1- SOSYAL TESİSLERDEN KİMLER YARARLANABİLMEKTEDİR?
Kapalı yüzme havuzundan ve fitness salonundan üniversitemiz personeli, öğrencisi, mezunu, emeklisi
ve diğer kamu kurumlarında görev yapan memurlar ile teknopark çalışanları yararlanmaktadır. Ancak
teknopark çalışanları fitness salonunu kullanamamaktadırlar.
2- TESİSLERDEN YAKINLARIM YARARLANABİLİRMİ?
Tesislerden çalışanların eş ve çocukları ile (çocukların 36 ayını doldurmuş olmaları gerekir) ve 1. derece
yakınları (sadece ana ve baba) faydalanabilir. Öğrencilerin kendileri haricinde herhangi bir yakını
faydalanamaz.
3- ÇOCULARDA YAŞ SINIRI NEDİR?
Çocukların havuzu kullanmaları için 36 ayını tamamlamış olması gerekir. Bayan günlerinde 5 yaş üzeri
erkek çocuk, erkek günlerinde 5 yaş üzeri kız çocuk havuzu kullanamamaktadır. Karma günlerinde ailesi
ile birlikte kullanabilirler. 10-14 yaş aralığındaki çocukların havuzu tek başına kullanabilmeleri için ana
veya babası tarafından “VELİ İZİN BELGESİ” imzalaması gerekir. 10 yaşındaki çocukların da 120 ayını
doldurması gerekir.
4- TESİSLERE KAYIT İÇİN NE YAPMAM GEREKİR?
Tesislere kayıt için nüfus kimlik fotokopisi ve kurum kimlik fotokopisinin yanında diğer kamu çalışanları
görev belgesi ile birlikte yararlanılmak istenen birime başvuru yapması gerekir. Başkası adına başvuru
yapılamaz. Sadece reşit olmayan çocuklar için ana veya baba başvuru yapabilir.
5- KAYIT BELGELERİNİ NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM?
Sizden istenen belgeler haricindeki belgeler kayıt yaptırmak istenen birimde ve Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı sayfasındaki Sosyal Tesisler menüsünden temin edilebilmektedir.
6- TESİSLERİN AÇIK OLDUĞU GÜN VE SAATLERİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sayfasındaki Sosyal Tesisler menüsü ile tesis bina girişlerindeki
ilan panolarından öğrenebilirsiniz.
7- KULLANIM ÜCRETLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının internet sayfasındaki Sosyal Tesisler menüsünden ve tesis ilan
panolarından öğrenebilirsiniz.
8- KULLANIM ÜCRETİNİ NASIL ÖDEYEBİLİRİM?
Kullanım ücretleri, tesisi kullanmak istediğiniz birime kredi kartı veya bankamatik kartı ile yapılmakta
olup, nakit alınmamakta, birim dışından ödeme yapılmamaktadır.
9- MEZUN OLDUKTAN SONRADA TESİSLERDEN FAYDALANABİLİRMİYİM?
Mezun olunduktan sonra da mezun kategorisinden tesislerden yararlanmak mümkündür. Mezun kartı
için mezunlar koordinatörlüğüne başvurulması gerekir.
10- ÖĞRENİM SÜREM BİTTİ AMA MEZUN OLAMADIM. TESİSİ KULLANABİLMEK İÇİN NE YAPMAM
LAZIM?
Öğrenim süresi bitmesine rağmen mezun olamayan öğrencilerden güncel öğrenci belgesi
istenmektedir. Öğrenci belgesini getirmeleri halinde tesisleri normal ücretten kullanmaları
mümkündür.

AYRICA YUKARIDAKİ SORULARIN TAMAMINA SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ
SOSYAL TESİSLER SAYFASINDA CEVAP BULABİLİRSİNİZ.

