
 

 
 
 
 

T.C. 

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 

YARI OLĠMPĠK KAPALI YÜZME HAVUZU 

ÜYE KAYIT FORMU 

 

ADI-SOYADI  :………………………………………………………………… 

DOĞUM YERĠ VE YILI :…………………………… ………/………/19……… 

T.C. KĠMLĠK NO. :………………………………………………………………… 

ÖĞRENCĠ NO.  :……………………………………………………………….. 

ĠLETĠġĠM : 0(5…....)…………………………………………….. 
 

E-POSTA : ………………………………@………………………… 
 

KAN GRUBU : …………………………….Rh:………………………(   ) 
 

 

ADI-SOYADI :……………………………………… ÇALIġTIĞI BĠRĠM/ÜNVANI: ……………………………………/………………… 
 

ĠLETĠġĠM : 0(5…....)………………………………… E-POSTA : ………………………………@………………………………… 
 

Ġmza 
 

ADI-SOYADI :…………………………………………  ÇALIġTIĞI BĠRĠM/ÜNVANI: …………………………………/………………… 
 

ĠLETĠġĠM : 0(5…....)………………………………… E-POSTA : ………………………………@………………………………… 
 

Ġmza 
 

Not (1) : Referanslarda KAÜ’ de görev yapan kadrolu Harici Personel için 1, Misafir statüsünde ise 

2 kiĢinin referans gösterilmesi gerekmektedir. 
 

Not (2) : Ekteki “Uyulması Gereken Kuralları” ve “Ġstenilen Belgeleri” okudum. Yazılı tüm bilgilerin 

kendime ait doğru bilgiler olduğunu, kurallara uyacağımı ve istenilen belgeleri teslim etmeyi kabul ve taahhüt 

ederim. 
 

Tarih Ġmza 
 

….../…../201 
 
 
 
 
 
 
 
 

Form No: FR-476; Revizyon Tarihi: 12.05.2014; Revizyon No:02 

STATÜ : KAÜ ÖĞRENCĠSĠ ( ), KAÜ PERSONELĠ VE AĠLESĠ ( ), KAÜ EMEKLĠSĠ VE AĠLESĠ ( ), 

KAÜ HARĠCĠ KAMU PERSONELĠ VE AĠLESĠ (   ), MĠSAFĠR (  ), 

KAÜ. KAKÜV PERSONELĠ VE AĠLESĠ (   ),  KAMPÜS ĠÇĠ DĠĞER ÇALIġAN VE AĠLESĠ (  ) 

 
 
 

 

FOTOĞRAF 



AĠLE ÜYELĠĞĠNDE AĠLE BĠREYLERĠ ĠÇĠN AġAĞIDAKĠ BÖLÜMLERĠ DOLDURUNUZ! 
EK ÜYE 1 : 

 

 

EK ÜYE 2 : 
 

 

EK ÜYE 3 : 
 

 

EK ÜYE 4 : 
 

Adı Soyadı: Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No : Cep Telefonu: 

ĠĢ Telefonu: E-posta: 

Üye No: Yakınlık Derecesi: 

 

Adı Soyadı: Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No : Cep Telefonu: 

ĠĢ Telefonu: E-posta: 

Üye No: Yakınlık Derecesi: 

 

Adı Soyadı: Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No : Cep Telefonu: 

ĠĢ Telefonu: E-posta: 

Üye No: Yakınlık Derecesi: 

 

Adı Soyadı: Doğum Tarihi: 

T.C. Kimlik No : Cep Telefonu: 

ĠĢ Telefonu: E-posta: 

Üye No: Yakınlık Derecesi: 

 

 

 
Fotoğraf 

 

 
Fotoğraf 

 

 
Fotoğraf 

 

 
Fotoğraf 



KA.Ü YARI OLĠMPĠK KAPALI YÜZME HAVUZU ÜYELĠK SÖZLEġMESĠ 

 

 1. SözleĢmenin Tanımı : 

Bu sözleĢme KA.Ü Yüzme Havuzunun kullanımına ait teknik ve idari esasları kapsamaktadır. 

Bu sözleĢmede üye, KA.Ü Yüzme Havuzu’nu kullanmak üzere üyelik sistemine ve tek seans giriĢlerine dahil olan kullanıcıyı ifade eder. 

 2. Amaç : 

Bu sözleĢmenin amacı KA.Ü Yüzme Havuzu kullanıcıları, kullanım koĢullarını ve bu koĢulların taraflara getirdiği yükümlülükleri ortaya koymak ve kullanıcıların 

tesisten en iyi Ģekilde faydalanmaları ve tarafların haklarının korunmasını sağlamaktır. 

3. Üyelik Sistemi : 

3.1. Üyelik sistemine dahil olabilmek için, üyelik tipine ait belirlenen Aylık üyelik ücretinin ödenerek gerekli evrakların ibrazı zorunludur. 

3.2. Üyelik bedeli dekontunun tarihi ile üyelik baĢlar. 

3.3. Üyelik süresi; üyenin dekont tarihinden itibaren baĢlar ve takip eden ayın aynı tarihinde sona erer. Üyelik süresi sona eren kullanıcı, üyeliğini yenileyene kadar 

üye olarak tesisten yararlanamaz. Her yenileme döneminde belge istenirse istenilen belgelerin ibrazı zorunludur. 

3.4. Mezuniyet, terk, yatay geçiĢ gibi herhangi bir nedenle KA.Ü ile iliĢiği kesilen öğrencinin Yüzme Havuzu üyeliği de sona erer. Bu durumdaki öğrencilere herhangi 

bir ücret iadesi yapılmaz. 

3.5 Üyelik süresi sona ermeden herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi ya da sona erdirilmesi durumunda, üyeye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 

3.6 Tesisi üyeliği ya da gerekli izni olmadan usulsüz olarak kullanan kiĢi ve/veya kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılır. Eğer bu kullanımı tesise üye bir kiĢi sağlıyor ise 

üyeliği iptal edilir. 

3.7. Havuz üyeliği hiçbir koĢulda bir baĢka kullanıcıya devredilemez. Üyelik kartı hiçbir Ģekilde herhangi birisine kullanım amaçlı verilemez. Üyelik süresi bitiminde 

üye kartında yüklü olan kullanım ücreti bedelinin iadesi, bir baĢka hesaba devredilmesi söz konusu değildir. Kartını baĢka bir tesis kullanıcısına veren üyenin üyeliği 

iptal edilerek, gerekli hukuki iĢlemler yapılır. 

3.8. Tesisten kaynaklanan bir nedenle, 10 (On) günden daha uzun süreyle tesisin kapalı kalması durumunda bu süre üyelik süresine eklenir. Bayram ve resmi tatiller 

dahil Tesisin 10 (On) günden daha kısa süreli kapalı kalması durumunda bu süre telafi edilmez ve üyelik süresi uzatılmaz. 

3.9. Öğrenci üyelerin üyelik yaptırabilmesi ve öğrenci üyelerin üyelik yenileyebilmesi için, öğrenci kimliklerinde güncel bandrol veya yeni tarihli öğrenci belgesi (1 

Ay) bulunmalıdır. 

3.10. KA.Ü, üyelik sisteminin iĢleyiĢi ve ücretlendirilmesi ile ilgili değiĢiklik yapma hakkına sahiptir. 

 4. Kullanım KoĢulları : 

Üyelerin tesisten yararlandıkları süre boyunca uymakla yükümlü oldukları koĢullar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

4.1. Üyeler, kendilerine verilen KA.Ü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Üye Kimlik Kartı veya kimlik kartı ile tesisten yararlanabilirler. Bu kartı yanında 

bulundurmayan üye, üyelik sistemine dahil edilmiĢ olsa bile tesisten yararlanamaz. 

4.2. KA.Ü Havuz üye giriĢ veya kimlik kartını kaybeden veya çaldıran üyenin Kimlik kartının yenisi kendisine teslim edilene kadar üye tesisten faydalanamaz. 

4.3. Üyeler geçerli seans süresi boyunca tesisten yararlanabilirler. Seans süresi sona eren üye kullanım alanından ayrılır ve kartına tekrar iĢlem yaptırana kadar 

ücretli alanlardan yararlanamaz. 

4.4. Tesis, Salı-ÇarĢamba-PerĢembe-Cuma-Cumartesi-Pazar günleri saat 08.30 de açılır ve 21:30’da kapanır. Üyelere ayrılacak saat Havuz Müdürlüğü tarafından 

belirlenir seans ve saat değiĢiklikleri yapılabilir. 

4.5. Üyeler son seans bitiĢ saati olan 21.30’den saat 21.40’e kadar giyinme süresine sahiptirler. 21.40’de nöbetçi personel tarafından tesis giriĢ ve çıkıĢa kapatılır. 

4.6. Tesis personeline hakaret eden, kaba kuvvet uygulayan ve tesis personelinin görevini icra etmesini engelleyen kiĢilerin üyelikleri iptal edilir. 

4.7. Tesis içerisine getirilen her türlü değerli eĢya ile ilgili sorumluluk üyeye aittir. Bu tür eĢyaların kaybolması, arızalanması gibi durumlarda KA.Ü sorumlu 

tutulamaz. Buna karĢılık, üyeler soyunma odalarında yer alan kilitli soyunma dolaplarından faydalanacağı gibi ayrıca asma kilit getirerek de dolapları 

kullanabilirler. 

4.8. Kullanım sırasında gerek tesise, gerekse tesis içerisinde bulunan araç ve gereçlere verilen zarar, bu zarara sebep olan üyeden tahsil edilir. Zararın bedeli üyeden 

tahsil edilmediği sürece üye tesisten yararlanamaz. 

4.9.Üyeler, tesisin kullanımına iliĢkin duyuru panolarında ilan edilen ve personelin kendilerine bildirdikleri kurallara uymak zorundadırlar.  

4.10. Yüzme havuzundan yararlanmak isteyen üyelerin bone, havlu, terlik kullanmaları ve havuza girmeden önce duĢ alıp, ayak dezenfeksiyon havuzundan geçmeleri 

zorunludur. 

4.11. Kantin dıĢında kalan tesis içerisindeki kapalı alanlarda gıda maddesi tüketilemez. 

4.12. Yüzme havuzu üyeleri kendilerine belirlenen kulvarı kullanabilirler. Cankurtaran personellerin gerekli duyduğu durumlarda üyenin kulvarında değiĢiklik 

yapabilirler. 

4.13. Tesis içerisindeki sauna ve egzersiz salonundan kullanıma açıksa (idarece ek bir ücret talep etmemesi durumunda) üyeler ücretsiz faydalanabilirler. 

4.14. Havuz içerisinde, KA.Ü Yüzme Havuzu yönetimi tarafından belirlenen eğitim amaçlı yardımcı malzemeler( palet, yüzücü gözlüğü, sert yüzme tahtası, el paleti) 

dıĢında herhangi bir malzeme kullanılamaz. 

4.15. Tesis kullanımı sırasında, kullanım kurallarına aykırı hareket eden, diğer kullanıcıları rahatsız edecek Ģekilde davranan kullanıcıların üyelikleri iptal edilir. 

4.16. Üyelikleri iptal edilenler 1 ay süreyle üyelik yaptıramazlar ve hiçbir Ģekilde tesisten faydalanamazlar. Tekrarı halinde 6 ay tesislerden yaralanamazlar. 

4.17. 18 yaĢından küçük kullanıcılar saunayı kullanamazlar. 

4.18. Havuzu kullanmadan önce metal aksesuarların(Tel Toka, Kolye, bilezik, küpe vb.) çıkarılması zorunludur. 

4.19. 18 yaĢını doldurmamıĢ kiĢiler velilerinin veya çalıĢtırıcılarının yazılı izni ve üye formunda imzası olmadan üyelik yaptıramazlar. Veliler veya çalıĢtırıcılarının 

çocuklar adına üyelik formu yazısı ve imzası ile tüm sorumlulukları kendi üzerlerine alır ve tesis kurallarını kabul etmiĢ sayılırlar. 

4.20. Yüzme Havuzundan faydalanmak isteyen kiĢiler (üyelik ve günübirlik) Üyelik formunu doldurmadan ve imzalamadan tesisi kullanamazlar. 

4.21. Egzersiz Salonu kullanımında; temiz spor ayakkabısı ( KoĢu Bantlarında, halı Saha ve altı tırtıklı ayakkabı kullanılması yasaktır.) 

Ter havlusu, temiz pamuklu t-shirt (atlet giymek yasaktır), spor kıyafeti kullanmak zorunludur. 

4.22. Yüzme bilmeyen üyelerin havuzu kullanmaları kesinlikle yasaktır. 

4.23. Üye, kullandığı bölümün kullanım kurallarına ve gerekli spor giyim-malzeme ile ilgili personelin uyarılarına uymakla yükümlüdür. 

4.24. Tesise ilk giriĢte Üye tarafından doldurulup imzalatılan Üyelik formu ve üyelik sözleĢmesi, üye tesisi kullanmaya devam ettiği sürece geçerliliği devam eder. 

4.25. 5 YaĢından küçük çocukların (6 yaĢından gün almamıĢ) Havuza alınması yasaktır. 

4.26. 12 yaĢından küçük çocukların (13 yaĢından gün almamıĢ) yetiĢkin bir üye, velisi veya çalıĢtırıĢı olmadan havuza alınması yasaktır. 

4.27. 12 yaĢından küçük çocukların (13 yaĢından gün almamıĢ) büyük havuza girmesi yasaktır. YetiĢkin bir üye, velisi veya çalıĢtırıĢı gözetiminde girebilir. 

5. Sorumluluklar : 

5.1. Tesis kullanımı sırasında kullanıcıda daha önceden var olan veya sonradan oluĢabilecek hastalıklara bağlı oluĢabilecek olumsuzluklardan, havuz içerisinde ve 

çevresindeki kullanıcıların karĢılaĢabileceği sorunlardan KA.Ü sorumlu tutulamaz. 

5.2. KA.Ü, kullanıcıların daha güvenli ve daha iyi hizmet alabilmeleri için bu sözleĢme kapsamında yukarıda yer alan hükümlerle ilgili değiĢiklik yapabilir, yeni 

hükümler ekleyebilir veya sözleĢmeden gerekli gördüğü hükümleri çıkarabilir. 

5.3. KA.Ü Gerekli gördüğü taktirde havuz ücretleriyle ilgili değiĢiklik yapabilir. 

5.4. Aile üyeliğinden faydalanan ve misafir üyeler de kullanım kuralları ve sözleĢme Ģartlarına tabidirler. 

 

 6. Üyeliğin Feshi : 

Yukarıda belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde KA.Ü üyelik sistemi içerisinde yer alan kullanıcının üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırabilir. 

 

KA.Ü Yüzme Havuzu üyelik sözleĢmesini okudum. ĠĢ bu sözleĢmede yer alan tüm koĢullara uyacağımı kabul ediyorum. 

Velisi olduğum kiĢinin tüm sorumluluklarını üstlendiğimi beyan ederim. 

 

 

 

…….../…… / 20… 

Adı Soyadı Ġmzası (18 YaĢ Altı ise Velisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EKLERĠ : ĠĢ bu form aĢağıda belirtilen ek belgeler ile geçerlilik kazanır ve üyelik iĢlemi baĢlatılır. 

1. Personel; KA.Ü Kimliği, üyelik bedeli, üyelik formu ve üyelik sözleĢmesi Personel yakını;18 YaĢ Altı Üyelik :Velisinin Kimliği, üyelik bedeli, üyelik formu ve 

üyelik sözleĢmesi. 

2. Öğrenci; Öğrenci kimliği (Geçerli Bandrollü) ya da Öğrenci Belgesinin Aslı (Yeni Tarihli en az 1 aylık) üyelik bedeli, üyelik formu ve üyelik sözleĢmesi. 

3. Emekli personelin KA.Ü çalıĢtığına dair belge, üyelik bedeli, üyelik formu ve üyelik sözleĢmesi. 

4. Tek giriĢ seanslarda kimlik, havuz giriĢ bedeli, üyelik formu ve üyelik sözleĢmesi. 


