
SERT F KALI DALICI DENEY M PROGRAMLARI SORUMLULUKTAN
FERAGAT VE R SKLER N KABULU ANLA!MASI 

 

Lütfen imzalamadan önce dikkatlice okuyarak bo"luklarõ BEN,

_________________________________________________ EMN YETL DALI! PRAT KLER ÜSTÜNE E# T LM ! B R
SERT F KALI SCUBA DALICISI OLDU#UMU VE SERBEST VE SCUBALI DALI!IN  ÇERD # TEHL KELER N B L NC NDE

OLDU#UMU BURADA BEYAN EDER M. 
 

Anlõyorum ve kabul ediyorum ki, ne bu aktiviteyi yürüten dalõ" profesyonelleri, ne de bu aktivitenin üstünden verildi$i kurum, 

__________________________, ne de international PADI inc., veya herhangi bir çalõ"anõ, ofis elemanlarõ, alt kurulu" veya

anla"malõlarõ   (bundan   sonra   “released   parties”   olarak adlandõrõlacaklardõr”), herhangi   bir   "ekilde benim   bu   aktivitelere

katõlmamdan, aktif veya pasif olsalar da, “released partileri”de içerecek "ekilde, herhangi bir kimsenin veya üçüncü kimselerin

ihmalkarlõklarõndan   dolayõ   olu"abilecek,   benim,   ailemin,   mirasçõlarõmõzõn   veya anla"malõlarõmõzõn ba"larõna   gelebilecek

yaralanma, ölüm veya   di$er zararlardan, sorumlu tutulamazlar. Anlõyorum ki basõnçlõ hava ile dalmak, beraberinde basõnç

odasõnda tedavi edilmesi gereken vurgun hastalõ$õ, embolizma, ve di$er hiperbarik yaralanmalar gibi bazõ riskleri içermektedir

Anlõyorum ki bu aktivite zaman veya mesafe veya her ikisinin birden, basõnç odasõndan uzak oldu$u bir yerde yapõlabilir. Aktivitenin

yapõldõ$õ yere yakõn bir basõnç odasõ olmamasõna ra$men ben bu aktiviteye ba"lamak ve devam etmek istiyorum. Dalõ" için uygun

akli ve fiziksel yeterlilikte oldu$umu ve ne alkol, ne de dalõ"a ters dü"en bir uyu"turucunun etkileri altõnda olmadõ$õmõ beyan ederim.

E$er ilaç alõyorsam bir doktora gitti$imi ve bir ilacõn/uyu"turucunun etkisi altõnda dalabilece$imin onayõna sahip oldu$umu beyan

ederim. 

Anlõyorum ki, serbest dalõ" ve tüplü dalõ", bu tecrübe sõrasõnda kendini zorlayabilece$im, fiziksel olarak yorucu aktivitelerdir ve

e$er kalp krizi, panik, a"õrõ nefes alma, ext dan dolayõ zarar görürsem, bahsi geçen yaralanmalarõn riskini tam olarak kabul

ediyorum ve bunlardan Released partileri sorumlu tutmayaca$õm. 

Aktiviteden önce bütün ekipmanõmõ kontrol edece$im ve çalõ"mayan bir ekipmanõm olursa Released partileri bundan haberdar

edece$im. Dalõ"tan önce ekipmanõmõ kontrol etmememden Released partileri sorumlu tutmayaca$õm. 
 

Bu dalõ" (lar) tecrübesine katõlmama müsaade edilmi" olmasõnõ dikkate alarak, ki"isel olarak burada bahsi geçen dalõ"a (lara 

) ili"kin ba"õma gelebilecek, öngörülsün veya görülmesin, tüm zarar, yaralanma ve hasarlarõ içeren riskleri kabul ediyorum.

Zararsõz oldu$u söylenen aktiviteyi ve Released Partileri, ben, ailem, veya eyaletim, mirasçõlarõm veya anla"malõlarõm, bu

tecrübeye katõlmamdan dolayõ, hem tecrübe sõrasõnda, hem de sonrasõnda do$abilecek herhangi bir suçlama veya davanõn

dõ"õnda bõrakõyoruz. 

Kanuni bir ya"ta oldu$umu ve bu risklerin kabulü ve sorumluluktan feragat anla"masõnõ imzalayabilecek yasal yeterlilikte

oldu$umu veya ebeveyn veya bakõcõmõn yazõlõ onayõnõ aldõ$õmõ beyan ederim. Buradaki maddelerin bir mukavele niteli$inde

oldu$unu ve önemsiz bir anlatõm olmadõ$õnõ ve bu feragati özgür irademle imzaladõ$õmõ tam olarak anlõyorum. 
 

 
 
 
 
 

BU BELGEYLE_________________________________ DALI! PROFESYONEL , _______________________, BU
AKT V TEN N ÜSTÜNDEN VER LD # KURUM,________________________, VE  NTERNAT ONAL PADI INC. ! RKET N 
K ! SEL YARALANMA, MADD ZARAR VEYA YANLI! ÖLÜME SEBEB YET VERME, RELEASED PART LER N AKT F VEYA
PAS F OLARAK BÜTÜN  HMALKARLIKLARINI DA  ÇEREREK ANCAK BUNUNLA L M TL KALMAYACAK !EK LDE, VE
BÜTÜN  LG L K MSELER , BUNLARDAN MUAF VE SORUMLULUK DI!I TUTAR. BU SORUMLULUKTAN FERAGAT VE
R SKLER N KABULÜ ANLA!MASININ  ÇER KLER N OKUYARAK, KEND M VE M RASÇILARIMI ADINA  MZALAMADAN
ÖNCE KEND M Z TAM OLARAK B LG LEND RD K. 

 
________________________________________________________________ ___________________________________ 

Katõlõmcõnõn  mzasõ Tarih (gün/ay/yõl) 
 

 
 
 
 

________________________________________________________________ ___________________________________ 
Ebeveynin/Bakõcõnõn  mzasõ Tarih (gün/ay/yõl) 

 
ÜRÜN NO. 10074 (12/00) Versiyon 2.0 © international PADI, Inc 2000 

 
Deneyim Programlarõ E$itmen Rehberi A-5 


