
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ 2
HAVUZ VE FİTNESS KULLANMA TALİMATI/ÜYELİK SÖZLEȘMESİ

Temel Kurallar
• HAVUZ KURALLARIMIZ TÜM KULLANICILARIN GÜVENLİK VE RAHATI İÇİN 

HAZIRLANMIŞTIR.
• EPİLEPSİ (Halk dilinde SARA adıyla bilinen) HASTALARI KESİNLİKLE HAVUZA 

GİRMEMELİDİR. 
• Kayıt esnasında verilen sağlık raporları esas alınacaktır. Oluşabilecek sağlık 

problemlerinden tesis İdaresi sorumlu değildir. 
• Açık ve kanamalı yarası, bandajı, kesiği, mantar, cilt hastalığı ve bulaşıcı hastalık hallerinde 

kesinlikle havuza girilemez.
• Üyelik formunu doldurup ve imza altına alan tüm kullanıcılarımız aynı zamanda tesis 

kullanım kurallarına uyacağına dair imza atmış sayılır. 
• Tesis kurallarına uymayan üyelerin ikaza rağmen uymadığı tespiti durumunda üyelikleri 

idare tarafından iptal edilecektir. Ödenen ücret geri iade edilmeyecektir.
• Eğitim saatinin belirlenmesi idare yetkisinde olup, idare bu eğitim saatlerini değiştirme 

veya iptal etme hakkına sahiptir. 
• Havuz ve çevresinde kişileri rahatsız edecek şekilde fotoğraf makinesi ya da cep telefonu 

aracılığı ile fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır. İhlali durumunda üyeliği idare tarafından 
iptal edilecektir

• Tesisimizde günlük giriş bulunmamaktadır.
• Tesisimizi sadece üyelik şartlarını yerine getiren (kursiyer, sporcu, serbest yüzme) üyeleri 

kullanabilir. 
• Havuz girişi ve çıkışı esnasında soyunma odaları veya jimnastik odalarında başında 

sorumlu antrenörlerin olmadığı zaman diliminde her türlü şakalaşmak yasaktır. Bu 
şakalaşmalar yaralı ve kalıcı hasar bırakabilecek kazalara sebebiyet verebilir. 

• Üyenin kayıtlı olmayan çocuğu/arkadaşı/yakını kayıtlı olan üyenin adına giriş yapamaz. 
Mevcut üyenin üyelik paketi başka bir üyeye devredilemez. 

• Üye geçerli mazereti olmadığı süre zarfında katılmadığı seansların iadesi yapılamaz. Ancak 
hekim onaylı raporlar geçerlidir. 

• Yetişkin üyelerimiz bağlı bulunduğu antrenman saatine giriş esnasında danışma/kayıt 
kabülden mutlaka, kimlik bırakarak dolap anahtarı temin etmesi ve çıkışta dolap anahtarını 
teslim edip kimliğini almakla yükümlüdür. 

Kontrollü Sosyal Hayat ve Yeni Normal Hayat Tedbirleri 
Kapsamında Uyulması Gereken Prensipler
• Tesisi kullanacak sporcu/üyeler kontrollü sosyal hayat ve yeni normal hayat kurallarını 

benimser ve kabul eder.
• Tesisi kullanacak kişilerin vücut ısısı TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ile ölçülecektir. 38° den 

yüksek çıkan kişiler tesise alınmayarak sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
• Üyelik aidatı ve ek kart yenileme ücretleri TEMASSIZ ödeme özelliğine sahip olan kartlarla 

yapılacaktır. Temassız ödeme özelliği olmayan kart ve nakit ödeme kesinlikle KABUL 
EDİLMEYECEKTİR.

• Tesisi kullanan sporcu/üyeler kayıt yaptırdığı seansa geleceklerdir. Seansa gelemeyen üye 
başka bir seansa katılamaz. Seansa gecikirse kayıt yaptırdığı seansın kalan süresi kadarını 
kullanabilir. 

• Tesise giriş yapan sporcu/üyeler gerekebilecek durumlar için günlük kayıt altına alınacaktır.
• Sporcu/üyenin eşyaları için dolap verilmeyecektir ve antrenör tarafından belirlenen alanda 

bulundurulacaktır.
• Duşlar hizmete kapalı olacaktır. El ve saç kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.
• Tesise girişte siperlik veya maske takılması zorunludur. Çalışma esnasında çıkarılabilir.
• Kuralların herhangi bir maddesine uymayan sporcu/üye tek taraflı herhangi bir iade hakkı 

talep etmeksizin üyeliği askıya alınacaktır. 
•

Havuz Girişi
• Dışarıda kullanılan ayakkabılarla havuz çevresine girilmesi yasaktır. 
• Havuz kullanımı öncesi duş alınması zorunludur. Duşlarda şampuan, sabun vb. malzeme 

kullanılamaz. Duş almadan havuzu kullanan bir kişi 20 m3 suyu kirletir, duş alırsa bu 
miktar 2 m3 suya düşer.

• Havuz girişindeki dezenfektanlı suya ayakların batırılması hijyen açısından zorunludur.  
• Kullanıcılar mayo, şort (vb.) giymek zorundadır. Yüzme amaçlı üretilmiş kıyafetler 

dışındaki ürünlerle havuza girilmez. 
• Havuza girmeden önce değerli takıların çıkarılması zorunludur. Kaybolan değerli ziynet 

eşyalarından idaremiz sorumlu değildir. 
• Havuza girmeden önce varsa ağzınızdaki sakızı çıkarmanız can güvenliğiniz açısından 

önemlidir. 
• Havuza dışarıdan deniz ve havuz malzemelerinin (deniz topu, deniz yatağı, can simidi, 

kolluk, maske, şnorkel, simit vs.) havuza sokulması yasaktır. 
•

Havuzda
• Havuza girerken bone takmak zorunludur. Gözlük kullanımı kişilerin tercihine bırakılmıştır.
• Birey ve gruplar, programda kendilerine ayrılan seans ve kulvarı kullanmalıdırlar. 

Antrenman kulvarlarını yüzme bilen ve düzenli olarak gidiş dönüş yapan (antrenman yapan 
kişiler) kullanabilir. Bu kulvarlarda yüzerken sağdan gidiş ve sağdan dönüş yapılması 
gereklidir. 

• Havuz bölgesinde her türlü cam, porselen (vb.) eşya, metal şişe sokulamaz. Sadece plastik 
şişelerde içecek getirilebilir.

• Havuz bölgesinde ve çevresinde koşmak,  etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunmak, 
şakalaşmak yasaktır. Aksi durumlarda idarenin alacağı kararlar geçerli olacaktır. 

• Havuz demirbaşlarına hasar veren sporcu/üyeler hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.
• Havuz suyuna tükürmek, havuz suyu ile ağız ve burun temizlemek yasaktır. Tespiti 

durumunda idarenin alacağı kararlar geçerli olacaktır.
• Yüz maskesi ve palet sadece havuz yönetimi tarafından izin verilmiş özel sualtı 

çalışmalarında kullanılır.
• Kullanıcılar mayo ile seyirci tribününe çıkamazlar. Tribünde bulunanlar havuz çevresine 

inemezler. 
• Yüzme bilmeyenlerin, havuzu eğitmenlerin bilgisi dışında kullanması yasaktır. 
• Kulvarın üzerine oturmayınız, bastırmayınız. Orta kulvarlar hızlı yüzenlere ayrılmıştır. Bu 

kulvarların ortasında durmak yasaktır. 
• Üyeler, etrafında rahatsızlığa ve tehlikeli durumlara sebebiyet verecek tüm davranışlardan 

(cam eşya bulundurmak, oyun amaçlı havuza atlamak, su sıçratmak, gürültü yapmak vb.) 
kaçınmak zorundadır. 

Havuz çıkışında
• Bitim anonsuyla birlikte, havuzu mümkün olduğunca çabuk boşaltınız ve kesinlikle tekrar 

havuza girmeyiniz.
• Duşları fazla meşgul etmeyiniz ve soyunma odasını zamanında terk ediniz.
• Çıkış esnasında havuzu terlikle terk ediniz ve içeride kesinlikle ayakkabı giymeyiniz.
• Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda seçmiş olduğum program dahilinde 

kendi isteğimle spor yapmaktayım. Bu nedenle; 
• Yaşanacak herhangi bir sorunda (sağlık problemi/maddi kayıp) sorumluluk şahsıma ait 

olup yaşanacak olumsuzluklarda, havuz kurallarına uymadığım takdirde meydana 
gelebilecek kazalar sonucu görebileceği maddi kayıplar ve sağlığım açısından oluşabilecek 
her türlü olumsuzluktan şahsım adına sorumlu olduğumu Şehitkamil Belediyesi Alleben 
Yüzme Havuzu yönetiminden herhangi bir talepte bulunmayacağımı beyan ederim. 

Soyunma Odaları Kullanma Talimatı
• Dolaplar, sadece "Günlük Kullanım" içindir, çalışmanız bittikten sonra eşyalarınızı alınız.
• Kilitli bırakılan dolaplar, güvenlik eşliğinde açılarak, içindeki eşyalar güvenliğe teslim edilir.
• "Para veya değerli eşyalarınızı" dolaplara bırakmayınız, bu konuda mesuliyet kabul edilmez.
• Soyunma odalarında açıkta bırakılarak unutulan eşyalardan mesuliyet kabul edilmez.
• Duşlarda 5 dk.'dan fazla kalmayınız.
• Musluk ve lambaları açık bırakmayınız.
• Soyunma Odalarında sigara içilmez, yiyecek, alkollü içecek ve sakız kullanılamaz.
• Soyunma odalarında bulunan dolapları üyeler, tesisten ayrılırken boşaltmak zorundadır. 

İdare, boşaltılmayan kilitli dolapları gün sonunda açmaya yetkilidir. Dolaptan boşaltılan 
eşyalar idare tarafından 15 gün muhafaza edilir ve teslim alınmadığı takdirde hayır 
kurumuna bağışlanır. Unutulan terli ve ıslak eşyalar muhafaza edilmeden imha edilir. 

• Hijyen ve güvenlik gereği tüm eşyalar soyunma dolabına yerleştirilmeli (ayakkabı v.s). 
Hiçbir eşya dolap dışında bırakılmamalıdır. 

• Güvenlik gereği dolaplarda değerli eşya bulundurulmamalıdır. 
• İdare kaybolan veya unutulan eşyalardan sorumlu tutulamaz. 

Fitness Kullanma Talimatı
• Fitness salonunda temiz spor ayakkabısı ve spor kıyafeti kullanılması zorunludur. Terlik, 

atlet, dışarıda kullanılan spor ayakkabısı ile salon kullanılamaz. Fitness salonuna ıslak 
kıyafet ile girilemez. 

• Üyelerin spor esnasında yanlarında ter havlusu bulundurması zorunludur. Terliyken 
oturduğunuz veya yaslandığınız alanı havlunuzu sererek kullanınız. 

• Üye yoğunluğu olduğu saatlerde koşu bantları kullanımında belirlenen 20 dakika süreyi 
aşmayınız. 

• Fitness salonundaki spor aletleri, eğitmenlerin rehberliğinde ve bilgisi dâhilinde 
kullanılmalıdır.

• Kullanılan ağırlık ve ekipmanların kullanım sonrası yerlerine bırakılması zorunludur. 
• Spor çantaları soyunma odalarında bırakılmalı, fitness alanına getirilmemelidir. 

OKUDUM BİR NÜSHASINI ALDIM.

ÜYE/SPORCU MUAFAKAT VELİ

Adı Soyadı :

T.C. No      :

Tarih          :

İmza          :



Ü Y E   K A Y I T   F O R M U

MUVAFAKATNAME

TESİS YETKİLİSİ ONAY ve DÜŞÜNCELERİ

 T. C. Kimlik No.

Havuz Sicil No.

Adı Soyadı

Anne Adı Baba Adı Belediye Sicil No.

Doğum Yeri Doğum Tarihi Mesleği

ȘEH�TKAM�L 
BELED�YES�

Şeç�len Program Türü

Üyen�n
Annes� Babası Kend�s�

Yüzme F�tness

Kurs�yer Yarışması Sporcu 15 Yaş Üstü

Engell�

Baþvuru  formunda  açýk  kimlik  bilgileri  bulunan  çocuðumun/þahsýmýn,  Þehitkamil  
Belediyesi  Alleben  Yüzme  Havuzu  tesislerinde  düzenlenen  spor,  kurs, eðitim 
programlarýna  katýlmasýna /katýlmamda  ve  lisans  çýkartýlmasýnda  sakýnca  görmüyorum.  
Gerekli  muvafakatý  gösteriyorum/veriyorum.

Adý - Soyadý - Ýmza
.......... / .......... / 202.........

• Bone (Zorunlu)

• Terl�k (Havuz �ç� �ç�n)

• Mayo veya șort (Elb�se Kullanılmaz)

• Havlu / bornoz

HAVUZ KULLANIM MALZEMELERİ

BAŞVURU  İÇİN İSTENEN BELGELER

Șehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, Spor eğitimi ve kurslarına kayıt olmadan önce tüm 

bașvuru sahipleri bu formu ve istenen belgeleri kayıt esnasında görevlilere vermek zorundadır. 

Görevliler tarafından size verilen “Üye Kartı” tüm program süresince geçerli olup, süre sonunda 

yenilenebilir. Tesis içerisindeki tüm etkinliklerde kart sahibi olan tüm üyelerimiz herhangi bir duruma 

karșı SİGORTALIDIR.  Kart sahibi her üyemiz, Șehitkamil Belediyesi ve Tesis İdaresi tarafından 

belirlenen șartları ve tesis kullanım șartlarına uymayan üyelerin üyeliklerinin idare tarafından iptal 

edileceğini kabul etmiștir.

Ÿ K�ml�k  fotokop�s�
Ÿ 3 Adet ves�kalık fotoğraf
Ÿ Herhang�  b�r  sağlık  kuruluşundan yüzme  sporu  veya  spor  yapmaya 

engel olmadığına  da�r SAĞLIK RAPORU

YÜZME ve/veya FITNESS İÇİN 

GENEL  SAĞLIK  BEYANI

Ÿ Yukarıda bel�rt�len sorulara çocuğumun adına vel�s� olarak/kend�m Alleben Yüzme havuzunda yapılacak olan 
çalışmalara katılması/katılmam �ç�n cevapladım. 

Ÿ Çocuğumun sağlık açısından/sağlığım açısından herhang� b�r sorun/sorunum bulunmamaktadır. Bu �t�barla 
Alleben Yüzme Havuzunda yapılacak çalışmalardan doğan herhang� b�r sağlık sorunu/sorunum olursa kend� 
�rademe �z�n verd�ğ�m�/katıldığımı aşağıda bulunan ıslak �mzam �le taahhüt ve beyan eder�m.

SAĞLIK RAPORU

Spor Yapmaya Engel Durumu

Var Yo k Açıklama

DOKTOR

.......... / .......... / 202........

�mza/Kaşe

Şeh�tkam�l Beled�yes� Alleben Yüzme Havuzları Tes�s�nde düzenlenen yüzme kursu, 
spor eğ�t�m programlarına katılmasında sporcu l�sansı çıkarılmasında sağlık 
açısından sakınca yoktur

Telefon (Ev-İş) Telefon (Gsm)

İş Adresi

Ev Adresi

Üye Statüsü

Fotoğraf

Herhangi bir kronik hastalığınız var mı?

Herhangi bir Kalp-Damar hastalığı geçirdiniz 
mi? Geçirdiyseniz açıklama kısmına detay 
belirtir misiniz?

Solunum yolları ile ilgili bir rahatsızlığınız var 
mı? Var ise açıklama kısmına detay belirtir 
misiniz?

Kalp-Damar yolları, solunum rahatsizlıkları, 
diyabet gibi rahatsızlıklardan ötürü düzenli 
kullandığınız ilaç var mıdır?

Hiç epilepsi (sara) nöbeti geçirdiniz mi?

Hiç bayılma, bilinç kaybına uğradınız mı?

Herhangi bir salgın rahatsızlığı geçirdiniz mi?

Salgın hastalığından ötürü filyasyon 
çalıșmasına dahil oldunu zmu? Dahil oldu 
iseniz hangi tarihler arasında belirtiniz.

EVET    HAYIR     CEVABINIZ EVET İSE AÇIKLAMA YAZINIZ

18 Yaș Altı Kursiyerlerin Velisinin veya 18 Yaș ve Üstü Kursiyerin;

TC K�ml�k No  : 
Adı Soyadı      :
 Tar�h             :   ………../…..……./202……… İmza

• Salon �ç�n küçük havlu

• Tem�z �ç mekan spor ayakkabısı

• Ağırlık çalışmaları �ç�n eld�ven

FITNESS KULLANIM MALZEMELERİ

Acil Durumlar İçin İletişim Bilgileri

1 2



1
. 
G

ru
p Pazartes�

Çarşamba

10:00 - 10:45
15:00 - 15:45
16:15 - 17:00
17:30 - 18:15
18:45 - 19:30

20:00 - 20:45

5 - 14  YAŞ  GRUBU  KURSİYER  PROGRAMLARI

2
. 
G

ru
p Salı

Perşembe

10:00 - 10:45
15:00 - 15:45
16:15 - 17:00
17:30 - 18:15
18:45 - 19:30

20:00 - 20:45

3
. 
G

ru
p Cuma

Cumartes�

15:00 - 15:45
16:15 - 17:00
17:30 - 18:15
18:45 - 19:30

1. Grup
Pazartes�
Çarşamba 12:15 - 13:15

15  YAŞ  VE  ÜSTÜ  BÜYÜK  BAYANLAR 
YÜZME  PROGRAMI

2. Grup
Pazartes�

Cumartes�

21:15 - 22:15

20:30 - 21:30

1.Grup Salı
Perşembe 21:45 - 22:45

15 YAŞ VE ÜSTÜ BÜYÜK ERKEKLER 
YÜZME PROGRAMI

1.Grup
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma
06:30 - 07:30

15 YAŞ VE ÜSTÜ BÜYÜK ERKEKLER 
SERBEST YÜZME PROGRAMI

SPOR  SALONU  PROGRAMLARI

12:30 - 14:00      
14:15 - 15:45   

  16:00 - 17:30   
 17:45 - 19:15  

  19:30 - 20:45

Pazartes�
Çarşamba

Cuma  

FITNESS  ERKEK SPINNING  ERKEK

1. Grup

2. Grup

Pazartes�
Çarşamba - Cuma  

Pazartes�
Çarşamba - Cuma  

Bel�rlenecek

Bel�rlenecek

FITNESS  BAYAN
11:00 - 12:30    

  13:00 - 14:30   
  15:00 - 16:30  
  17:00 - 18:30   
 19:00 - 20:30

Salı               
    Perşembe
 Cumartes�

SPINNING  BAYAN

1. Grup

2. Grup

Salı - Perşembe
Cumartes�

Bel�rlenecek

Bel�rlenecek

BİLGİLENDİRME İZİN FORMU

Şehitkamil Belediyesi
Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörlüğü’ne

Kayıt formunda yer alan GSM operatörüme, Alleben 
Yüzme Havuzlarından gelen kayıt yenileme, duyuru, 

bilgilendirme vb. mesajların gönderilmesini 
onaylıyorum.

.......... / .......... / 202.........

�mza

· Üyelerimiz kayýt esnasýnda seçmiþ olduklarý program dahilinde tesisi 
kullandýklarý gibi farklý programlarda tesisi kullanamazlar.

· Kayýt  evraklarýnýn eksik olmasý  halinde kayýt  iþlemi 
tamamlanamayacaktýr.

· Üye kaydýnýz yapýldýktan sonra adýnýza ücretsiz üye kartý düzenlenir. 
Kartýnýzýn kaybolmasý durumunda 10.00 TL karþýlýðýnda yeniden adýnýza 
kart çýkartýlýr. 

· Seçmiþ olduðunuz program saatlerinden 15 dk. önce tesiste olmanýz 
gerekmektedir.

· Kayýt esnasýnda belirtilen baþlangýç ve bitiþ tarihlerini takip ediniz. Bitiþ 
tarihinden 3 gün evvel kayýt yenilemeniz gerekmektedir.

· Üyeliði biten üyemiz tesisi kullanamaz. Bitiþ tarihi verdiðiniz gsm 
operatörüne mesaj olarak bildirilecektir.

· Üyeliðiniz belirtilen tarihlerle sýnýrlýdýr. Yenilenmeyen üyelikler bitiþ 
tarihinden sonra pasif üye olarak deðerlendirilir.

· Üyeliði biten pasif üyelerin yerine talep durumunda yeni üye kaydý alýnýr.
· Kesin kayýt iþlemleri yapýldýktan sonra üyelik iptali, ücret iadesi ve 

durdurulmasý söz konusu deðildir. (belgelenebilen ve idare tarafýndan 
onaylanan saðlýk sebepleri hariç)

· Kesin üyelik iþlemlerini tamamlayan üyeler Alleben Yüzme Havuzu 
Ýdaresi'nin tüm kurallarýný ve tesis kullaným þartlarýný kabul etmiþ 
sayýlacaktýr. 

· Ýlk kayýt esnasýndaki saðlýk raporunun 6 ay süresi vardýr. Üyeliði pasif 
olup, daha sonra kayýt yenilemek isteyen üye, (ilk kayýtta hazýrlanan 
saðlýk raporu 6 aylýk süreyi geçmiþ ise)  saðlýk raporunu yenilemesi 
gerekmektedir.

· Þehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarý Genel Koordinatörlüðü 
çalýþma saatlerini deðiþtirme ve havuzu içi organizasyonlar için 
programda deðiþiklik yapmaya yetkilidir.

L
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Yukarıda bulunan üyelik şartlarını okudum, kabul ediyorum.

5 - 12  YAŞ  GRUBU  KURSİYER  PROGRAMLARI

1
. 
G

ru
p

Pazartes�

Çarşamba 

10:00 - 10:45

15:00 - 15:45

16:15 - 17:00

17:30 - 18:45

18:45 - 19:30

2
. 
G

ru
p

Salı

Perşembe

10:00 - 10:45

15:00 - 15:45

16:15 - 17:00

17:30 - 18:45

18:45 - 19:30

3
. 
G

ru
p

Cuma

Cumartes�

16:15 - 17:00

17:30 - 18:45

18:45 - 19:30

2
. 
G

ru
p

Salı

Perşembe
14:00 - 14:45

5-12  YAŞ   KI Z  KURSİYER  PROGRAMI 13   YAŞ   ÜSTÜ   BÜYÜK   BAYANLAR
KURSİYER   PROGRAMI

1. Grup Pazartes�
Çarşamba 12:15 - 13:15

2. Grup Salı
Perşembe 12:15 - 13:15

YÜZME TAKIMI VE YÜZME 
ALT YAPI GRUPLARI PROGRAMI

A Takım - B Takım
Kırmızı Takım - Köpek Balıkları
Kılıç Balıkları
Yunuslar (A) - Yunuslar (B)
İstavr�tler (A) - İstavr�tler (B)
Hams�ler (A) - Hams�ler (B)
Hams�ler (C) - Altın Balıklar

Çalışma günleri ve 
çalışma saatleri 
antrenörleri tarafından
 belirlenecektir.

Kılıç Balıkları - Yunuslar
Hams�ler - Altın Balıklar

YÜZME  TAKIMI  VE  YÜZME  ALT YAPI  GRUPLARI  PROGRAMI
Çalışma günleri ve çalışma saatleri 
antrenörleri tarafından belirlenecektir.

Sutopu
Sutopu Aday

SUTOPU  TAKIMI  VE  SUTOPU  ALT YAPI  GRUPLAR  I PROGRAMI
Çalışma günleri ve çalışma saatleri 
antrenörleri tarafından belirlenecektir.

SUTOPU TAKIMI VE SUTOPU
 ALT YAPI GRUPLARI PROGRAMI

Sutopu Takımı

Sutopu 

Aday Takımı

Çalışma günleri ve 
çalışma saatleri 
antrenörleri tarafından
 belirlenecektir.

PALETLİ YÜZME TAKIMI VE PALETLİ YÜZME 
ALT YAPI GRUPLARI PROGRAMI

Paletl� Yüzme (A)

Paletl� Yüzme (B)

Paletl� Yüzme Aday

Çalışma günleri ve 
çalışma saatleri 
antrenörleri tarafından
 belirlenecektir.

13   YAŞ   ÜSTÜ   BÜYÜK   ERKEKLER 
KURSİYER   PROGRAMI

20:00 - 21:00

20:00 - 21:00

Pazartes�
Çarşamba 

Salı
Perşembe

1. Grup

2. Grup

.......... / .......... / 202.........

�mza

ALLEBEN-2  2020-2021 DÖNEMİ KIŞ PROGRAMI

ALLEBEN -1  2020-2021 DÖNEMİ KIŞ PROGRAMI

Salı - Perşembe
Cumartes�



ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ 2
KİȘİSEL VERİLERİN İȘLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 Değerli Müşterimiz,
 
ŞEKABEL GIDA ve Ticaret A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK 
kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel 
verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği 
ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek 
istiyoruz.
Kişisel Veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 
bilgiyi,
1- Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzen-
lenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

 Bu kapsamda, iș bu aydınlatma metni ve açık rıza formu ile KVKK 
kapsamında kișisel verilerinizin ișlenmesi, korunması, gerektiğinde 
üçüncü kișilere aktarılması ve sizlere tanınan haklara ilișkin olarak 
sizi bilgilendirerek, ȘEKABEL GIDA ve Ticaret A.Ș ile paylaș-
tığınız/paylașacağınız, rıza formunda belirtilen kișisel verilerin KVKK 
ve ilgili mevzuatlar uyarınca ișlenmesine yönelik olarak açık rızanızı 
talep ediyoruz.

  
2. Size ait kişisel veriler, üyelik sözleşmesinin kurulması, kaydınızın 

oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin 
yerine getirebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel 
ilkelerine uygun olarak, başta üyelik sözleşmesi ile olmak üzere, 
sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel 
veya sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.  

3. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu'na uygun şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık 
ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz 
devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır. 

4. Kişisel verileriniz; tesisimizden faydalandığınız  süresince  alacağınız 
hizmetlere  ilişkin olarak ŞEKABEL GIDA ve Ticaret A.Ş. ile Şehitkamil 
Belediyesi  ve/veya  ihtiyaç duyulan diğer kişi ve kurumlara 

gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde paylaşıla-
bilecektir. 

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi 
kapsamında; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin 
bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 
düzeltilmesini isteme,

• Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu 
işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına 
sahipsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz 
takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınızı 
yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi, yazılı ve imzalı dilekçe ile 
Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv. Basmacı İş Merkezi K:1,D:107 
Şehitkamil/GAZİANTEP  adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla 
veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz. 
(Veri Sorumlusu: ȘEKABEL GIDA ve TİCARET A.Ș. – VN:8010012460) 
“Aydınlatma metnini okudum ve anladım” (Lütfen aşağıdaki boşluğa 
kendiniz bu metini yazarak imzalayınız.) 

 Adı Soyadı  :      
 İmza :

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA / AÇIK RIZA BEYANI

ȘEKABEL GIDA VE TİC A.Ș. (Kısaca “ŞEKABEL”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak 
tarafıma sunulan Aydınlatma Beyanını okuduğumu, anladığımı, gerekli aydınlatmanın yapıldığını, ŞEKABEL'in hizmet faaliyeti kapsamında 6446 sayılı 
Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, kontrol edilmesi, 
denetlenmesi; ŞEKABEL'in yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin korunması amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve 
güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, biyometrik ve genetik veriler vb.) de dahil olmak üzere daha önce işlenen/saklanan ve iş bu açık 
rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin ŞEKABEL ile akdedilen hizmet süresi boyunca ve hizmet 
süresinin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme 
amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını/aktarılmasını kabul ettiğimi, bu hususta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 
(“KVKK”) ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum. 

Adı Soyadı   :
T.C.   :
Vergi No;Vergi Dairesi :
Adres   :
Tarih   :
İmza   :

NOT: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu,taraflar arasında akdedilen…..../….../……. Tarihli üyelik 
sözleşmesinin eki niteliğindedir.
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