
    
                          SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ                           …./…../… 

1. Sağlıklı Yaşam Merkezinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ile personeli ve birinci derece 

akrabaları faydalanabilirler. Personelimiz ve birinci derece akrabaları için Sağlıklı Yaşam Merkezi kullanım 

süreleri…………………………………………………………………………………….gün ve saatleri arasındadır. 

2. Sağlıklı Yaşam Merkezinde temiz spor ayakkabısı, havlu ve spor kıyafeti kullanılması zorunludur. 

3. Herhangi bir yaralanma veya sakatlığa sebebiyet vermemek için Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan tüm 

aletlerin kullanım talimatlarına uygun bir şeklide doğru ve dikkatli kullanılması gerekmektedir. Doğru, dikkatli ve 

amacına uygun kullanılmayan araç gereçlerin yol açacağı kazalardan kazaya sebep olan kişi sorumludur.  

4. Bilgisayarlı kardiyo aletlerine zarar verdiği için salona cep telefonları ile girilmesi yasaktır. 

5. Antibiyotik, sakinleştirici, uyarıcı veya metabolizma hızlandırıcı etkisi olan ilaç alındığında Sağlıklı Yaşam 

Merkezinin kullanımı sağlık açısından sakınca doğurabileceğinden ilacın kullanım süresi boyunca Sağlıklı Yaşam 

Merkezi kesinlikle kullanılmamalıdır. 

6. Sağlıklı Yaşam Merkezine, üye olmadan önce bir sağlık kurumuna muayene olmak sureti ile kişi tarafından 

spor yapmasında sağlık yönünden sakınca olup olmadığı tetkik ettirilmelidir. Spor Genel Müdürlüğünün “Sporcu 

Lisans, Tecil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin” 17. maddesi hükümleri gereğince müsabaka dışı beden eğitimi ve 

spor faaliyetlerine katılacak ve 18 yaşın üstünde olan kişilerin ilgili faaliyetlere katılabilmesi için spor yapmasında 

sağlık yönünden bir sakınca olmadığını beyan etmesi ve spor kartı edinmesi gerekmektedir. İlgili yönetmelik 

gereği “Sağlıklı Yaşam Merkezi Üyelik Sözleşmesi”ni okuyup imzalayarak üye olan herkes spor yapmasında 

sağlık yönünden bir sakınca olmadığını beyan etmiş sayılır. 

7. Üyeler çantalarını soyunma odalarındaki kilitli dolaplarda muhafaza edecektir. Spor alanı içerisine kıyafet, 

çanta ve/veya herhangi bir şahsi eşya bırakılması yasaktır. Her üyenin, dolapları kilitlemek üzere yanlarında küçük 

asma kilit getirmesi gerekmektedir. 

8. Soyunma odalarında bulunan dolaplar, günlük kullanım içindir. Üyeler bu dolapları tesisten ayrılırken 

boşaltmak zorundadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı dolapları gün sonunda açmaya yetkilidir. Dolaptan 

çıkartılan eşyalar 15 gün muhafaza edilir. Unutulan terli ve ıslak eşyalar ise muhafaza edilmez. 

9. Kaybolan ya da zarar gören eşyalardan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz. 

10. Üyeliğin üye tarafından sonlandırılmak istenmesi veya işbu Yönerge ve kullanıcı tarafından imzalanan 

üyelik sözleşmesi maddelerine aykırı davrananların Yetkili Amirlikçe üyeliğinin iptal edilmesi durumunda üyelik 

için yatırılan ücret kişiye iade edilmez. 

 

Yukarıda belirtilen sözleşme kurallarını ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi 

Kullanım Yönergesi esaslarını kabul ediyorum, ayrıca spor yapmama sağlık yönünden her hangi bir mani durum 

olmadığını beyan ederim.  

 

 

ADI SOYADI BİRİMİ/BÖLÜMÜ T.C. KİMLİK NO CEP TEL İMZA 

     

ADI SOYADI 
YAKINLIK 

DERECESİ 
T.C. KİMLİK NO CEP TEL İMZA 

     

T.C. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 


