
Tarihi: 

Doğum Tarihi ve Yeri 

GSM No 

E-Posta Adresi 

İkametgah Adresi 

T.C. Kimlik No 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

Medeni Hali ve Cinsiyeti 

Üye Adı ve Soyadı 

 

 

 

 

 

 

 

Seri No : 

Global EMS Fitness diye anılan müessesemiz ile 

adı geçen üye arasında iş bu sözleşme gerçekleşmektedir. 

Üyelik Tipi:VİP 

 

Üyelik Süresi                     

Başlangıç Tarihi                 

Üyelik Ücreti 

BitişTarihi       

 

Mesleği ve İş Adresi 

 

Merkez: Yeşilbahçe Mah. M.Kasapoğlu Cad. Baysal Apt. Muratpaşa/ANTALYA GSM: +90 544 871 0755 

 

  

                            şubesinde, üyeliğe başlamadan önce              Tarihinde ilgili spor salonunu , soyunma odalarını , 

çalışma ortamını gezmiş bulunmaktayım. Salon istediğim koşulları taşımaktadır. İlgili salona başlamak konusunda herhangi bir 

sağlık engelim bulunmamaktadır. Spor yapmamı engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlıgınız var mı? Varsa belirtiniz. 

Global EMS Fitness tarafından işletilmekte olup Saglık ve Spor kulübümüzün üyelik koşulları ve üyelerinin uyması gereken kurallar 

üye kayıt formunda belirtilmiştir. Üye, bu yazılı koşulları kabul ettigini, üyelik formunda bize yazılı iletilen bu bilgilerin dogru 

oldugunu ve üyenin saglıgı ile herhangi bir sorunu bulunmadıgını beyan ve taahhüt eder. 
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3. KULLANIM PROSEDÜRLERI  

3.1. TESIS GİRİŞ KURALLARI 

3.1.1. Tesisimizin açılış ve kapanış saatleri hafta içi 06:00 - 23:15 ve hafta sonu 08:00 - 22:00 

saatleri arasındadır. Global Ems Fitness gerekli gördüğü durumlarda tüm birimlerin kullanım saat ve 

kurallarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler kullanılan iletişim mecralarında 

tebliğ edilir. 

3.1.2. Üyenin Global Ems Fitness aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık 

şartlarını taşıyıp taşımamasından, rutin kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık 

danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Global Ems Fitness sorumlu 

tutulamaz. Üyelik sonrasında oluşacak haller saklıdır.  

3.1.3. Tesise giriş üyelere özel hazırlanan randevu sistem ile yapılmaktadır. Üyelerin tesise giriş ve 

çıkışlarında randevu sistemini kullanmaları zorunludur. 

3.1.4. Üyelikler kişiye özeldir. Başkası tarafından kullanılamaz ve Global Ems Fitness tarafından 

aksi kabul görmedikçe devredilemez. 

3.1.5. Global Ems Fitness yalnızca kulüp üyelerine hizmet verir. Kulüp üyelerinin beraberinde 

getirecekleri misafirlerin kayıtları ve hangi amaçla misafir edildikleri bir gün önce tesis yönetimine 

iletilir. Kulüp aktivitelerine katılmak isteyen misafirler ücrete tabidirler. 

3.1.6, Tesise girişlerde üyelerin kendilerine tanımlanan sürede giriş yapmaları zorunludur 

3.2. ORTAK KULLANIM ALANLARI 

3.2.1.Belirtilen tüm spor birimlerine gereken uygun kıyafetler ile katılım zorunludur. Uygun 

olmayan kıyafetlerle spor yapmak isteyen kişiler görevlilerce engellenecektir. 

3.2.2.Tesisin temizliği için belirlenen hijyenik kurallara uyulması, ekipmanların kullanımı esnasında 

havlu bulundurulması ve temiz spor ayakkabısı kullanılması zorunludur. 

3.2.3.Tesis içerisine hiçbir suretle dışarıdan yiyecek ve içecek sokulamaz. 

3.2.4.Üye’nin Global Ems Fitness’da yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve 

sorumluluğu altındadır. Üye her ne sebeple olursa olsun yaralanma ve zarar görme halinde Global 

Ems Fitness’ın ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

3.2.5.Üye soyunma odalarında ve özel kullanım alanlarında Global Ems Fitness tarafından kamera 

bulundurulamayacak olması sebebiyle özel eşyaların saklanmasından ve muhafazasından bizzat 

sorumludur. Üyenin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Global Ems Fitness sorumlu 

tutulamaz. 

3.2.6.Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üyenin tek dolap kullanım hakkı 

vardır.  

3.2.7. Global Ems Fitness eğitmenlerinin çalışma saatlerinde önceden yapacağı Üyelik 

Sözleşmesinde belirtilen usule göre bir bildirim veya duyuru ile tek yanlı olarak değişiklikler 

yapabilir. 

3.2.8.Tesise hiçbir şartla hayvan sokulamaz. 

3.2.9.Üye’nin tesisin herhangi bir yerine zarar vermesi durumunda tutulacak zapta göre zarar bedeli 

zararı veren üyeden tahsil edilir. 

3.3. GENEL KURALLAR 

3.3.1. Global Ems Fitness; gerekli gördügü takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme 

yapmak zorunda kalmaksızın, kulüp içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir. Bu süreçte kulübün 

kapalı kalması halinde üyelik süresi kulübün kapalı kaldıgı süre kadar uzatılır.  

3.3.2. Global Ems Fitness; tesis içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva, 

organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir, tesisin bir kısmını veya tümünü 

3.kişilere kiralayıp kullandırabilir. 

3.3.3. Global Ems Fitness; bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve 

eğitmen sayısı ile yeterliliği Global Ems Fitness’ın takdirindedir. 

3.3.4. Global Ems Fitness; iklim koşullarındaki ani degişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal 

gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde kulübün 

açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar Global Ems 

Fitness‘ı geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir. 

3.3.5. Global Ems Fitness; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerinde kulübün açılış kapanış 

saatlerinde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir. 

3.3.6. Global Ems Fitness; bünyesindeki tüm ekipmanları, arıza ve periyodik bakım halleri dışında 

düzgün ve çalışır bir vaziyette üyelerin kullanımına sunacaktır. 

3.3.7. Üye kendine ve verdiği referans kayıtlarına Global Ems Fitness tarafından gerek internet gerek 

telefon, SMS ve gerekse benzer diğer iletişim kanalları ile kendisine yapılacak her türlü reklam, 

pazarlama içerikli bilgilendirmelere ve yapılacak her türlü bildirimlere onay verdiğini, bu hususta her 

hangi bir itirazı olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.3.8.Resmi makamların talepleri halinde üyelik bilgileri bu makamlara verilir. 

3.3.9.Iş bu sözleşmenin uygulanması sırasında çıkacak anlaşmazlıkların çözümüne  

ANTALYA/Merkez mahkemeleri yetkilidir. 

3.3.10 iş bu sözleşme 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup taraflara verilmiştir. 

 
 
Sözleşme imzalamadan önce salonu gezdiğiniz takdirde ekte sunulu onay formunu imzalayınız. 

Spor yapmanızı engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlıgınız var mı? Varsa belirtiniz.Yok ise bu 

konuda ekte sunulu formu doldurunuz .Global Ems Fitness tarafından işletilmekte olup Sağlık ve 

Spor kulübümüzün üyelik koşulları ve üyelerinin uyması gereken kurallar üye kayıt formunda 

belirtilmiştir. Üye, bu yazılı koşulları kabul ettiğini, üyelik formunda bize yazılı iletilen bu 

bilgilerin doğru olduğunu ve üyenin sağlıgı ile herhangi bir sorunu bulunmadığını beyan ve taahhüt 

eder. 

1. ÜYELIK 

1.1.Üyelige kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Işbu şartları 

belirleyen, değiştiren yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak Global Ems Fitness’dır. 

1.2. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları 

ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. Global Ems Fitness’ın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi 

(sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır. 

1.3.18 yaşın altındaki kişilerin üye olabilmesi için kişinin ebeveynlerinin, ekte sunulu onay fomunu 

imzalaması halinde üyelik geçerli sayılacaktır.  

1.4.Üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuru formunu doldurmaları, imzalamaları, ilgili belgeleri 

(nüfus, evlilik cüzdanı, sürücü, ögrenci belgesi..) ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen bedel, 

ücret, aidat toplamını zamanında ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.  

1.5.Üyelikler ödemelerin düzenli yapılması ile geçerlidir. Geciken ödemeler için yasal faiz 

uygulanır veya ödemelerin yapılmaması durumunda üyelik sözleşmesi tek taraflı feshedilecektir. 

Bu tür fesihlerde o güne kadar geçen süre aylık, 3 aylık, yıllık , 24 aylık ve 36 aylık üyelik 

gözetilmeksizin , güncel aylık ücret üzerinden belirlenecektir.  

1.6.Kurucu üyelik koşulları kapsamında üyeye sağlanan asli şartlar aşağıdaki gibidir. 

1.6.1.Kampanya boyunca uygulanan Aile Üyeligi indirimi kurucu üyelik kapsamı dâhilinde 

değildir. Ayrıca uygulanmaktadır ve koşulları Global Ems Fitness yönetimi tarafından belirlenir. 

1.6.2.Üye sonuç alınmaması durumunda sonuç alana kadar sınırsız bir şekilde üyeliğini kullanım 

hakkına sahiptir. Bu tarz kullanımlar sadece 15:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

1.7. Global Ems Fitness üyelik ücretlerinde yapacağı değişiklikler (artış, indirim, kampanya vb.) 

mevcut üyelikleri etkilemeyecektir. 

2. SÖZLEŞMENIN SÜRESi VE ÜYELiĞİN DEĞİŞİMİ , İPTALİ VE DONDURULMASI 

2.1.Üyelik sözleşmesinin süresi seçilen üyelik tipine göre değişkenlik göstermekle birlikte 

sözleşmenin ön nüshasında belirtilen seçenekler doğrultusunda 8 Seans (Aylık) , 24 Seans (3 

Aylık)   olarak belirtilmiştir. 

2.2.Üyeliklerin dondurulması, devredilmesi, iadesi kaza ve kalıcı sakatlık(kısa süreli raporlarda 

iptal yapılamaz) dışında mümkün değildir. Üye zorunlu şehir değişikliği durumunu belge ile ibraz 

ettiği takdirde sözleşmesini 1. derece yakınlarına devir edebilir. Söz konusu haller dışındaki iptaller 

Söz konusu haller dışındaki iptaller cezai şartlar(2.2.1) ve iptale bağlı zararlar düşülerek  

değerlendirilecektir. 

2.2.1. Üyeliğin haksız iptal ve talepleri ,sözleşmeden cayması halinde uygulanacak işlemler: 

a.Üyelik tiplerinin kapsamı üye kayıt formunda belirtilmiştir. Bu kapsam dışındaki aktiviteler için 

hak talep edilemez. Üyelik tipleri arasındaki geçiş isteklerinde Global Ems Fitness yönetiminin 

belirttiği fiyatlar üzerinden işlem yapılır. 

b.8 Seans (Aylık) üyeliklerde yapılan sözleşmeden haksız cayma durumlarında o ayın bedelinin 

tamamı kesilecektir. (790 TL kesinti yapılacak ve iade verilmeyecektir.) 

c. 24 Seans (3 Aylık) ve üstü için yapılan üyeliklerin iptalinde , üyeliğin “VİP” üyelik olması 

halinde üyelik iptali durumunda para iadesi yapılmamaktadır.  

d. VİP üyelik tüm şubelerde kullanım hakkı tanımaktadır. Bu sebeple gerçekleştirilen üyelik 

kampanyalı olduğu için iptal veya iadesi hiçbir koşulda bulunmamaktadır. 

e. Promosyon üyeliklerde İşletme tarafından hizmetin aksaması durumlarında da kullanıcının seans 

hakları saklı kalıp, para iadesi yapılmamaktadır. 

2.3 Üyenin aşağıda belirlenen davranışları gerçekleştirmesi durumunda Global Ems Fitness 

sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir. Bu durumda da sözleşmenin 2.2.1 maddesinde 

yer alan hükümler uygulanır. 

2.3.1.Üye’nin hukuk, ahlak ve adap kurallarına aykırı davranışlar sergilemesi, kulüp içerisinde 

rahatsız edici seviyede yüksek sesle konuşması, kavga etmesi, 

2.3.2.Üye’nin üyeliği süresince kulüp içerisinde suç teşkil edecek eylemlerde bulunması, 

2.3.3.Üye’nin üyelik başlangıcında ve/veya devamında Global Ems Fitness’a beyan ettiği bilgilerin 

doğru olmaması yada doğru olmadığının daha sonra tespit edilmesi, 

2.3.4.Iş bu sözleşme uyarınca üyelik bedelinin ödenmemesi, geç veya eksik ödenmesi, 

2.3.5.Üye’nin Global Ems Fitness’ın ticari itibarını zedeleyen herhangi bir davranışta bulunması, 

2.3.6. Üye’nin Global Ems Fitness içerisinde ticari veya kazanç amaçlı faaliyetlerde bulunması. 

2.3.7. Yapılan üyelikler sözleşmenin ön nüshasında belirtilen kullanım süresi içerisinde geçerlidir. 

12 seans için 60 gün 24 seans için 120 gün içerisinde kullanılması gerekir aksi takdirde paket 

otomatik olarak sonlanır. 
KVKK AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri 

Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede 

kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle 

işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel 

hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve 

Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka 

aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
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