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Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz ve tüm bo luklarõ doldurunuz. 

 
Ben, , serbest ve tüplü dalõ õn barõndõrdõ!õ ciddi yaralanma veya ölümle 

Katõlõmcõnõn Adõ 
sonuçlanabilecek tehlikelerin farkõnda oldu!umu onaylarõm. 

 
Sõkõ tõrõlmõ  hava ile dalõ õn, bir takõm riskleri barõndõrdõ!õnõ anlõyorum, dekomprasyon rahatsõzlõ!õ, amboli ya da bir 
rekomprasyon odasõnda tedaviyi gerektirebilecek hiperbarik yaralanmalar meydana gelebilir. E!itim ve sertifika için 
gerekli olan açõk deniz dalõ  gezilerinin de rekomprasyon odasõna zaman, mekan veya her iki açõdan da uzak olan bir 
alanda yürütülüyor olabilece!ini anlõyorum. Dalõ  alanõnõn yakõnlarõnda bir rekomprasyon odasõnõn olmamasõ 
olasõlõ!õna ra!men yine de bu aktiviteye devam etmeyi seçiyorum. 

 
Ne e!itmen(ler)im __________________________  e!itim aldõ!õm tesis ___________________________ , ne  
PADI Americas ne de onun üye ve yan kurulu larõnõn, saygõn çalõ anlarõnõn, görevlilerinin, acentelerinin, 
yüklenicilerinin veya yürütücülerinin (bundan sonra “sorumluluktan muaf tutulan  ahõslar” olarak geçecektir) 
benim bu aktiviteye katõlõmõm sonucu veya aktif ya da pasif sorumluluktan muaf tutulan  ahõslar da dahil olmak 
üzere herhangi bir  ahsõn ihmali sonucunda do!abilecek herhangi bir yaralanma, ölüm veya bana, aileme ya da 
varislerime gelecek zararlardan sorumlu tutulamayaca!õnõ anlõyor ve kabul ediyorum. 

 
Bu kursa (ve bundan sonra program olarak geçecek olan seçmeli Macera Dalõ õ’na) katõlmaya izinli olmam 
hususunda, akademik konularõ ve/veya açõk deniz aktivitelerini içeren ama bunlarla sõnõrlõ olmayan bu programõn bir 
katõlõmcõsõyken öngörülen veya görülmeyen tüm riskleri ki isel olarak üstleniyorum. 

 
Program sõrasõnda veya sertifikamõ aldõktan sonra ben, ailem, varislerim tarafõndan benim bu programa 
kaydolmam ve katõlmam sonucunda, bahsedilen program ve yukarõda belirtilen  ahõslar hakkõnda yasal bir 
iddiada bulunmayaca!õm ve onlara dava açmayaca!õm. 

 
Serbest ve tüplü dalõ õn fiziksel olarak zorlayõcõ oldu!unu, bu aktivite sõrasõnda çok güç sarf edece!imi ve e!er 
kalp krizi, panik, hiperventilasyon vs. sonucu yaralanõrsam bu bahsedilen yaralanma risklerini üstleniyorum ve 
yukarõda belirtilen  ahõslarõ sorumluluktan muaf tutuyorum. 

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

 
Buradaki ko ullarõn kontrata dahil oldu!u ve sadece beyan olmadõ!õ, bu belgeyi kendi özgür irademle ve yasal 
haklarõmdan feragat etti!imi bilerek imzaladõ!õmõ onaylõyorum. Bu anla manõn herhangi bir maddesi 
uygulanamaz veya geçersiz bulundu!u taktirde, maddenin anla madan çõkarõlmasõnõ kabul ediyorum. Anla manõn 
geri kalanõ, uygulanamaz olan madde burada hiç bulunmamõ  gibi yorumlanacaktõr.. 

 
BEN,___________________________   BU BELGE ARACILI"IYLA E"#TMENLER#M ____________________ 

Katõlõmcõnõn Adõ 

E"#T#M ALDI"IM TES#S ___________________________  , INTERNATIONAL PADI INC.’# VE YUKARIDA 
BEL#RT#LEN TÜM #LG#L# K#$#LER#, AKT#F YA DA PAS#F BU $AHISLARIN #HMAL# DE DAH#L OLAN 
FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN K#$#SEL YARALANMA, MAL HASARI VEYA ÖLÜM 
DURUMLARININ TÜM SORUMLULU"UNDAN MUAF TUTARIM. 

 
BU SORUMLULUK VE R#SK ÜSTLENMES#N# #MZALAMADAN ÖNCE KEND# VE VAR#SLER#M 
ADINA OKUYARAK #ÇER#"# HAKKINDA TAMAMEN B#LG# SAH#B# OLDU"UMU BEL#RT#R#M. 

 
_______________________________ _______________________________ 
Katõlõmcõnõn #mzasõ Tarih(Gün/Ay/Yõl) 

 
_______________________________ _______________________________ 
Ebeveynin ya da Velinin #mzasõ Tarih(Gün/Ay/Yõl) 
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