
 

HAVUZ KULLANIM TALİMATI 

1-Havuza girişte kursiyerlere duş aldırılması ,bonesiz girilmemesi,terliksiz dolaşılmaması,oyun 

oynama adı altında tehlikeli hareketler yapanların mutlaka uyarılması,antrenörlerin bu konuda gerekli 

bilgilendirmeleri yapması zorunlu ve önemlidir. 

2-Velilerin soyunma odalarına oradan havuz alanına girilmemesi gerekliliğinin tüm kulüplerce 

bilgilendirme yapılması ve kimin velisi olduğu önemli olmadan kurala uymayan velinin uyarılması 

gerekmektedir. 

3-Öğrencilerin tuvalet için uyarılması ve havuzun tahlil sonucunda uygun çıkmadığı durumlarda sonuç 

düzelene kadar derslerin iptal edileceği bilinmeli. 

4-Antrenörler en son öğrenci çıkana kadar havuzdan ayrılmayacak olup rehber öğretmen diye 

adlandırılan kişilerin havuz içinde grupla antrenmana katılamaz .Ancak çocukların tuvalet soyunma 

odası ve derse hazırlama konusunda kullanılmalıdır. 

5-Yardımcı antrenörlük belgesi olan üniversitenin yüzme uzmanlık öğrencisi olduğunu belgelemesi 

koşuluyla sadece antrenör yanında havuz içerisinde bulunabilir. Tek başına grup veya sporcular 

antrenman yaptırması için  için verilemez. 

6-İl Müdürlüğü havuz personelimiz memur ve  antrenörlerimiz idari yönden kurallara uyma 

konusunda uyarma  ,tesis amiri ve memurlarımız  kontrollerde  tutanak tutturma  yetkisine sahiptir. 

7-Her kulüp kursiyerinin güvenliğinden sorumludur . 

8-İl Müdürlüğünün cankurtaranı çalışma saatlerinde havuzda bulunacak olup kurallara uyma 

açısından uyarıda bulunma yetkisine sahiptir.Görevli personeli uyararak tutanak tutturma yetkisi de 

vardır. 

9-1 kulvarda 15+2 kişiden fazla kursıyere izin verilmeyecektir. Kontroller kurum personellerimiz 

tarafından yapılacak olup belirtilen sayıdan fazla olduğu durumlarda fazla sayı durumuna göre kulvar 

cezası verilecektir.(1-3 durumunda 45 tl - 4-6 olması durumunda 90 tl 7 ve uzeri olması durumunda 

kulvar iptali.2 uyarı yapılmasından  (tutanaklı) sonra kulvar iptali yapılacaktır.) 

10-6 yaşından küçük çocuklar  havuza kursiyer olarak alınmayacaktır. 

11-Tahsis edilen kulvarın ücreti çalışmaların başladığı ilk hafta son mesai bitimine kadar yatırılacak 

olup kulvar ücret borcu olan kulüp bir sonraki aya tahsis yapılmayacaktır. 

12-Kulvar tahsis edilip ilan edildikten sonra en geç bir iş günü içerisinde iptal edilebilir aksi durumda  

talep edilen kulvar iptal edilemez ve ucret tahsisi yapılır.İptal edilen kulvarlar tekrar ilan edilir ve boş 

olan kulvarlara birkez daha tahsis için açılır. 

13-Kulvar ücretleri olan kulüplere ödeme yapmadığı takdirde tahsis yapılmayacaktır.Kulvar ücretleri 

her tahsis edilen ayan ilk haftası yatırılmak zorunda olup bir sonraki aya devir yapılmayacaktır. Borcu 

bulunan kulüplere yeni tahsis yapılmayacaktır. 

14-Kulüplerde akreditasyon önceliği olması nedeniyle akredite olmayan kulüp ve kişiler adına tahsis 

talep edilemez. 



15-Kulüpler tahsis edilen her kulvar için matbu dilekçede olduğu şekliyle sporcu isim listesi,sporcu 

kimlik fotokopileri,çalıştıracak olan antrenör isim ve bilgileri ile belgesinin fotokopisini eke koymak 

zorundadır.Kontroller sonrasında İlgili liste ve antrenörlerde farklılık tespit edilmesi durumunda 

kulvar işletme güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle iptal edilecektir.mazeret nedeniyle 

gelemiyecek olan antrenörün yerine başka bir antrenör bakacak ise kulüp imzalı antrenörlük 

belgesinin tesis amirliğine ibrazı zorunludur.  

16-Bilgilendirmeler yazılı yapılmasının yanında internet sitemiz ATATÜRK YÜZME HAVUZU 

bölümünden yayınlanarak da duyrulacaktır.Kulüp irtibat kişisi olarak bildireceğiniz kişiye yapılacak 

mesaj bilgilendirmeleri de resmi tebliğ niteliği taşımaktadır.Siteye eklenen bir bilgi mesaj atılarak 

bilgilendirilecektir.Ayrıca e-mail atılacaktır.  

17-Kayıt formlarınızda veli izin, sağlık beyanı vb.bilgiler ile kulübünüzde saklı tutulmalı istenildiği 

durumda en kısa sürede ilgililere verilebilmelidir. 

18-Performans sporcularına yönelik derece kriterleri belirlenip kriterleri geçen sporculara tahsis 

edilecek olan performans saati ve performans kulvarlarında  yaş gruplarına yönelik belirlenecek 

sayıya göre ücretsiz tahsis yapılacaktır. 

19-Hafta sonu halk saatinde özel ders adı altında açılan kurslarla ilgili önce tesis amirliğine yazılı talep 

yapılması zorunludur. Bu kurslarda kursiyer sayısı 2 yi geçmesi durumunda kulvar ücreti tahsis 

edilecek olup devamına izin verilmeyecektir. 

20-Havuz kullanım kuralları tüm kursiyerlere ilgili konular velilere özellikle ilk derslerde belirtilerek 

anlatılması sağlanmalıdır. Uymayan kulüp ve kişiler uyarılacak ısrarla devam edenlerle ilgilikulvar 

tahsisinin iptaline gidilecek tahsis öncelik sıralamasında dikkate alınacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen 20 madden oluşan havuz kullanım talimatını okudum  ve bilgi 

aldım. Belirtilen hususlara uyacağımı ve belirtilen yaptırımları kabul ettiğimi beyan eder 

kulübüm adına olabilecek sorumlulukları karşılayacağımı beyan ederim…../……/2015 

 

 

 

     

 


