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SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan 

seçerek oluşturduğu ekiplerle, Dost Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç 

duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden 

Devletlerin kendi Ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine 

sahiptir. 

SADAT Savunma; dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili 

kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, 

öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, geniş bir eğitim dokümanı arşivine 

sahip olup, ileri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak, 

sahasında yetenekli öğretmenler tarafından, talep eden Ülkelerin askeri 

personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak 

bulundurmaktadır. 

SADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş hem genç 

hem de tecrübeli, branşlarında ihtisas sahibi, nitelikli ve özel kabiliyetlere 

sahip eğitici personel portföyüne sahiptir. Ayrıca, mevcut eğitici kadrosunu 

ihtiyaca göre genişletme imkânını da her zaman kullanmaya hazır 

bulunmaktadır. 

SADAT Savunma; modern silahlı kuvvetlerde ileri teknoloji ürünü savunma 

sistem, araç, gereç ve silah bulundurmak kadar ve hatta ondan daha önemli 

ve öncelikli olarak; üstün fizik gücüne ve savaşın her durumuna cevap 

verebilecek niteliklere sahip, yetişmiş personelin mevcudiyetinin, Ülke 

savunmalarına katkısının bulunduğu bilinci ile hareket ederek; teker, küçük 

birlik ve özel birlik ve özel personel eğitimi ve kursları üzerinde hassasiyetle 

durmaktadır.  
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SADAT Savunma; ferdi yeteneklerin gelişmesini sağlayacak, geniş kurs 

yelpazesinden seçilmiş kurslarımız; 

1. Genel Eğitim Paketleri 

a. Teker muharebe ve küçük birlik taktikleri kursu, 

b. Özel birlik temel kursu, 

c. Özel birlik ileri ihtisas kursu, 

d. Havacılık Kursları, 

2. Alternatif Uzmanlık Kursları 

a. Kara Kuvvetleri için Eğitim Paketleri 

i. Kara harekatı kurs paketi, 

ii. Keskin nişancılık kurs paketi, 

iii. Özel görev nişancısı kurs paketi 

iv. Koruma kurs paketi, 

v. Tahrip kurs paketi, 

vi. Gayrı Nizami Harp kurs paketi, 

vii. Meskun mahal operasyonları kurs paketi 

viii. Tek Er Muharebe kurs paketi, 

ix. Topçu ve havan ileri gözetleyicilik kurs paketi, 

x. Tank Avcılığı (Zırhlı Araç tahribi / sağlam ele 

geçirilmesi) kurs paketi 

b. Deniz Kuvvetleri için Eğitim Paketleri 

i. Deniz harekâtı kurs paketi, 

ii. Kurbağaadam temel eğitim kurs paketi 

c. Hava Kuvvetleri için Eğitim Paketleri 

i. Hava harekâtı kurs paketi, 

ii. Helikopter pilotu kurs paketi 

d. Emniyet Teşkilatı için Eğitim Paketleri 

i. Hudut karakol emniyeti kurs paketi 

ii. Polis Özel Harekât temel eğitim paketi 

iii. Meskun mahal operasyonları kurs paketi 

Tüm güncel kurslarımız için http://goo.gl/c2jvU adresini ziyaret edin veya 

aşağıdaki QR kodu okutun 
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Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri 

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve 

bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması 

gerekmektedir. Bunlar asgari olarak; 

1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi, 

2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında 

tamamlanabilmesi, 

3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesi, 

4. 150 M mesafenin 4 dakikanın içerisinde serbest yüzerek 

tamamlanabilmesidir 

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Deniz 

Harekâtı Kursuna kabul edilir. 
 

Eğitim Konuları 

Deniz Harekat Kurslarında; çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu lastik 

bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları 

gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında denize olan 

ünsiyet arttırılarak, deniz harekatına yönelik; 

1. Yüzme kursu, 

2. Kurbağa adam kursu, 
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3. Özel dalış kursu (kapalı devre), 

4. Su altından gemi taarruzu, 

5. Su altı keşfi, 

6. Su altı arama kurtarma, 

7. Su altı intikal araç kullanımı, 

8. Su altı tim harekâtı, 

9. Limpet mayın, 

10. Ana konularında eğitimler verilir 
 

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler 

Kursiyerler, Deniz Harekâtı Kursu sonucunda; 

1. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme ve uygulayabilme, 

2. İleri dalış tekniklerini bilmek ve uygulayabilme, 

3. Kapalı dalış sistemleri kullanarak gemilere ve sahil tesislerine sinsi 

taarruzlar düzenleme, 

4. Su altı mayınlarını tanımak ve tesirsiz hale getirebilme, 

5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme, 

6. Denizde arama kurtarma harekâtı uygulayabilme, 

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme 

sonucunda başarılı olanlara deniz harekatı uzmanlığı sertifikası verilir 
 

Kursun Süresi: 

Deniz Harekatı Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak 

toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır. 
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Temel kurbağa adam kursu, uluslararası standartta 2 yıldız balıkadam 
eğitimi almış kişilere su altında iş yapabilme becerisi kazandırmaya 
yönelik olarak, çeşitli araçlar kullanmayı, ilkyardım tekniklerini ve tüm 
sualtı araçlarını tanıma eğitimi vermeyi içermektedir. 
 

 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri 
1. Temel yüzme tekniklerini bilmek 
2. 10 Kg sırt çantası ile 3000 metreyi 30 dakikanın altında 
tamamlayabilmek 
3. 150 metre mesafeyi 4 dakika içerisinde serbest yüzerek 
tamamlayabilmek 
Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler temel 
kurbağa adam kursu eğitimine kabul edilir  
 

Eğitim Konuları 

1. Yüzme kursu 
2. Temel Cankurtaranlık kursu 
3. Temel Kurbağa adam kursu 
4. Temel İlkyardım Kursu 



Kurbağaadam Temel Eğitim Kurs Paketi 

6 

5. Su altı arama kurtarma 
6. Su altı intikal araç kullanımı 
7. İrtifa dalış teknikleri 
8. Su altı tim harekâtı 
9. Tehlikeli sualtı canlıları 

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler 

Kursiyerler, Temel Kurbağa Adam Kursu eğitimleri sonucunda 
1. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme 
2. İleri dalış tekliklerini bilmek ve uygulama 
3. Gece dalış tekniklerini bilmek 
4. Su altında çeşitli bağlama, sökme kaynatma gibi işleri yapabilmek 
5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme 
6. Denizde arama kurtarma harekâtı uygulayabilme 

imkan ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirme 
sonucunda başarılı olanlara uluslararası 2 yıldız dalıcı belgesi ve 
kurbağa adam uzmanlığı sertifikası verilir. 
 

Kursun Süresi 

Kurbağaadam temel kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak 
toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır. 
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