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ÇIKTI ALINDIĞINDA KONTROLSÜZDÜR 

 
 

 

Bu önemli bir belgedir – kendi sağlığınız ve sağlık durumunuz için sorumluluk kabul ettiğinizden ve IRATA' yı, üye 
şirketlerini ve onların personelini, eğitmenlerini ve IRATA değerlendiricilerini (birlikte Sağlayıcılar olarak anılırlar) 
sorumlu tutmayacağınızı beyan ettiğinizden lütfen imzalamadan önce dikkatli bir şekilde okuyunuz.  
 
Yüksekte veya derinde yapılan iple erişim işleri eğitim ve değerlendirmenin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, 
adaylar fiziksel olarak uygun olmalı ve eğitim gereksinimlerini üstlenmelerini veya değerlendirme sırasında gerekli 
manevraları yapmalarını engelleyebilecek herhangi bir sağlık durumundan etkilenmemiş olmalıdır.   
 
Beyan  
Sağlıklı olduğumu, fiziksel olarak uygun olduğumu ve iple erişim eğitimi ve değerlendirmesini üstlenmeye uygun 
olduğumu beyan ederim. Güvenli bir şekilde çalışmamı engelleyebilecek herhangi bir tıbbi durumum veya 
kontrendikasyonum yoktur.  
 
Yüksekte çalışmaya ilişkin başlıca kontrendikasyonlar şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): 
•       fiziksel ve/veya psikolojik fonksiyonları etkileyebilecek reçeteli ilaç; 
•       alkol veya uyuşturucu bağımlılığı; 
•       diyabet, yüksek veya düşük kan şekeri; 
•       yüksek veya düşük tansiyon; 
•       epilepsi, bilinçsizlik dönemleri, ör. bayılma; 
•       vertigo, baş dönmesi, denge kurmakta güçlük çekme; 
•       kalp hastalığı veya göğüs ağrısı; 
•       ortopedik rahatsızlıklar; 
•       kas-iskelet sistemi sorunları, ör. sırt ağrısı; 
•       psikiyatrik hastalık; 
•       yükseklik korkusu; 
•       duyusal bozulma, ör. körlük, sağırlık 
 
Risk ve Sorumluluk Reddi Beyanı  
Yüksekte veya derinde yapılan iple erişim işlerinin ve buna bağlı olarak eğitim ve değerlendirmenin düşme ve 
çarpışma olasılığı nedeniyle kendime ve başkalarına (kalıcı sakatlık ve ölüm dahil) zarar verebileceğini ve yorucu 
bir faaliyet olduğunu anlıyorum.  
 
Kendim ve mülküm adına, IRATA sertifikası için başvurmuş olduğum bu iple erişim eğitiminden ve 
değerlendirmesinden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak Sağlayıcıları ve çalışanlarını ve personelini her 
türlü yükümlülük, istek, talep, masraflardan ve yasal ücretlerden değiştirilemez şekilde muaf tutarım.  
 
Bu bildirgeyi imzalayarak, aşağıdakileri kabul ve taahhüt ederim: 
a) bu beyanda verdiğim bilgiler doğrudur ve Sağlayıcılar bu bilgilere dayanacaktır; 
b) bilgim ve fikrim dahilinde, iple erişim faaliyetlerinde bulunmak; sağlığım, refahım veya fiziksel durumum  için 

veya eylemlerim veya ihmallerimden etkilenebilecek diğer kişiler için zararlı olmayacaktır; 
c) bir üye şirketin ya da değerlendiricinin, adayın sağlığı, uygunluğu ya da emniyet tutumu ile ilgili endişeleri 

varsa, adayı eğitimden veya sınavdan çıkarma hakkı vardır; 
d) (Sağlayıcıların yükümlülüklerini kanunen hariç tutamayacakları haller dışında), bu Aday Sorumluluk Reddi ve 

Sorumluluk Beyanının, tarafımdan verilen taahhütler ve beyanların doğru olmamasına ve eğitim ve 
değerlendirmeyi üstlenmemde yer alan riskleri kabul etmeme rağmen yasal olarak bağlayıcı olmaya devam 
ettiğini kabul ediyorum; ve 

e) Sağlık durumumun veya sakatlanma ihtimalimin değişmesi durumunda IRATA ’ya bilgi vereceğim ve bir tıp 
doktoru tarafından onaylanmadığı sürece iple erişim faaliyetlerimi derhal durduracağım.  
 

Bu ‘’Aday Sorumluluk Reddi ve Sorumluluk Beyanı’’, İngiliz yasalarına göre yorumlanacak ve yönetilecektir ve 
taraflar, İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine başvuracaklardır.   
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UNCONTROLLED WHEN PRINTED 

 

 

This is an important document – please read it carefully before signing as you are accepting sole responsibility for 
your own health and medical condition and absolving IRATA, its member companies, and their respective 
personnel, training instructors and IRATA assessors (together referred to as Providers) from any liability. 
 
Rope access at altitude or depth is an intrinsic component of training and assessment. Therefore, candidates should 
be physically fit and unaffected by any medical condition that may prevent them from undertaking their training 
requirements and performing any manoeuvre required during training and assessment. 
 
Declaration 
I declare that I am in good health, physically fit and consider myself suitable to undertake rope access training and 
assessment. I do not have any medical conditions or contra-indications that may prevent me from working safely. 
 
Principal contra-indications to working at height include (but are not limited to): 
 
• prescribed medication that may impair physical and/or mental function; 
• alcohol or drug dependence; 
• diabetes, high or low blood sugar; 
• high or low blood pressure; 
• epilepsy, fits or periods of unconsciousness, e.g. blackouts; 
• vertigo, giddiness or difficulty with balance; 
• heart disease or chest pain; 
• impaired limb function; 
• musculoskeletal issues, e.g. back pain; 
• psychiatric illness; 
• fear of heights; 
• sensory impairment, e.g. blind, deaf. 
 
Risk and Disclaimer of Liability 
I understand that rope access at height or depth, and the training and assessment in respect of it, carries risks to 
myself and others of personal injury (including permanent disability and death) because of the possibility of falls 
and collisions and is a strenuous activity. 
 
On behalf of myself and my estate, I irrevocably release the Providers and their officers and personnel from any 
and all liabilities, claims, demands and expenses including legal fees arising from or in connection with my 
undertaking rope access training and assessment involved in applying for IRATA certification. 
 
By signing this declaration, I warrant and acknowledge that: 

 
a) the information given by me is correct and will be relied upon by the Providers; 
b) to the best of my knowledge and belief, engaging in rope access activities would not be detrimental to my 

health, wellbeing or physical condition or to others who may be affected by my acts or omissions; 
c) a member company has the right to exclude me from training and an assessor has the right to exclude me 

from assessment, if they have concerns over my health, fitness or attitude to safety; 
d) (save where the Providers cannot exclude their liability by law), I accept that this Candidate Disclaimer and 

Liability Release remains legally binding even if the warranties and declaration given by me are untrue and I 
accept the risks involved in undertaking the training and assessment; and 

e) I will advise IRATA should my health or vulnerability to injury change and immediately cease rope access 
activities unless approved to do so by a medical doctor. 

 
This Candidate Disclaimer and Liability Release shall be construed and governed in accordance with English law 
and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the English courts. 
 
 

Name:  IRATA No:  
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