
 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

 Oyun esnasında başkalarının hakkına saygı gösterilmesi esastır.                                                                        
 Antrenmana başlamadan önce Golf Kulübü hocası ile görüşülüp uyarılar dikkate 

alınmalıdır. 
 Kulüp üye formunu doğru beyan ile doldurmak zorunludur. 
 Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde  ders saatleri içerisinde öğrencilerimiz  Golf  

derslerinden ve tesisten  yararlanamaz. 
 18 yaşından gün almamış öğrencilerin üyelik formuna veli onay belgesi eklenmesi 

zorunludur. 
 Kulüp üyesi olunsa dahi randevusuz gelen üyeler tesisten yararlanamaz. 
 Tesiste sigara ve benzeri tütün ürünleri içilmesi yasaktır. Bu maddeler ancak HKÜ Golf 

Kulübü tarafından belirtilmiş alanlarda içilebilir. 
 Üyeler tesise kesici, delici vb aletler  getiremez. 
 Üyeler tesis içerisinde uygun kıyafetler giymek zorundadır. 
 Üyeler tesis içerinde genel düzeni bozmayacak şekilde, iyi niyetle davranmak, tesis 

kurallarına uymak, başkalarını engelleyici veya rahatsız edici hal ve davranışlardan 
kaçınmak yükümlülüğündedir. 

 Tesiste sessiz olmamak, kaba, argo konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, konuk 
veya çalışanları incitmek, tahrik etmek, onların haklarını ihlal etmek veya çalışanlara 
engel olmak, ahlak kurallarına aykırı davranışlar da bulunmak, aletlerin yerini 
değiştirmek, aletleri tesis yönetiminin izin vermediği tarzda kullanmak vb davranışlar 
genel düzeni bozucu niteliktedir. 

 Üyelerin misafirleri tesiste HKÜ GOLF KULÜBÜ yönetiminin yazılı izni olmaksızın 
herhangi bir amaçla mal ve hizmet alımı yapamaz. 

 Üyeler tesisin temin ettiği golf malzemelerini veya tesis malzemelerini hiçbir suretle 
dışarı çıkaramaz. 

 Tesisteki özel ders ücretleri ile ek olarak sunulan kafeterya   hizmetleri  üyelik dışında 
hizmetler olduğundan ilave  ücrete tabidir. 

 Otoparkta park edilmiş üye misafir araçları ile bu araçlarda bırakılan eşyalar veya 
soyunma odalarında yer alan dolaplarda bırakılan ya da tesisin herhangi bir yerine 
bırakılan, unutulan eşyalardan tesisin/ Üniversitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 Ders sırasında teslim alınan malzemelerin zarar görmesi/kaybolması durumunda 
malzeme zararı üyeden ücret karşılığı alınır. 

 Üyeler soyunma odalarında sadece 1 adet soyunma dolabı kullanabilirler. 
 Tesisten ayrılırken dolaplarını boş, anahtarlarını teslim etmek zorundadır. 

 HKÜ GOLF KULÜBÜ üyelerinin beyan ettiği bilgiler yasal zorunluluk ya da 

güvenilirliği sarsmayacak bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara 
kullandırmayacağını taahhüt eder. 
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