
Appendix GENEL STANDARTLAR VE PROSEDÜRLER 
 

TEKNE YOLCULU U VE SCUBA 

DALI!I SORUMLULUKTAN FERAGAT 

VE R"SKLER"N KABULÜ 
 

 
Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz ve tüm bo luklarõ doldurunuz. 

 
Ben, , sertifikalõ bir dalõcõ veya sertifikalõ bir scuba e!itmeninin kontrol ve 

(Yolcu/Dalõcõ) 

denetimi altõnda bir ö!renci dalõcõ oldu!umu, dalõ  alanõna ve dalõ  alanõndan yapõlan tekne yolculuklarõnda olu an 
tehlikeler de dahil olmak üzere tüplü dalõ õn içerdi!i tehlikelerinin tamamen farkõnda oldu!umu belirtirim. Bu 
tehlikelerin hava genle mesi yaralanmalarõ, bo!ulma, dekomprasyon rahatsõzlõ!õ, güvertedeyken kaymak ya da 
dü mek, sudayken bir tekne çarpmasõ, tekneye binerken ve inerken meydana gelen yaralanmalar ve denizin di!er 
tehlikeleri gibi tehlikeleri de içerdi!ini ama bunlarla sõnõrlõ olmadõ!õnõ anlõyorum. Bu feragatnameyi imzalayarak ister 
e!lenme dinlenme amaçlõ dalõ , ister bir dalõ  dersinin bir parçasõ olsun, böylesi dalõ  ya da dalõ lar yapmanõn içinde 
barõndõrdõ!õ bu gibi ve di!er risklerin tamamen farkõndayõm. 

 
Nene teknenin mürettebatõnõn ya da sahibinin, dalõ  profesyonellerinin                                                 adlõ teknenin 

  ,          teknenin adõ 
ne International PADI Inc.’nin, ne de onun üye ve yan kurulu larõnõn, sahiplerinin, görevlilerinin, çalõ anlarõnõn, 
acentelerinin ya da yukarõda sõralanan bireylerin ve veya ki ilerin, yürütücülerinin (bundan sonra “sorumluluktan muaf 
tutulan  ahõslar” olarak geçecektir), benim bu tekne gezisine  ve tüplü dalõ lara katõlõmõm veya aktif ya da pasif 
sorumluluktan muaf tutulan  ahõslar da dahil olmak üzere herhangi bir  ahsõn ihmali sonucunda do!abilecek herhangi 
bir ki isel yaralanma, ölüm veya tekne gezisi sõrasõnda bana, aileme ya da varislerimin ba õna gelebilecek herhangi bir 
olaydan sorumlu tutulamayaca!õnõ anlõyor ve kabul ediyorum. 

 
Yasal olarak bu sorumluluk üstlenmesini imzalamak için uygun ya ta ve yetkide oldu!umu veya ebeveynlerimden ya 
da velimden yazõlõ izin aldõ!õmõ belirtirim. 

 
BEN, , BU BELGE ARACILI"IYLA YUKARIDA SIRALANMI# 

(Yolcu/Dalõcõ) 

B$REYLER$ VE/VEYA K$#$LER$ ÜRÜN HATASI VEYA AKT$F YA DA PAS$F #AHISLARIN $HMAL$ DE 
DAH$L OLAN FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN K$#$SEL YARALANMA, MAL HASARI VEYA 
ÖLÜM DURUMLARININ TÜM SORUMLULU"UNDAN MUAF TUTARIM. 

 
YUKARIDAK$ PARAGRAFLARI OKUDU"UMU, BU TEKNE TURUNA VE SCUBA DALI#(LAR)INA 
KATILMANIN $ÇERD$"$ POTANS$YEL R$SKLER$ TAMAMEN ANLADI"IMI, BU BELGEY$ 
$MZALAMANIN YASAL SONUÇLARININ TAMAMEN FARKINDA OLDU"UMU B$LD$R$YORUM VE BU 
BELGEN$N YASAL BA"LAYICILI"ININ OLDU"UNU VE BEN$, ÜRÜN HATASI VEYA PAS$F YA DA 
AKT$F SORUMLULUKTAN MUAF TUTULAN #AHISLARIN $HMAL$ DOLAYISIYLA HERHANG$ B$R 
#EK$LDE MEYDANA GELEB$LECEK K$#$SEL YARALANMA, MAL HASARI VEYA ÖLÜM SEBEB$YLE 
OLU#AB$LECEK MADD$ ZARARLARIMI, $SM$ ÖZELL$KLE BEL$RT$LM$# OLSUN YA DA OLMASIN, 
YUKARIDA SIRALANAN K$#$LERDEN VE/VEYA B$REYLERDEN TAZM$N ETT$RMEM$ 
ENGELLEYECE"$N$ KABUL ED$YORUM. 

 
 

 
Katõlõmcõnõn $mzasõ Tarih 

 
 

Ebeveyn ya da Velinin $mzasõ (e!er gerekliyse) Tarih 
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