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         Aşağıda imzası bulunan ben (bilgileri ve imzası bulunanlar)yukarıda belirtilen geziye katılabilmek için gereken 

tüm teorik eğitimi aldım, adı geçen geziye kendi isteğimle katıldığımı bildirir, güzergah dışına çıkmayacağımı, gezi 

sırasında olabilecek kazalar sonucu tarafıma gelebilecek bedeni ve maddi zararlardan, Süleyman Demirel 

Üniversitesi’ni ve ilgili birimlerini sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

 

1) Dalışta, dalış emniyetinin ve can güvenliğinin, sorumluluğunun dalıcıya ait olduğunu biliyorum. Emniyetli dalış 

kurallarına, dalışın tüm risklerine, tehlikelerine karşı aydınlatıldım,  riskleri kabul ederim. 

2) Dalış sırasında vücuda belirli bir basıncın tatbik olduğunu kabul ettiğimi, epilepsi, bayılma, akciğer veya sinüs 

sorunu, kalp veya dolaşım sistemi rahatsızlığı, hemofili, kronik göz rahatsızlığı, kanama, böbrek, karaciğer veya 

mesane ile ilgili veya başka dalışa engel herhangi bir rahatsızlığım olmadığını beyan ederim. 

3)Dalışı sorunsuz yapabilmem için her hangi bir rahatsızlığım olmadığını beyan ederim. 

4)Dalış öncesi 12 saate kadar alkol veya dalışı engelleyen bir ilaç almadığımı ve tedavi altında olmadığımı beyan 

ederim. 

5) Tek başıma dalmayacağımı ve 30m. altına inmeyeceğimi, tüm güvenli dalış standartlarına uygun dalışlar 

gerçekleştireceğimi kabul ederim. 

6) Tüm dalışlarımın dekompresyonsuz dalış olacağını kabul ederim. 

7) Dalıştan önce ve dalış sırasında emniyet kurallarını ihlal etmeyeceğimi, dalış liderinin, rehberinin, tekne kaptanının, 

tekne amirinin talimat ve direktiflerine uymayı, kabul eder, aykırı davranış veya kişisel hatalarımdan kaynaklanacak 

problemlerden sorumlu olduğumu kabul ederim. 

8) Dalış sırasında kullandığım tüpteki hava miktarının, rezerve miktarı olan 50 bar veya 700 psi limitine inmesi halinde 

dalış rehberini / liderini uyaracağımı kabul ederim. 

9) Su altındaki yaşama zarar vermeyeceğimi ve sadece kamera ile görüntü avcılığı yapacağımı kabul ederim. 

10) Dalış sırasında meydana gelebilecek bir yaralanma veya sakatlıktan dolayı Süleyman Demirel Üniversitesini, 

Topluluk Başkanını ve Eğitmenini  hukuken maddi ve manevi sorumlu tutmayacağımı beyan ve kabul ederim. 

11) Bu dokümanın sadece bir aydınlatma formu olmadığını, aynı zamanda taraflar arasında bir anlaşma olduğunu, reşit 

olmanın vermiş olduğu haklara dayanarak ve hiçbir baskı altında kalmadan tarafımdan imzalandığını beyan ederim. 
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