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Cankurtaran Olmak Ne İşime Yarar
İş Bulabilir Miyim?
Cankurtaran Bulundurma Zorunluluğu Var mı?
Ben Cankurtaran Olabilir Miyim?

Cankurtaran Sertifikanız Olması Ne İşinize Yarar ?

Alacağınız sertifika ile ;

• Ek gelir elde edebilirsiniz. Tüm turistik ve sportif tesislerin yüzme havuzlarında veya deniz
kıyısı bölgelerinde (plaj, iskele vs.) yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak, tatillerinizde veya bo
zamanlarınızda çalıabilirsiniz.

• Su Ürünleri Mühendislerinin veya su ortamında çalışacak personelinizin sportif dallarında,
denizdeki ve karadaki balık kafeslerinde veya havuzlarında, deniz akvaryumlarında, teknede,
açık denizde, havuzlarda, başınıza gelebilecek kazalarda, Cankurtarma ve İlkyardım eğitimi ile
acil ilk yardım (karada, havuzda, denizde) müdahalesi yapabileceksiniz. Ayrıca sertifikalı
cankurtaran olmanız işverenin gözünde size katkı sağlayacaktır.

• Her şeyden önce ailenize ve çevrenizdekilere bilinçli yardım edebilecek, belki de hayat
kurtarmış olacaksınız.
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Kimler Katılabilir ?

18 yaşını doldurmuş, ciddi bir sağlık problemi olmayan, yüzmeyi orta ve iyi derecede bilen
herkes katılabilir.

Katılmak için tek yapmanız gereken bizi arayarak kursa kaydınızı yaptırmak, ayrıntılı bilgi için
iletişime geçiniz.

CANKURTARAN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Uluslararası Mavi Bayrak Kriterleri'ne göre 2000 yılından itibaren Mavi Bayrak ödüllü plajlara
getirilen cankurtaran bulundurulması zorunluluğu, cankurtaran eğitimi alanındaki hareketliliği de
artırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar yok denecek kadar az olan lisanslı cankurtaran sayısının
artırılması konusunda "Cankurtarma Yönetmeliği" uluslararası standartlara uyum çerçevesinde,
cankurtaranlık konusunda bazı düzenlemeler getirdi ve "Turizm Bakanlığı Tesisler Yönetmeliği"
havuz ve plajı olan otel ve diğer türizm işletmelerine cankurtaran bulundurmayı zorunlu hale
getirdi. Merkezimiz, bulundukları il farketmeksizin, lisanslı cankurtaranlara ihtiyacı olan tüm tesis
ve işletmelere kendi bünyelerinde TSSF/ILS standartlarında cankurtaran eğitimi ve hizmeti
vermektedir. Merkezimiz bünyesinde açılan cankurtaran kurslarını ise, web sayfamızın "güncel
aktivitelerimiz ve kurslarımız" bölümünden takip edebilirsiniz.

* Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz... 0312 442 23 73
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