3 ü kadar para cezası verilir. İhlalin giderilmemesi ve tekrarı durumunda dalış kuruluşunun 
yetki belgesi üç ay süre ile iptal edilir ve yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir. “ 
 

30. Sportif amaçlı dalış 
düzenleyen seyahat 
acentaları, yat işletmeleri 
kurum ve kuruluşlar ile 
sualtı kulüpleri 
balıkadamların sahip 
oldukları ve kullandıkları 
dalış malzemelerinin (tüp, 
regülatör,  denge yeleği 
gibi) periyodik testleri 
yaptırılmış mıdır? 

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Md.12 
 
 “Madde 12 - Sportif amaçlı dalış düzenleyen seyahat acentaları, yat işletmeleri kurum ve kuruluşlar ile 
sualtı kulüpleri balıkadamların sahip oldukları ve kullandıkları dalış malzemelerinin (tüp, regülatör,  denge yeleği 
gibi) periyodik test ve bakımlarını yaptırmak zorundadırlar. Bu testler Sivil balıkadam Yönetmeliğinde belirtilen 
kuruluşlarda, malzemeler imal eden ve satan yetkili firma temsilciliklerinde veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 
yetki verdiği kuruluşlarda yaptırılabilir.” 
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 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
 

 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu  
 

 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 
 

 Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik 
 

 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği  
 

 Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği  
 

 Su Ürünleri Yönetmeliği 
 

 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ 
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