
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR MERKEZİ 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

Sözleşmenin Tanımı ve Taraflar: 

Bu sözleşme Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi kullanımına ait teknik 

ve idari esasları kapsamaktadır. 

Bu sözleşmede kullanıcı; Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi 

bünyesindeki,  fitness, çok amaçlı spor salonu bölümünden yararlanmak üzere kullanım 

sistemine dahil olan bireyi ifade eder. 

Amaç:  

Bu sözleşmenin amacı; Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi 

kullanıcılarının, kullanım koşullarını ve bu koşulların taraflara getirdiği yükümlülükleri ortaya 

koymak ve üyelerin tesisten en iyi şekilde yararlanmalarını ve tarafların haklarının korunmasını 

sağlamaktır. Tesis eğitim / öğretim ve spor maksadıyla kullanılır. 

Kullanıcı Sistemi:  

• Kullanıcı sistemine dâhil olabilmek için; kullanıcılara yönelik belirlenmiş kullanım 

bedeli ödenerek, gerekli evrakların ibrazı zorunludur. 

• Kullanım süresi; kullanıcının kayıt tarihinden itibaren başlar ve kullanıcının kullanım 

süresine göre takip eden 12, 6, 3 ve 1 ayın bitiminden bir gün öncesinde sona erer. 

Kullanım süresi sona eren kullanıcı, sistemdeki durumunu yenileyene kadar tesisten 

günübirlik kullanım bedeli ödeyerek yararlanabilir. Her yenileme döneminde istenilen 

belgelerin ibrazı zorunludur.  

• Fitness merkezi kullanımı hiçbir koşulda bir başka kullanıcıya devredilemez. 

• Kullanım kartı, hiçbir şekilde kullanım amaçlı bir başkasına verilemez. Kartını başka 

bir kişiye kullandıran kullanıcının hakları iptal edilerek, gerekli hukuki işlemler yapılır. 

Hakları iptal edilenler 1 yıl süre ile yeniden kayıt yaptıramazlar ve hiçbir suretle tesisten 

yararlanamazlar. Tekrarı halinde ise süresiz olarak tesisten yararlanamazlar. 

• Herhangi bir nedenle Giresun Üniversitesi ile ilişiği kesilen kullanıcının tesis kullanımı 

da sona erer (Öğrenci: Mezuniyet, terk, yatay geçiş vb. Personel ve Anlaşmalı Kurum, 



Kurum değişikliği vb.). Bu durumdaki kullanıcılara herhangi bir kullanım bedeli iadesi 

yapılmaz. Süresi sona ermeden veya herhangi bir nedenle kullanım hakkının iptalini 

isteyen bireye herhangi bir kullanım bedeli iadesi yapılmaz. 

• Öğrenci kullanımları; Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü öğrenciler, Öğrenci Bilgi 

Sistemi’nden alınmış, yeni tarihli “Öğrenci Belgesi” ve beraberinde güncel öğrenci 

“kimlikleri” ile spor merkezinden faydalanabilirler.  

• Kullanım hakkının sona ermesini takiben her yenilenme döneminde, gerekli belgelerin 

ibrazı zorunludur.  

• Tesisi, kullanıcı olmadan ya da gerekli izni almadan usulsüz olarak kullanan kişi 

ve/veya kişiler hakkında yasal işlem yapılır. Eğer söz konusu usulsüz kullanımı, tesis 

kullanıcısı bir kişi sağlıyor ise bu kullanıcının kullanım hakları iptal edilir. 

• Tesisten kaynaklanan bir nedenle, 30 (Otuz) günden daha uzun süreyle tesisin kapalı 

kalması durumunda bu süre kullanım süresine eklenir. Tesisin 30 (Otuz) günden daha 

kısa süreli kapalı kalması durumunda bu süre telafi edilmez ve kullanım süresi 

uzatılmaz. 

• Tesis kullanıcıları tesis yönetiminin ilan ettiği çalışma saatleri ve değişikliklerine (resmi 

tatiller,  yarışmalar, organizasyonlar, bilimsel çalışma ve ölçüm günleri vb. gibi 

durumlar dahildir) uymak zorundadır. 

• Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Spor Merkezinin işleyişi ve 

ücretlendirilmesi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR MERKEZİ 

GENEL KULLANIM KURALLARI 

Kullanıcıların tesisten yararlandıkları süre boyunca uymakla yükümlü oldukları kurallar 

aşağıda sıralanmıştır. 

• Kullanıcılar, kendilerine verilen “Kullanıcı Kimlik Kartı” ile tesisten yararlanabilirler. 

Kullanıcı Kimlik Kartı, sisteme kayıt yapıldığında ücretsiz olarak verilir. Bu kartı 

yanında bulundurmayan birey, sisteme dahil edilmiş olsa bile tesisten yararlanamaz. 

Kullanıcı Kimlik Kartı’nın kaybolması, çalınması, kırılması durumunda; Kullanıcı 



kimlik kartının yenisi kendisine teslim edilene kadar birey, üzerinde T.C. Kimlik 

numarasının yazılı olduğu T.C. Kimlik Kartı ya da Kurum Kimliği ile tesisten 

faydalanabilir. 

• Kullanıcı ve misafirler, istenildiği takdirde (kaçak giriş şüphesi, sistemdeki fotoğrafın 

güncel olmaması vb.), ilgili personel ve güvenlik görevlilerine kimliklerini ibraz etmek 

zorundadırlar. 

• Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi’nden faydalanmak isteyen 

kullanıcı ve günübirlik misafirler imzalı sağlık beyanı olmadan tesisi kullanamazlar. 

Tesis kullanımı sırasında, kullanıcıda daha önceden var olan bulaşıcı cilt hastalıklarına, 

kalp veya tansiyon ile ilgili rahatsızlıklara bağlı oluşabilecek sağlık ve güvenlik 

sorunlarından Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi Yönetimi 

sorumlu tutulamaz. 

• Tesiste haftada 3 gün belirtilen saatlerde sadece kadınlara yönelik seanslar 

uygulanacaktır. Kullanıcılar ve günübirlik misafirler, tesisten, belirtilen kullanım gün 

ve saatleri içinde yararlanma hakkına sahiptirler. 

• Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi, Pazartesi günleri hariç saat 

08.00’ da açılır ve 22.00’ da kapanır. Bu nedenle kullanıcılar 22.00’dan itibaren 20 

dakika kadar giyinme süresine sahiptirler. Pazartesi günü, genel temizlik günüdür ve 

tesis kapalıdır. 

• Tesis kapanış saatinde nöbetçi personel tarafından tesis giriş ve çıkışı kapatılır. Bu ve 

bunun gibi nedenlerle; tesis personeline hakaret eden, kaba kuvvet uygulayan ve tesis 

personelinin görevini icra etmesini engelleyen kişilerin kullanım hakları (aile kullanımı 

ise tüm ailesinin kullanım hakkı) iptal edilir. 

• Tesis içerisine getirilen her türlü değerli eşya ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu 

tür eşyaların kaybolması, arızalanması gibi durumlarda Giresun Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi Yönetimi sorumlu tutulamaz. 

• Dolaplar günlük kullanım içindir. Seans bitiminde kullanıcılar dolapları 

boşaltmalıdırlar. Her günün sonunda dolaplar kontrol edilecek ve kilitli olanlar açılarak 

dolap içerisindeki eşyalar çıkarılacaktır. Kaybolan eşyalardan, Giresun Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi yönetimi sorumlu tutulamaz. 



• Tesis içerisinde kapalı alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle sigara içilemez. Tesise 

alkollü gelmek veya tesis içerisinde ve çevresinde alkol almak kesinlikle yasaktır. 

• Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi içerisinde gıda maddesi 

tüketilemez. Pet şişe olmak kaydıyla, su veya çeşitli sıvı içeceklerin tüketimine izin 

verilmektedir. 

• Tesis kullanımı sırasında, kullanım kurallarına aykırı hareket eden, diğer kullanıcıları 

rahatsız edecek şekilde davranan kullanıcıların kullanım hakkı iptal edilir. 

• Kullanım hakları iptal edilenler 1 yıl süreyle yeniden kullanım sistemine kayıt 

yaptıramazlar ve hiçbir şekilde tesisten faydalanamazlar. Tekrarı halinde süresiz olarak 

tesislerden yararlanamazlar. 

• Spor tesisi genel kullanıma açık alanlar olması nedeniyle; diğer kullanıcıların özel 

yaşamlarına müdahale niteliği içereceğinden; izinsiz bir şekilde tesis çevresi, tribün ve 

tüm diğer kullanım alanlarında fotoğraf ve video çekimi yapılamaz. 

• Kullanım sırasında gerek tesise, gerekse tesis içerisinde bulunan araç ve gereçlere 

verilen zarar, bu zarara sebep olan kullanıcıdan tahsil edilir. Zararın bedeli kullanıcıdan 

tahsil edilmediği sürece kullanıcı tesisten yararlanamaz. 

• Kullanıcı; tesisin kullanım kurallarını, alana uygun spor kıyafet ve malzemesine, tesis 

malzemeleriyle ilgili kullanım kurallarını ve ilgili personelin uyarılarını dikkate almak 

ve uygulamakla yükümlüdür. 

• 18 yaşını doldurmamış kişiler, velilerinin yazılı izni ve katılımcı formunda imzaları 

olmadan kullanım hakkına sahip olamazlar. Veliler; 16-18 yaş arasındaki çocukları 

adına verdikleri izin yazısı ile tüm sorumlulukları kendi üzerlerine alır ve tesis 

kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor 

Merkezi Yönetimi oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR MERKEZİ 

FITNESS SALONU KULLANIM KURALLARI 

• Fitness salonunda temiz spor ayakkabısı ve spor kıyafeti kullanınız. 

• Salona terlik, atlet, dışarıda kullanılan spor ayakkabısı ile  girmeyiniz. 

• Spor esnasında yanınızda mutlaka ter havlusu ve eldiven bulundurunuz. 

• Terliyken oturduğunuz veya yaslandığınız alanı, havlunuzu sererek kullanınız. 

• Salondaki tüm çalışmalarınızı, eğitmenlerin rehberliğinde ve bilgisi dâhilinde 

planlayarak yapınız. 

• Çalışma esnasında  karşılaşabileceğiniz, her türlü  sorunlarınızla ilgili salon 

sorumlularından  yardım isteyiniz. 

• Koşu bantlarını sıra bekleyenler olduğu zamanlarda 20 dakika süreyi aşmayınız. 

• Salonda sessiz olunuz, yüksek sesle konuşmayınız, Tüm ekipmanları kullanım sonrası 

düzenli bir şekilde yerlerine bırakınız. 

• Spor çantalarınızı soyunma odalarında bırakınız, salona getirmeyiniz. 

• Bireysel çalışmalarla ilgili   oluşabilecek sağlık sorunları kişilerin kendi 

sorumluluklarındadır. 

• ÜYE, fitness salonunda antrenmanına başlamadan önceki 2(iki) saat içerisinde yemek 

yememeli, 24 (yirmidört) saat içerisinde kafein ve alkol almamalıdır. 

• ÜYE, cardio çalışması gibi yoğun efor sarf edilen çalışmalardan sonra, kendi sağlığı ve 

diğer üyelerin hijyeni için, özellikle tişörtünü değiştirmesi gerekmektedir. 

• ÜYE, fitness salonunda yüksek ağırlıklar ile çalışmadan önce eğitmenden yardım 

istemelidir. 

• ÜYE emniyet için bar ile yapacağı egzersizlerde ağırlıkların sonuna mutlaka kelepçe 

takmalıdır. 

• ÜYE, fitness salonunda set aralarında dinlenirken, diğer üyelerin de ekipmanları 

kullanmalarına izin vermelidir. Set aralarında aletlerde oturarak beklemek yasaktır. 

• ÜYE, çalışma sırasında kaybettiği su miktarı kadar su takviyesi yapmalıdır. 

• ÜYE, egzersizi bittikten sonra esnetme hareketlerini yapmayı unutmamalıdır. 

• ÜYE’nin, diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç 

kullanmamaya özen göstermesi esastır. 

• ÜYE, egzersiz süresince cardio ekipmanlarının üzerinde bulunan nabız sensörlerinden 

her iki eliyle tutarak veya nabız bandı kullanarak nabız kontrolü yapmalıdır. 

• ÜYE, fitness alanına uygun bir eşofman ve yumuşak tabanlı spor ayakkabı giymelidir. 



• Fitness alanında ve uzantılı dinlenme alanlarında çıplak, iç çamaşırı ile, atletli, yalın 

ayak, spor ayakkabısız ve çoraplı ve/veya terlik ile bulunmak, vakit geçirmek, spor 

yapmak yasaktır. 

• Fitness salonunun içinde bulunan klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin 

haberi olmadan çalıştırılması, kapatılması, ayarlarının değiştirilmesi yasaktır. 

• Fitness ekipmanlarında çalışırken antrenman havlusu kullanılması gerekmektedir. 

• Fitness alanındaki ekipmanlara ve aynalara yaslanmak tehlikeli ve yasaktır. 

• ÜYE, baş dönmesi, halsizlik veya aşırı çarpıntı hissederse egzersizini derhal durdurmalı 

ve bir fitness çalışanını bilgilendirmelidir. 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR MERKEZİ 

SOYUNMA ODASI KULLANIM KURALLARI 

• Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üyenin tek dolap kullanım 

hakkı vardır. Birden fazla dolap kullanan ÜYE’nin dolaplarından biri yetkili fitness 

çalışanı ya da yöneticisi tarafından açılabilir ya da açtırılabilir. 

• ÜYE, eşyalarını dolap içine koymalı ve değerli eşyalarını yanında bulundurmalıdır. 

Üye, dolap kapaklarına ve/veya dışına herhangi bir eşya asmamalı ve dolaplarını 

kilitlemelidir. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır. 

• ÜYE, cep telefonunu yanında ve sessiz konumda bulundurmalıdır. ÜYE, yanında 

bulundurmayı tercih etmiyorsa, cep telefonunu, dolap içinde sessiz konumda 

bırakmalıdır. 

• Günlük dolaplar, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. Fitness merkezi, 

hijyen ve güvenlik nedenleri ile “herhangi bir zamanda” ve özellikle gün sonunda kilitli 

dolapların kilitlerinin görevli çalışan ya da yönetici eşliğinde açma ve içindeki eşyaları 

boşaltma hakkına sahiptir. Dolapta bırakılan eşyanın kaybolmasından veya hasarından 

Fitness merkezi, çalışanı ya da yöneticisi sorumlu tutulamaz. 

• Soyunma odalarında görüntü/ses kaydı yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi davranışta 

bulunanların tespiti halinde, fitness merkezi tarafından her türlü hak saklı tutulmak 

kaydı ile üyelik feshi hükümleri uygulanabilecektir. ÜYE, merkez içerisinde 

gerçekleştirilen görüntü/ses kaydının sonuçlarından fitness merkezinin hiçbir 

sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

• Soyunma odasında özel ve değerli eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların 

kaybolmasından veya hasarından fitness merkezi sorumlu tutulamaz. 

• Soyunma odasında çıplak gezilmesi yasaktır. 



FITNESS EĞİTMENLERİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

Spor merkezinde, dekanlığımızca görevlendirilen sorumlu öğretim elemanı, fakülte 

bünyesinde bulunan görevli personeller ve kısmi zamanlı öğrenciler görevlendirilecektir. 

 

1. Mesai saatlerine uymak, mesai süresince görev yerinde bulunmak, 

2. Üyeleri güler yüz ve nezaket ile karşılayıp, sorularına yanıtlar vermek ve yönlendirme 

yapmak, 

3. Üyelerin taleplerine, spora hazır bulunma durumlarına ve beden, sağlık durumlarına 

göre haftalık, aylık çalışma programları düzenlemek, 

4. Kullanıcıların etkinliklerini gözlemleyerek; etkinlik alanlarına göre sportif yöntemlerin 

doğru yapılmasını sağlamak ve aletlerin teknik kullanımlarına uygun yönlendirmeler 

yapmak, 

5. Spor faaliyetlerine ilişkin düzen ve uyumu sağlamak amaçlı kontroller yapmak, 

6. Spor aletlerinin düzgün çalışır olduğundan emin olmak ve bakımlarını takip ederek 

ilgililere bildirmek, 

7. Kullanıcıların etkinlik alanları içerisindeki işletme kurallarına uymalarını sağlamak, 

kural dışı davranışları hususunda yönlendirici olmak. 

Görev Amacı: Merkezin spor faaliyet imkânlarının rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, faaliyetlerin düzenli bir 

şekilde yürütülmesini sağlamak. 

Organizasyondaki Yeri:Tesis İdari İşletim ve Kullanım Sorumlusu’na bağlı olarak hizmet 

yapar. 

Bağlı Olduğu Birim: Giresun Üniversitesi. 

Yetki: Üst amirin verdiği alanı ile ilgili görevleri yapmakla yükümlüdür. 

Yetki Devri: Kendisi bulunmadığı durumlarda aynı düzeydeki antrenöre bırakır. 

Aranan Kriterler:   

 İlgili bölümden fakülte mezunu ya da öğrencisi olmak ( Spor Bilimleri Fakültesi Vb.) 

 Fitness eğitmenliği konusunda tecrübeli olmak ya da antrenör belgesine sahip olmak, 

 Vücut çalışma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 

 

 

 



 

 

 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR MERKEZİ 

KULLANICI KAYIT FORMU 

 

KULLANICI BİLGİLERİ 

KULLANICI NO :  T.C.KİMLİK 

NO 

:  

ADI SOYADI :  TELEFON 

NO 

:  

DOĞUM TARİHİ :  E-POSTA :  

ADRES :  

ACİL DURUMLARDA ARANACAK KİŞİ TELEFON 

 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİLGİLERİ  

 

BİRİMİ 

 

: 

  

KADROSU 

 

: 

 

 

MİSAFİR KULLANICI İÇİN REFERANS KİŞİ BİLGİLERİ 

ADI SOYADI :  TELEFON :  

KADROSU :  İMZA :  

 

 

KATEGORİSİ PERSONEL AKADEMİK 

PERSONEL 

ÖĞRENCİ AİLE 
 

KATEGORİ 
     

KULLANICI 

SÜRESİ 

 

  1 AY                    3 AY                         6 AY                   12 AY 

KULLANICI 

TİPİ 

               BİREYSEL                            AİLE 

 

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi Kullanım Sözleşmesi’ni 

okudum ve kabul ediyorum. Sözleşmenin bir nüshası tarafıma verilmiştir. Kullanıcı olmak 

üzere kayıt işlemlerimin yapılmasını istiyorum. 

 

 

 

 

 

 

          /     /20 

Formu Onaylayan:        Adı Soyadı 

          İmzası 

Formu Teslim Alan Personel:  

(18 yaş altı ise velisi) 

 

 



 

AİLE KULLANIMI FORMU 

 

 

Adı Soyadı :  Kullanıcı No :    

FOTOĞRAF Doğum Tarihi :  Yakınlık 

Derecesi 

:   

T.C. Kimlik No :  İş Telefonu :   

E-Posta :  Cep telefonu :   

        

                EK 

ÜYE 2 

       

Adı Soyadı :  Kullanıcı No :    

FOTOĞRAF Doğum Tarihi :  Yakınlık 

Derecesi 

:   

T.C. Kimlik No :  İş Telefonu :   

E-Posta :  Cep telefonu :   

        

               EK 

ÜYE 3 

       

Adı Soyadı :  Kullanıcı No :    

FOTOĞRAF Doğum Tarihi :  Yakınlık 

Derecesi 

:   

T.C. Kimlik No :  İş Telefonu :   

E-Posta :  Cep telefonu :   

        

               EK 

ÜYE 4 

       

Adı Soyadı :  Kullanıcı No :    

FOTOĞRAF Doğum Tarihi :  Yakınlık 

Derecesi 

:   

T.C. Kimlik No :  İş Telefonu :   

E-Posta :  Cep telefonu :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR MERKEZİ 

ÖĞRENCİ KULLANICI KAYIT FORMU 

 

Üye Numarası                         : 

Üyelik Başlangıç Tarihi          : 

Adı Soyadı                               : 

Doğum Tarihi                          : 

T.C. Kimlik Numarası             : 

Üniversitesi                             : 

Öğrenci Numarası                  : 

Cinsiyet                                    : 

Kan Grubu                               : 

Fak./Y.Okul/MSc/PHd  : 

Bölümü/Enst.                         : 

Sınıfı                                         : 

Ev Telefonu                             : 

Cep Telefonu                          : 

E-Posta                                     : 

Adres                                        : 

 

 

 

Acil Durumlarda Aranabilecek Kişi 

Ad Soyad  : 

Telefon      : 

Üyelik Süresi Tercihi :    1 Ay            3 Ay              6 Ay           12 Ay  

  

Fatura No:     …../…../ 20…. 

Alınan Ödeme Tutarı:    Adı  Soyadı 

         İmzası 

Formu Onaylayan : 

Formu Teslim Alan Personel : 

 

 

 

 



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR MERKEZİ 

SAĞLIK BEYANI FORMU 

 

 

 Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Merkezi birimlerinden 

yararlanırken; sağlığım için risk doğurabilecek durumlarla ilgili olarak; 

 Islak alanlarda bulaşıcı cilt hastalıkları ile ilgili risk olabileceği, 

 Üst solunum yolları ile ilgili hastalıklarda bulaşma riski olabileceği, 

 Açık yaraların olması durumunda sağlık sorunu yaşayacağım, 

 Kalp, tansiyon gibi rahatsızlık durumlarında risk altında olduğum, 

 

Yukarıda bahsi geçen hastalıkları taşımadığımı, bu konuda bilgilendirildiğimi ve 

doğabilecek 

olumsuz durumlardan kendimin sorumlu olacağını kabul ve beyan ederim. 

 

 

 

          ……./……./…….. 

          Adı Soyadı 

          İmzası 

 

 

 

 

Velisi bulunduğum kızımın – oğlumun / Refakatimde bulunan kişinin yukarıda bahsi 

geçen hastalıkları taşımadığını, bu konuda bilgilendirildiğimi / bilgilendirildiğimizi ve 

doğabilecek olumsuz durumlardan kendimin sorumlu olacağını kabul ve beyan ederim. 

 

       

          ……./……./…….. 

          Adı Soyadı 

          İmzası 
 


