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Risklerin Kabulü ve Muafiyet  Belgesi 
  
Bu belge sizi tüplü dalışın kabul edilmiş kuralları hakkında aydınlatır. Bu belgedeki imzanız, söz konusu emniyetli dalış 
kurallarının bilincinde olduğunuzu kanıtlar. Belgeyi iyice okuyup, anladıktan sonra imzalayın. 
 
Ben, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
kabul ederim ki, STH dalışına gönüllü olarak katılan bir dalıcı : 
 

1. Dalış için zihinsel ve fiziksel olarak formda olmalı. Dalış esnasında alkolün veya ilaçların etkisi altında olmamalı. Dalış 
becerilerinde yeterli olmalı ve ileri eğitim programlarına katılarak ve aktivitesiz geçen dönemlerden sonra kontrollü koşullarda 
becerilerini tekrarlayarak becerilerdeki yeterliliğini korumalı. 

2. Dalış bölgesini tanımalı ya da bölgesel tanıtım görmeli. Eğer koşullar sahip olduğu tecrübelerden daha kötü ise dalışı 
ertelemeli. Eğitimine ve tecrübelerine uygun dalış aktivitelerinde bulunmalı. 

3. Aşina olduğu komple ve bakımlı güvenilir malzeme kullanmalı, her dalıştan önce iyi çalışıp çalışmadığını ve doğru 
ayarını kontrol etmeli. Sertifikasız ve eğitim görmemiş kişilere malzemesini kullandırmamalı. Tüm tüplü dalışlarda yüzerlik 
kontrol aleti (BC) ve sualtı tüp basınç göstergesi kullanmalı. Yedek hava kaynağının düşük basınç şişiricisinin önemini ve gereğini 
anlamalı. 

4. Dalış aktivitelerini kontrol edenlerin tavsiyelerine saygı duymalı ve dalış öncesi brifinglerini dikkatle dinlemeli. 

5. Her dalışta arkadaş sistemini uygulamalı. Dalış planını; haberleşme, ayrılma halinde yeniden buluşma ve acil durum 
uygulamaları dahil olmak üzere, arkadaşıyla yapmalı. 

6. Dalış tablolarının kullanımında yeterli olmalı. Tüm dalışları dekomproesyonsuz dalış olarak yapmalı ve emniyet payı 
bırakmalı. Zaman ve derinliği sualtında kontrol edebilecek aletlere sahip olmalı. Tecrübesine ve eğitimine göre dalış derinliği 
limitine uymalı. Yükselme hızı 18 m./dk. olmalı. 

7. Doğru yüzerliğe sahip olmalı. Yüzerlik kontrol aletinde hiç hava yokken yüzeyde nötr yüzerliği sağlayacak şekilde 
ağırlığını ayarlamış olmalı. Ağırlıkları, kolay çıkartılabilecek şekilde kuşanmış olmalı. 

8. Dalışta doğru solunum tekniği uygulamalı. Sıkıştırılmış hava solurken asla nefes tutmamalı ve atlamalı solunum 
yapmamalı, serbest dalışta aşırı hiperventilasyondan kaçınmalı. Sualtında ve suüstünde tükenme noktasına gelmekten kaçınmalı 
ve limitler dahilinde dalmalı. 

9. Mümkün olması halinde tekne ve şamandıra kullanmalı. 

10. Bölgesel dalış kurallarını ve kanunları bilmeli ve uygulamalı. 

11. Dalış yapılan sudaki kontaminasyonun getireceği tehlikelerin bilincinde olmalı. 

Yukarıdaki kuralları okudum. Bunların benim iyiliğim ve emniyetim için olduğunu ve uymamam halinde dalışın tehlikeli olacağını 
anlıyorum. STH dalışında bu kurallara uymayı kabul ediyorum. 

 
 
Katılımcının Adı, Soyadı …………………………………………………………………Tarih (G/A/Y)…………………………….İmza……………………… 
 
 
 
Sertifika Düzeyi …………………………………………No:………………………………………………STH  adına……………………..…………………… 
 
 
BU BELGE İLE BEN, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

STH’Nİ MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR ŞAHSİ YARALANMA, MADDİ ve MANEVİ ZARAR ya da ÖLÜMDEN KAYNAKLANAN 

SORUMLULUKLARDAN  MUAF TUTARIM. 

İMZALAMADAN ÖNCE BU RİSKLERİN KABULÜ ve MUAFİYET BELGESİNİN İÇERİĞİ KONUSUNDA AYDINLATILDIM.  

 
Acil Durumlarda irtibat kurulabilecek bir yakınınızın; 
 
Adı,Soyadı:____________________________________________________ Telefon No:_______|_________________________  
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