
Appendix  GENEL STANDARTLAR VE PROSEDÜRLER 
 

                 STANDART GÜVENL  DALI! UYGULAMALARI  
ANLAMA BEYANI 

 
Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. 

 
Bu, sizleri skin ve scuba dalõ larõnõn yerle mi  güvenlikli dalõ  uygulamalarõ konusunda bilgilendiren bir beyandõr. Bu 
uygulamalar sizin incelemeniz ve kabul etmeniz için derlenmi  ve dalõ  konforunuzu ve güvenli!inizi arttõrmayõ 
amaçlamaktadõr. Bu beyanõ imzalamanõz, sizin bu güvenlikli dalõ  uygulamalarõnõn farkõnda oldu!unuzun bir kanõtõ 
olaca!õ için gereklidir. "mzalamadan önce bu beyanõ okuyun ve üzerinde dü ünün. E!er ergin de!ilseniz, bu form ayrõca 
bir ebeveyn ya da veli tarafõndan imzalanmalõdõr. 

 
Ben, , bir dalõcõ olarak a a!õdakileri yapmam gerekti!ini anlõyorum: 

                    (Adõnõzõ Yazõn) 

1. Dalõ  için iyi bir fiziksel ve zihinsel form tutmalõyõm. Dalõ  yaparken alkol veya tehlikeli ilaçlarõn etkisinde 
olmaktan kaçõnmalõyõm. Devamlõ e!itimle dalõ  becerilerimi arttõrmaya çalõ arak ve dalõ  konusunda bir 
aktivitesizlik sürecinden sonra onlarõ kontrol altõndaki durumlarda inceleyerek dalõ  becerilerindeki yeterli!imi 
korumalõyõm. 

2. Dalõ  yapaca!õm yerler hakkõnda bilgi sahibi olmalõyõm. E!er de!ilsem, bilgili yerel bir kaynaktan resmi bir dalõ  
oryantasyonu almalõyõm. E!er dalõ   artlarõ benim deneyim sahibi olduklarõmdan daha kötüyse dalõ õ ertelemeli 
veya daha iyi ko ullardaki bir ba ka yeri seçmeliyim. Sadece e!itim ve deneyimlerime uygun olan dalõ  
aktivitelerine katõlmalõyõm. E!er özel olarak e!itimini almamõ sam ma!ara ya da teknik dalõ larõ yapmamalõyõm. 

3. Kullanõmõnõ bildi!im, eksiksiz, iyi korunmu , güvenilir ekipman kullanmalõ ve her dalõ tan önce do!ru ayarlar ve 
fonksiyonlar için ekipmanõ gözden geçirmeliyim. Ekipmanõmõ sertifikasõz dalõcõlarõn kullanmasõna izin 
vermemeliyim. Tüplü dalõ  yaparken her zaman kaldõrma gücü kontrol cihazõ ve su basõncõ ölçüm aygõtõ 
bulundurmalõyõm. Alternatif bir hava kayna!õ ve bir dü ük basõnçlõ yüzerlik kontrol  i irme sisteminin de 
bulunmasõnõn gerekli oldu!unu bilmeliyim. 

4. Dalõ  brifinglerini ve yönlendirmelerini dikkatle dinlemeli ve dalõ  aktivitelerimi denetleyenlerin tavsiyelerine saygõ 
duymalõyõm. Uzmanlõk dalõ õ aktivitelerine katõlabilmek, farklõ co!rafi bölgelerde ve hiçbir aktivite olmadan altõ ayõ 
geçen  dalõ  dönemlerinin ardõndan ek bir e!itimin gerekti!ini bilmeliyim. 

5. Tüm dalõ lar sõrasõnda ekip arkada õ sistemine ba!lõ kalmalõyõm. Ekip arkada õmla, ileti im yollarõnõ, ayrõlma 
hallerinde yeniden birle me ve acil durum prosedürlerini içerecek  ekilde dalõ larõ planlamalõyõm. 

6. Dalõ  tablosu kullanõmõnda bilgili olmalõyõm. Bütün dalõ larõmõ dekomprasyonsuz dalõ lar yapmalõ ve kendime bir 
güvenlik sõnõrõ olu turmalõyõm. Su altõnda derinli!i ve zamanõ ölçmek için gerekli bir araç bulundurmalõyõm. 
Maksimum derinli!i e!itim seviyeme ve deneyimlerime göre sõnõrlandõrmalõyõm. Dakikada 18 metreden daha fazla 
bir hõzla yüzeye yükselmemeliyim. Güvenlikli bir dalõcõ olmalõyõm - her dalõ tan sonra yava ça yükselmeliyim. Ek 
bir önlem olarak genellikle 5 metrede üç dakika veya daha fazla bir süre için güvenlik duru u yapmalõyõm. 

7. Uygun yüzerli!i korumalõyõm. Yüzeyde, yüzerlik kontrol cihazõnda hiç hava yokken, yüzerli!i dengelemek için 
a!õrlõ!õ ayarlamalõyõm. Su altõndayken yüzerli!i dengede tutmalõyõm. Yüzeyde yüzebilmek ve dinlenmek için 
yüzerlikli olmalõyõm. A!õrlõklarõ kolay çõkabilecek durumda tutmalõ ve dalõ  sõrasõnda tehlikede olursam yüzerlik 
sa!lamalõyõm. 

8. Dalõ  için düzgün bir  ekilde nefes almalõyõm. Sõkõ tõrõlmõ  hava solurken asla nefesimi tutmamalõ ya da nefes 
atlamamalõyõm ve nefes tutarak dalõ  yaparken a õrõ hiperventilasyondan kaçõnmalõyõm. Su içinde ve su altõndayken 
a õrõ çaba sarf etmekten kaçõnmalõ ve sõnõrlarõm dahilinde dalõ  yapmalõyõm. 

9. Uygulanabilir oldu!unda bir tekne, duba ya da ba ka bir yüzey destek istasyonu kullanmalõyõm. 

10. Balõk, av ve dalõ  bayra!õ yasalarõnõ içeren yerel kanunlarõ ve düzenlemeleri bilmeli ve bunlara uymalõyõm. 
 
Yukarõdaki ifadeleri okudum ve her soruma tatminkar bir cevap aldõm. Bu yerle mi  uygulamalarõn önemini ve 
amaçlarõnõ anlõyorum. Bunlarõn benim güvenli!im ve rahatõm için oldu!unu ve dalõ  yaparken bunlara ba!lõ 
kalmamamõn beni tehlikeye ataca!õnõ biliyorum. 
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