ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Spor Merkezi Üyelik Sözleşmesi

Erzurum ili Saltuklu Mahallesi, 2. Sokak, No:4 Aziziye / Erzurum adresinde mukim BORAPARK
TURİZM Kimya İnşaat Taahhüt Taşımacılık Enerji San. Tic. Ltd. Şti. ve onun işletmesinde olan
Saltuklu Mahallesi, 2. Sokak, No:4 Kat:2 Aziziye / Erzurum adresinde bulunan işletme ile "Erzurum
adresinde bulunan (kısaca Üye olarak geçecektir) arasında, bu sözleşme ve eklerinde yer alan
koşullarda bir üyelik sözleşmesi (bu sözleşmede Sözleşme olarak anılacaktır) düzenlenerek
imzalanmıştır. Taraflar, bu sözleşme ve eklerindeki tüm hüküm ve koşulları bildiklerini ve bu
sözleşmeye uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler.
1.ÜYELİK KABUL/ONAY ŞARTLARI
1.1 Üyeliğe kabul ve sözleşmenin akdedilmesi için aşağıda yer alan şartların yerine getirilmesi
gerekmektedir. İşbu şartlara karar veren, değiştiren ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak
yerine getirilse dahi kabul edip etmeme yetkisinde ola yetkili mercii; münhasıran ve tek taraflı
olarak Üyelik Komitesidir.
1.2 BORAPARK WELLNESS CLUB’a Üye olmak isteyen adaylar kendisinden istenen belgeleri işbu
başvuru formu ekinde BORAPARK WELLNESS CLUB’a sunacaktır. Eklerin tamamlanmasını
müteakip dosyası incelenecek olan Üye Adayının, Üyelik formunun doldurulması ve ekli istenen
belgelerin tamamlanması üyeliğe kabul için yeterli değildir. Koşullar oluşsa dahi Üyelik Komitesi,
herhangi bir sebep göstermeksizin Üyeliğe kabul edip etmemekte serbest ve yetkilidir.
Üyenin getireceği Misafire bu sözleşme ve eki ile BORAPARK WELLNESS CLUB’dan Faydalanma
Kurallarında düzenlenen konular hakkında bilgi vermek ve bu misafirin BORAPARK WELLNESS
CLUB’a, BORAPARK WELLNESS CLUB çalışanlarına ve/veya Üyelere zarar vermesi halinde bu
zararların telafisi ve tazmini beraberinde geldikleri Üyenin de müşterek müteselsil
sorumluluğundadır.
Üyelik koşulları:
A) Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve
Yabancı Uyruklu kişiler. (Belge talep edilebilir.)
B) T.C. veya Yabancı Uyruklu tüzel kişiler. (Belge talep edilebilir.)
C) Üye adayı, yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemediğini ve hüküm giymediğini, Üyelik tarihine kadar
hakkında herhangi bir suçtan dolayı hakkında ceza kovuşturması yapılmadığını,(Belge talep
edilebilir.)
D) BORAPARK WELLNESS CLUB İdari Heyeti’nce kendisi hakkında sabıka kaydı talebi, incelemesi
yapılabileceğini,
E) Spor yapılmasında sakınca bulunup bulunmadığına veya kısıtlı hareketlere izin olduğu yönünde
rapor varsa, istenecek sağlık raporunu Üye gerek adaylık başvuru formunu doldurduğu sırada
gerekse de üyeliğe kabul ve devamı aşamasında bildirmediği bir sağlık sorunu bulunursa veya
ortaya çıkarsa bunlardan dolayı BORAPARK WELLNESS CLUB/BORAPARK TURİZM LTD. ŞTİ. sorumlu
tutulamaz. Üye spor yapmaya engel olabilecek veya kısıtlayabilecek sağlık sorunlarını derhal Üyelik
Komitesine bildirecektir.

F) Üyelik komitesi tarafından, Üyenin kendinde bulaşıcı hastalıklar gibi toplum veya diğer üyelerin
sağlığını tehlikeye düşürebilecek hastalığı bulunmadığına dair rapor, tahlil getirmesi istenebilir. Söz
konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde Üyelik
Komitesi, Üye adayının başvurusunu reddedebileceği gibi mevcut Üyenin de Üyeliğini herhangi bir
fesih bildiriminde bulunmaksızın iptal edebilecektir.
1.3 Talep edilen belgelerin veya yukarıda belirtilen hal ve şartlara göre istenecek ilave belgelerin
tamamlanarak BORAPARK WELLNESS CLUB’a sunulması ve BORAPARK WELLNESS CLUB ’ın
incelemesini müteakip Üye adayının üyeliğe kabulüne karar verilirse söz konusu durum üyeye
bildirilir. Üye yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda imzaladığı belgelerdeki şartlara uyacağını,
sunmuş olduğu belgelerin veya şifai olarak beyan ettiklerinin doğru olduğunu ve BORAPARK
WELLNESS CLUB Başvuru Formunda yazılı tüm kurallara ve BORAPARK WELLNESS CLUB ‘dan
"Faydalanma Kurallarına uyacağını sözleşmeyi imzalaması ile engel bir halinin bulunmadığını kabul
beyan ve taahhüt etmiştir. Üyeliğin devamı için Üyelik süresince bu şart aranır.
Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Üye adayı veya bu sözleşmede belirtilen üyeliğe kabul ve/veya
üyenin uyması gereken kurallara uymamaması nedeniyle üyeliği iptal edilen Üye, BORAPARK
TURİZM LTD. ŞTİ. ve/veya BORAPARK WELLNESS CLUB ’dan, ödediği üyelik ücretinin iadesi dâhil
olmak üzere herhangi bir maddi, manevi tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili
rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1 BORAPARK WELLNESS CLUB/ BORAPARK TURİZM LTD. ŞTİ.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
2.1.1. BORAPARK WELLNESS CLUB / BORAPARK TURİZM LTD. ŞTİ.’İN HAKLARI:
A) Üyelik Türleri, Ücret, Katılım Bedeli BORAPARK WELLNESS CLUB tarafından belirlenecektir. İşbu
ücret ve bedelleri herhangi bir zaman içinde değiştirmek münhasıran BORAPARK WELLNESS CLUB
İdari Heyeti uhdesindedir. Üyeler ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bunu şimdiden
kabul ettiklerini kabul ve beyan ederler.
B) İdari Heyet, dilediği zaman önceden haber vermeksizin madde 4.9 de sayılan Ücrete Tabi
Hizmetlere yenilerini ekler veya olanları değiştirir veya tamamen kaldırır.
C) İdari Heyet, grup derslerinin eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini ve ders
saatlerini, Ücrete Tabi Hizmetlerin açık olduğu saatleri, belirleyecek olup önceden herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman, dilediği yönde değişiklikler yapabilecektir. Üyelerin
bunlara itirazı hakkı yoktur.
D) İdari Heyet, BORAPARK WELLNESS CLUB içinde bu işlemlerin neden olabileceği geçici
rahatsızlıklar veya BORAPARK WELLNESS CLUB’dan yararlanma imkanlarının kısıtlanması sebebi ile
Üyelere herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaksızın tadilat, tamirat ve yenilemeler
yapabilir.
E) İdari Heyet, tesis içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva,
organizasyon, tanıtım, toplantı, vb. faaliyetlerde bulunabilir, tesisi bir kısmını veya tümünü
kiralayıp kullandırabilir.
F) BORAPARK WELLNESS CLUB bünyesindeki kullanılacak tüm ekipman çeşidi ve modeli ve adedi
ile eğitmen sayısı ve yeterliliği BORAPARK WELLNESS CLUB’ın takdirinde olup Üyelerin bu duruma
itiraz etme hakları yoktur.
G) Üyelik Komitesi, hiçbir gerekçe göstermeksizin tek yanlı olarak (daha önceden BORAPARK
WELLNESS CLUB Üyesi olmuş ve Üyeliği herhangi bir sebeple son bulmuş dahi olsa) Üye adayını

veya Üyeliği sona eren üyeyi Üyeliğe kabul etmeyebilir veya sözleşmeden belirtilen haklar
kapsamında Üyeliğin üyelik sözleşmesini fesih edebilir.
H) BORAPARK WELLNESS CLUB iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş,
olağanüstü hal vs. kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve işbu sözleşmede yer alan mücbir
sebepler hallerinde BORAPARK WELLNESS CLUB’in açılış kapanış saatlerinde tek yanlı olarak
değişiklikler, kısaltmalar yapabilecek ve hatta söz konusu haller ortadan kalkana kadar BORAPARK
WELLNESS CLUB’ın geçici olarak kullanıma kapatabilecektir.
I) BORAPARK WELLNESS CLUB yılbaşı, bayram ve resmi tatiller günlerinde BORAPARK WELLNESS
CLUB açılış kapanış saatlerini değiştirebilir ve kısıtlayabilir.
İ) Üye BORAPARK WELLNESS CLUB içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak çevreye, 3.
Şahıslara ve ekipmanlara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi ve manevi zarar sorumluluğu
ve zararın tazmini üyeye ait olup BORAPARK WELLNESS CLUB üyeliği fesh etme hakkına sahiptir.
J) Üye BORAPARK WELLNESS CLUB’da hizmet veren bağımsız eğitmenlerden alacağı özel derslerin
ücretini BORAPARK WELLNESS CLUB’a öder.
K) Bağımsız Eğitmen tarafından verilen özel derslere ilişkin BORAPARK WELLNESS CLUB’ın herhangi

bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı
olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek
muhatabının Bağımsız Eğitmen olduğunu ve bu nedenlerle BORAPARK WELLNESS CLUB’ın
sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
3.2 ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.2.1 ÜYE’NİN HAKLARI:
Üyelere Sağlanan Haklar
Üyelik türüne göre ve BORAPARK WELLNESS CLUB tarafından tek taraflı olarak düzenleme yapılıp
değiştirilebilmek kaydı ile üyeler Sauna, Buhar Odası, Duşlar, Duş Çeşmesi ; Gym & Cardio Bölümü
(aletli salon) ; Havlu, Peştamal ; Günlük tahsis edilen soyunma dolapları ; Çok amaçlı salon ; İlk
üyelikte yapılan yağ & kas ölçümü ; Grup dersleri (Üye bu haktan ancak rezervasyon yaptırmak
kaydıyla faydalanabilecektir.) bu sözleşmede ve bu alanlarda belirtilen kullanım koşulları ile
görevlilerin talimatları doğrultusunda olmak üzere, ücretsiz yararlanabilirler. Bazı üyelik türlerinde
ücretsiz yararlanılabilecek alanlara ilişkin değişiklik yapılması münhasıran BORAPARK WELLNESS
CLUB’ın yetkisindedir. İlk üyelikte eğitmenlerce Üye ’ye uygun olarak tespit edilecek ve
uygulanacak programın testi BORAPARK WELLNESS CLUB İdari Heyetince yukarıda yer alan Hak ve
Hizmetler madde uyarınca arttırılabilir ya da azaltılabilir.
KULLANIM PROSEDÜRLERİ GENEL KOŞULLAR

A) ÜYE’nin BORAPARK WELLNESS CLUB aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli
sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi
sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı BORAPARK WELLNESS
CLUB sorumlu tutulamaz.
B) ÜYE, tesisi/kulübü kullanırken ve/veya tesiste/kulüpte kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi
bir sakatlanma ya da sağlık probleminden BORAPARK WELLNESS CLUB’ın, çalışanlarının veya
BORAPARK WELLNESS CLUB yönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak
sorumlu olmadığını, BORAPARK WELLNESS CLUB ve/veya kulüp yönetici ve çalışanlarını bu

nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
C) ÜYE, spor aletlerinin kullanımı esnasında sıra bekleyebileceğini, BORAPARK WELLNESS CLUB
içerisinde yoğunluk olabileceğini, BORAPARK WELLNESS CLUB’ın bu hususa ilişkin herhangi bir
yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini
şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
D) ÜYE BORAPARK WELLNESS CLUB içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her
türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
E) ÜYE’nin BORAPARK WELLNESS CLUB’da yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve
sorumluluğu altındadır.
F) ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde BORAPARK WELLNESS
CLUB’ın ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt
eder.
G) BORAPARK WELLNESS CLUB’a ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle
girilmesi kesinlikle yasaktır.
H) ÜYE’nin BORAPARK WELLNESS CLUB içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
I) ÜYE’nin kendi hizmetinde çalışan özel korumaları, yardımcıları ve şoförleri BORAPARK WELLNESS
CLUB’a giremez ve tesisi kullanamaz.
İ) ÜYE, BORAPARK WELLNESS CLUB’ın bütün ekipmanlarını kullanırken işbu Faydalanma
Kurallarında belirtilen kullanım prosedürlerine uymak zorundadır. BORAPARK WELLNESS CLUB’da
bütün birimlerde üyelerin hijyeni, sağlığı ve güvenliği düşünülerek hazırlanan Faydalanma
Kurallarında belirtilen prosedür ve kullanım kurallarına uyulması zorunludur.
J) Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.
K) BORAPARK WELLNESS CLUB’a hayvan ile girilmesi yasaktır.
FITNESS & CARDIO SALONU PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR

A) ÜYE, koşu bandı, bisiklet gibi cardio cihazlarla uyumlu kulaklık ve nabız ölçen bantları/
ekipmanları kendileri teminle mükelleftir. BORAPARK WELLNESS CLUB’ın bunları üyelere temin
etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
B) ÜYE, fitness&cardio salonunda ilk defa çalışmaya başlıyorsa, başlangıçta ve takip eden her 2 (iki)
ayda 1 (bir) vücut profil analizi yaptırması tavsiye edilir.
C) ÜYE, fitness ve personal coach'ların verdiği program dahilinde çalışmaya azami dikkat
göstermelidir.
D) ÜYE programı dahilinde olmayan bir egzersizi yapmadan veya programında olmayan bir
ekipmanı kullanmadan evvel mutlaka yardım istemelidir program takibi üyenin inisiyatifindedir.
E) ÜYE, fitness salonunda yüksek ağırlıklar ile çalışmadan önce eğitmenden yardım istemelidir.
F) ÜYE, fitness salonunda set aralarında dinlenirken, diğer üyelerin de ekipmanları kullanmalarına
izin vermelidir.
G) ÜYE’nin, diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç
kullanmamaya özen göstermesi esastır.
H) Fitness&cardio salonunun içinde bulunan klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin
haberi olmadan çalıştırılması yasaktır.
I) Fitness ekipmanlarında çalışırken antrenman havlusu kullanılması gerekmektedir.
İ) Fitness&cardio alanındaki ekipmanlara ve aynalara yaslanmak tehlikelidir.

J) Çalışma tamamlandıktan sonra serbest ağırlıklar ve bar üzerindeki plakalar yerlerine
bırakılmalıdır.
K) Fitness&cardio alanında özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya
hasarından kulüp sorumlu tutulamaz.
L) ÜYE dışarıdan kişisel koç getirip veya kişisel koçunu üye yapıp özel koçu ile BORAPARK
WELLNESS CLUB içinde hiçbir alanda bire bir çalışma yapamaz.

GRUP DERSLERİ PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR

A) BORAPARK WELLNESS CLUB grup derslerinde önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile
salon, eğitmen ve program/ders değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
B) Aylık grup ders programında dersler kontenjanlıdır, grup dersleri stüdyonun büyüklüğü ile
orantılı olarak kontenjanlıdır.
C) Grup derslerine katılmak isteyen üyeler, ders başlangıç saatinden 5 dakika öncesinde
stüdyodaki yerlerini almalıdırlar.
D) Grup derslerine ders başladıktan 10 dakika sonra girmek ve derse katılmak yasaktır
E) Grup derslerine katılan üyelerimiz antrenman havlusu kullanmalıdırlar.
F) Grup dersleri öncesinde yer tutmak yasaktır.
G) Grup derslerinde eğitmenin verdiği programın dışına çıkılamaz.
H) Grup dersleri sırasında kullanılan ekipmanların dersten sonra üye tarafından tekrar yerine
konulması gerekir.
I) Grup dersleri stüdyosu içinde buluna klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi
olmadan çalıştırılması yasaktır.
İ) Grup dersleri stüdyosunda cep telefonu kullanılması yasaktır.
J) Stüdyolarda özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından
BORAPARK WELLNESS CLUB sorumlu tutulamaz.
K) Üyeler grup derslerine katılmak için 1 gün öncesinden resepsiyona başvurarak randevu almak
zorundadır.
L) Üye, grup dersleri içerisinde yoğunluk olabileceğini BORAPARK WELLNESS CLUB’ın bu konuya
ilişkin herhangi bir yükümlüğünün bulunmadığını bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak
addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
SOYUNMA ODASI PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR

A) Soyunma odaları 08-22:30 arasında hizmet vermektedir. Saatler kulübe göre değişiklikler
gösterebilir.
B) Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üyenin tek dolap kullanım hakkı vardır.
C) Üyelerimiz, tüm eşyalarını dolap içine koymalı, dolap kapaklarına ve/veya dışına herhangi bir
eşya asmamalı ve dolaplarını kilitlemelidirler. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır.
D) Günlük dolaplar, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. BORAPARK WELLNESS CLUB,
hijyen ve güvenlik nedenleri ile "herhangi bir zamanda" ve özellikle gün sonunda kilitli dolapların

şifrelerini görevli yönetici eşliğinde açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir. Dolapta
bırakılan eşyanın kaybolmasından veya hasarından kulüp sorumlu tutulamaz.
E) Soyunma odalarında görüntü/ses kaydı yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi davranışta
bulunanların tespiti halinde, BORAPARK WELLNESS CLUB tarafından her türlü hak saklı tutulmak
kaydı ile üyelik feshi hükümleri uygulanabilecektir. ÜYE, kulüp içerisinde gerçekleştirilen
görüntü/ses kaydının sonuçlarından BORAPARK WELLNESS CLUB’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
F) Soyunma odasında özel ve değerli eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından
veya hasarından BORAPARK WELLNESS CLUB sorumlu tutulamaz.
G) Soyunma odasında özel ve değerli eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından
veya hasarından BORAPARK WELLNESS CLUB sorumlu tutulamaz.
H) Soyunma odasında soyunup-giyinme süresi hariç çıplak gezilmesi yasaktır.
Üyelik haklarının kullanım zamanı
Üye, Üyelik hakkının kazanılmasıyla, BORAPARK WELLNESS CLUB bünyesinde aşağıda belirtilen
Birimlerden ve Hizmetlerden işbu Sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eklerinde yer alan
tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile haftada 6 gün (Pazar günleri tesis kapalıdır.)
07.00-22.00 saatleri arasında faydalanabilecektir. Madde 4.9'da yer alan Ücrete Tabi Hizmetlerden
faydalanma koşulları ve saatleri BORAPARK WELLNESS CLUB tarafından sözleşmeden ve
eklerinden bağımsız olarak belirlenebilir ve duyurulur. İşbu sözleşmede yer alan ücretli ve yine işbu
maddede yer alan ücretsiz hak veya hizmetler kapsamı BORAPARK WELLNESS CLUB tarafından
değiştirilebilir veya ücretsiz hizmet veya hakların biri veya birkaçı ücretli hale getirilebilinir. Üye söz
konusu hak ve hizmetlerde BORAPARK WELLNESS CLUB tarafından tek taraflı değişiklik yapılacağını
işbu sözleşmenin imzası ile kabul ettiğini beyan eder. Üyelik paketlerine dâhil olan 3-13 yaş altı
çocuklarımız tesisimizde sadece boks/kickboks, yüzme veya jimnastik alanlarını aileleri ile birlikte
kullanabilmektedir.12 yaşından büyük reşit olmayan kişiler BORAPARK WELLNESS CLUB üyeliği
hususunda veli veya vasisinin onay belgesiyle üyeliğe başvurabilir.
Üyeliğin Dondurulması:
Üye, aşağıda belirtilen hal ve şartların yerine getirilmesiyle Üyeliği süreli olarak dondurma hakkına
sahiptir. BORAPARK WELLNESS CLUB idari Heyeti aşağıda belirtilen hallerde ilgili yerlerden alınan
rapor ve belgeleri inceleyerek bunları geçerli kabul ettiği takdirde, Üyelik süresinin belgelerde
belirtilen süre kadar dondurulduğunu Üye ’ye 5 gün içinde bildirilecektir. Dondurulan üyelik süresi
taahhüt edilen sürenin sonuna eklenir. Mazeretli dondurma işlemi max.12 ay olacak şekilde
uygulanır.
A) Ağır Hastalık ve Sakatlanma: Hastalık veya sakatlık süresi 1 aydan fazla olması halinde durumu
teyit ve tespit eden raporu idari Heyet’e ibraz etmesi gerekir. Raporda üyenin spor
yapamayacağına dair ifade bulunmadığı takdirde üyelik dondurulmaz. İdari Heyet, rapora üyenin
spor yapmasına engel olan süre kadar Üyeliğin dondurulmasına karar verebilecektir.
B) Hamilelik: Hamile olan Üyenin hastaneden hamilelik dolayısı ile spor yapmaya engel hali vardır
raporuna karşılık yine raporda belirtilen süre kadar üyeliğinin dondurulmasına karar verebilecektir.
C) Yurt Dışında ikamet: Yurt dışına 1 ( bir) ay ve daha fazla süre ile çıkışlarda pasaport giriş- çıkışları
ile belgelenmek ve İdari Heyet'in onayı koşulu ile Üyenin üyeliği yurt dışında kaldığı sürece
dondurulabilecektir. İşbu dondurma işlemi üyenin yurt dışında 1 aydan fazla kaldığı süreyi
pasaportu ile ispat edene kadar askıda kalır ispat ile üyelik geriye dönük olarak dondurulmuş kabul
edilir.

D) Askerlik: Askerlik Hizmetine tabi Üyeler, ilgili makamlarca onaylı sülüs kâğıdını İdari Heyete ibraz
ettiği takdirde idari Heyet, askerlik görevini yerine getirecek Üyenin, sülüs kâğıdında yazılı olan
süre kadar üyeliğini dondurabilecektir.
E) Üye BORAPARK WELLNESS CLUB’a önceden yazılı başvurmak kaydıyla üyeliğinin çeşidine göre
aşağıdaki sürelerde üyeliğini hiçbir sebep göstermeksizin dondurulmasını talep edebilir:
6 ay ve 1 yıllık Üyeler 30 gün ile herhangi bir sebep göstermeden üyeliklerini dondurabilirler.
Yukarıdaki belirtilen hususlar, Üyenin Üyelik Bedelinin tamamını ödemiş olması ve hiçbir bakiye
taksiti kalmaması hal ve şartı ile geçerli olacaktır. Üyelik bedelinin tümü ödenmemişse, dondurma
işlemi yapılamaz. Üyeliğin dondurulacağı süre için ayrıca ücret alınmayacaktır.
Üyelik Devri
Üyelik devri yalnızca 6 ay ve daha üzeri süreli üyeliklerde uygulanabilmektedir. Üye, aşağıda
belirtilen hallerde, yine aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi, Üyelik Bedelinin tamamının
ödenmiş olması ve İdari Heyet’in onayı ile kullanmadığı / kullanamadığı üyeliğinden kalan süreyi
hâlihazırda üye olanlar veya pasif üyeler dışındaki üçüncü şahıs bir kişiye, ancak bir kereye mahsus
olmak üzere devretme hakkına sahiptir. Üyelik süresine ilişkin bedelin tümüyle ödenmemiş olması
halinde devir yapılamaz. Devir alan kişinin bu üyeliği bir başkasına devri mümkün değildir.
A) Ağır Hastalık, Sakatlanma Durumunda; Üye ağır hastalık ve sakatlanma durumunda tedavi
gördüğü hastaneden aldığı heyet raporu ve heyet raporlarını inceleyen idari Heyet'in kabulü ile
Üyeler Üyelik haklarını, yine BORAPARK WELLNESS CLUB’a Üye olmayan üçüncü şahıslara
devredebilirler. İdari Heyet bu başvurulara 7 gün içinde yazılı olarak cevap verecektir.
B) İl veya Ülke Dışına Temelli veya Uzun Süreli Taşınma Durumunda; Üyenin iş ve/veya diğer
sebeplerden il veya ülke dışına taşınması durumunda, üyelik haklarını BORAPARK WELLNESS
CLUB’a Üye olmayan üçüncü şahıslara devredebilirler. İdari Heyet bu başvurulara 7 gün içinde yazılı
olarak cevap verecektir.
C) 6 ay ve/veya daha uzun süreli Üyelik Haklarının Devri: 6 ay ve daha üzeri süreli Üyelik kaydı
yaptıran BORAPARK WELLNESS CLUB Üyeleri, Üyelik haklarını devretmek istedikleri takdirde İdari
Heyet’e yazılı olarak başvuracaklardır. Üyelik devrinin gerçekleşmesi ile devreden üyeye verilen
hediye(ek ay ilavesi, masaj p.t)devir edilemez. Üyelik devir eden ve üyelik devir alacak üye adayı
BORAPARK WELLNESS CLUB’a birlikte başvurmak zorundadır.
D) Vefat: Üyenin vefatı halinde veraset ilamı ailesi tarafından en geç 6 aylık sürede İdari Heyet’e
ibraz edilir. Kalan üyelik süresinden murislerin tayin ettiği ve aynı soyadı taşıyan aile bireyinden
(eşi veya kardeşi veya çocukları) ancak biri, İdari Heyet’in onayı ile faydalanır.
E) Üye, Üyeliğin devri için BORAPARK WELLNESS CLUB içinde veya dışında (yazılı, görsel, işitsel
medya kanalları ile vb. yollarla) hiçbir şekilde ilan verilemeyeceğini, beyan kabul ve taahhüt eder.
F) Üyeliği Devralan Yeni Üye; İdari Heyet’in onayı ile Üyelik hakkını devreden Üye, bakiye Üyelik
süresinin maddi karşılığını, BORAPARK WELLNESS CLUB ve/veya BORAPARK WELLNESS CLUB’dan
hangi nam altında olursa olsun talep etmeyeceğini söz konusu karşılığı devrettiği üyeden alamadığı
takdirde bundan dolayı BORAPARK WELLNESS CLUB ve/veya BORAPARK WELLNESS CLUB’dan
herhangi bir hak, alacak, tazminat ve her ne ad altında olursa olsun ücret iadesi talep etmeyeceğini
şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

G) Yeni ödeme sistemi nedeniyle, üyelik aidatlarının aylık olarak tahsil edilmeye başlanması
durumunda, devralan yeni üyenin aylık aidatlarını ödememesi/gecikme yaşanması halinde,
devreden üye de devralan üye ile birlikte, devredilen sürenin sonuna kadar sorumludur. Bu
durumda, devralan üyenin ödemediği aidatlar ve hizmet bedelleri ile diğer ödemeler, devreden
üyeden istenecek, devreden üye devralan üyenin ödemediği aidat, hizmet bedeli ve diğer bedeller
için kefil ve garantör olmuş sayılacaktır, devreden üye, devredilen süre boyunca bu garantörlükten
ve kefillikten tek taraflı olarak cayamaz. (BORAPARK WELLNESS CLUB’ın aylık aidat ve hizmet bedeli
talebi hakkı saklıdır.)
H) Üyelik hakkının üçüncü şahıslara devri halinde İdari Heyet’in devralan kişiyi sebep bildirmeden
Üyeliğe kabul etmeme, reddetme hakkı saklıdır. Üyeliği devralan üye İşbu Sözleşme, Başvuru
Formu ve tüm ekleri tam ve eksiksiz olarak imzalayacak ve uyacaktır. Üyenin devren kazandığı
üyelik ikinci kez başka bir kişiye devredilemez. Devir ile üyelik alan Üye kendisi için yeniden geçerli
olan Katılım Bedelini ödeyecektir.
3.2.2.ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
A) Başvuru formu, taahhütname, sözleşme ekleri eksiksiz dolduracağını ve kendisinden istenen
tüm belge, bilgi rapor vb. hususları eksiksiz tamamlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
B) Üyelik aidatı, BORAPARK WELLNESS CLUB bünyesinde bulunan yer ve hizmetlerden faydalanma
bedeli değildir, bu hizmet ve yerlerden faydalanmak, BORAPARK WELLNESS CLUB un tek taraflı
kararı ile farklı ücretlere tabi tutulabilir. Üyelik aidatı, BORAPARK WELLNESS CLUB’a üye olmak için
ödenen bir aidat olup, BORAPARK WELLNESS CLUB’ın sunduğu hizmetlerden ve mekanlardan
faydalanmak, üyelere tanınan hak olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, ödenen/ödenecek olan
üyelik aidatı bir hizmet bedeli değildir, hizmet alınmasa dahi üyelik devam ettiği sürece, üye aidat
ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz, üye, hizmetten yararlanmadığını belirterek ödemiş olduğu
üyelik aidatını geri isteyemeyeceği gibi, hizmetten yararlanmadığını iddia ederek aidat ödemekten
kaçınamaz. (BORAPARK WELLNESS CLUB’ın aylık aidat ve hizmet bedeli talebi hakkı saklıdır.)
C) Üyelik aidatı, verilen hizmetler ve mekanların kullanım karşılığı yani bir hizmetin karşılığı
değildir. Üyelik, üyelere, sadece bazı yararlanma hakları vermekte olup, üyelik türüne göre kapsam
dışında kalan yararlanma hakları ayrıca ücrete tabidir. (BORAPARK WELLNESS CLUB’ın aylık aidat
ve hizmet bedeli talebi hakkı saklıdır.)
D) Üye, Üyelik aidatı ve Ücrete Tabi Hizmetlerin bedelini süresinde ödeyecektir. Üyelik bedelinin
tam ve zamanında ödenmemesi veya geciktirilmesi durumunda, vade tarihinden başlamak üzere,
herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın aylık %10 oranında gecikme faizi ile birlikte nakden
ödemeyi, bu gecikmelerin 1 aydan fazla sürmesi ve/veya bir üyelik döneminde 2 kez veya daha
fazla gecikme yaşanması halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini BORAPARK WELLNESS CLUB’ın tüm
talep ve yasal müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla ve üyelik dönemi sonuna kadar olan
ödenmemiş üyelik aidatı dahil bakiye borçları ile birlikte gecikme faizi, avukatlık ücreti, harç ve
masrafların tahsili yoluna gidebileceğini bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. (BORAPARK
WELLNESS CLUB’ın aylık aidat ve hizmet bedeli talebi hakkı saklıdır.)
E) Üyelik aidatını belirleme ve peşin ödemelerde düzenleme yapma yetkisi münhasıran BORAPARK
WELLNESS CLUB’a aittir. (BORAPARK WELLNESS CLUB’ın aylık aidat ve hizmet bedeli talebi hakkı
saklıdır.)
F) Üyelik aidatı, üyenin istemine göre peşin veya kredi kartı talimatı ile ödenecektir. (BORAPARK
WELLNESS CLUB’ın aylık aidat ve hizmet bedeli talebi hakkı saklıdır.)

H) Üye, üyeliği süresince veya üyeliği devretmesi halinde devredilen sürenin sonuna kadar kredi
kartı hesabında ve kart bilgilerinde değişiklik olması halinde, bunu 5 gün içinde BORAPARK
WELLNESS CLUB’a bildirecektir.
I) Bildirim yapılmamasından dolayı aidatın kredi kartından tahsil edilememesi durumunda, %10
gecikme cezası ile birlikte bu bedelin tahsili için yasal yollara başvurulacak ve BORAPARK
WELLNESS CLUB’ın ödemek zorunda kalacağı tüm yargı giderleri ve avukatlık ücreti de tahsil
edilecektir. (BORAPARK WELLNESS CLUB’ın aylık aidat ve hizmet bedeli talebi hakkı saklıdır.)
İ) Üye, üyeliğini kendi isteğine göre, bu sözleşmedeki koşullara uymadan sonlandırmak istediği,
devretmek istediği, bankasını değiştirdiği vb. nedenlerle kredi kartı bilgilerinde değişiklik yaparak
BORAPARK WELLNESS CLUB’a bildirmediği, kartını kullanıma kapattığı, kartın limit yetersizliği
nedeniyle aidatın tahsil edilemediği durumlarda, aylık %10 gecikme faizi ile birlikte bu bedeli
ödemek zorundadır, yapılan uyarıya rağmen bu bedelin bir ay içinde ödenmemesi ve bir üyelik
dönemi içinde gecikerek ödeme/uyarı durumun 2 kez ve daha fazla yaşanması halinde, BORAPARK
WELLNESS CLUB üyeliği iptal ederek, üyelik süresinin sonuna kadar olan süreye ilişkin tüm bedeli,
aylık %10 gecikme faizi ve yargı giderleri ile avukatlık ücreti dahil yapacağı tüm masraflarla birlikte
üyeden tahsil edecektir.
J) Üye, böyle bir durumda, üyelik süresinin sonuna kadar hizmet almadığı gerekçesi ile kalan
sürenin aidatını ödemekten kaçınamaz. (BORAPARK WELLNESS CLUB’ın aylık aidat ve hizmet
bedeli talebi hakkı saklıdır.)
K) Üye, sözleşme imza tarihinde veya sözleşme imzasından sonra, işbu sözleşme ile kararlaştırılan
tüm bedellerde yapılacak olası indirim veya artırımların miktarı, oranını ve/veya indirimin yapılıp
yapılmayacağını BORAPARK WELLNESS CLUB’ın tek taraflı olarak belirlemeye yetkili olacağını,
L) BORAPARK WELLNESS CLUB tarafından sözleşme devam ederken talep edilen belgeleri derhal
temin etmekle yükümlü olduğunu,
M) Üyeliğin devamı süresince işbu sözleşme ve eklerinde belirlenen BORAPARK WELLNESS CLUB’ın
belirttiği çalışma saatlerinin, kendisi için geçerli saatler olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
N) Üye olduktan sonra kendisine, kardiyo ekipmanlarında daha önceden sisteme yüklenen
antrenman programlarını kullanabileceği bir şifreyi ve günlük olarak kullanılmak üzere verilen
bilekliği muhafaza edeceğini ve başkalarına kullandırılmayacağım, Üyeliği’nin BORAPARK
WELLNESS CLUB tarafından iptal edilmesi durumunda, bunları BORAPARK WELLNESS CLUB İdari
Heyeti’ne aynen iade edeceğini, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
O) BORAPARK WELLNESS CLUB bünyesindeki tüm ekipmanları sözleşme eklerinde belirtilen
kurallara uygun olarak kullanılacağını, ekipmanları kusuru veya ihmali ile yanlış kullanımından
dolayı BORAPARK WELLNESS CLUB çalışanlarına veya diğer Üyelere herhangi bir zarar vermesi
halinde bu zararları tazmin edeceğini, aynı şekilde yanındaki misafiri veya ailesi ile birlikte
yararlanacağı alanlarda, misafiri/ailesi tarafından da kurallara uyulacağını; bu kişilerin ekipmanları
kusuru veya ihmali ile yanlış kullanımından dolayı BORAPARK WELLNESS CLUB çalışanlarına veya
diğer Üyelere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin edeceğini kabul beyan ve
taahhüt eder.
Ö) Sözleşme üzerinde belirttiğim cep telefonu numarasına ve e-posta adresine BORAPARK
WELLNESS CLUB’den gelen kampanya, bilgilendirme ve duyuru içerikli tüm sms, mms ve e-posta
gönderilerini almayı kabul ettiğini, dosyasında kayıtlı tüm bilgilerine erişim ve işlenme için Kişisel
Verilerin Korunması Hakkındaki kanun uyarınca açık rızası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
4.1.ÜYELİK SÜRESİNİN DOLMASI
Üyelik süresinin dolması, üyeliğin kendiliğinden sona erme nedeni değildir. Üye, üyelik süresinin
dolmasından en geç 1 ay öncesine kadar sürenin sonunda üyeliğinin devam etmesini istemediğini
yazılı olarak bildirmemişse, üyelik, aynı koşullarla yenilenmiş sayılır.
4.2.ÜYELİĞİN İPTALİ
4.2.1. Borapark Wellness CLUB tarafından üyenin üyeliğinin sebepsiz fesih edilmek istenmesi
halinde;
Borapark Wellness CLUB üyenin fesih tarihi itibari ile üyelik bedeli peşin ödenmiş veya üyelik bedeli
taksitleri sona ermiş ise hizmet alınmayan döneme ilişkin üyelik bedelini iade ederek üyelik
sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.
4.2.2. Borapark Wellness CLUB aşağıda yazılı hallerden birinin varlığı halinde önceden yazılı
bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu halde üyeliği iptal edilen
Üyenin Borapark Wellness CLUB’dan üyelik bedeli iadesi, maddi-manevi tazminat ya da başkaca
talepleri olamaz.
A) Üyenin, genel ahlak ve adaba aykırı davranışlar sergileyerek diğer Üyelere, Çalışanlara ya da
Misafirlere rahatsızlık verecek davranışlar sergilemesi, üyenin Üyeliğinin devamı sırasında bir suç
işlemesi ya da bu suçtan dolayı ceza alması,
B) Üyenin, Üyelik başlangıcında Borapark Wellness CLUB’a bildirdiği bilgilerin doğru olmaması ya
da doğru olmadığının daha sonra tespit edilmesi,
C) Üyenin, işbu Sözleşme hükümlerine ve Borapark Wellness CLUB’dan Faydalanma Kurallarına
aykırı davranması,
D) Üyenin, üyelik süresi içinde ödemeyi 2 kez geciktirmesi veya ödemesi gereken tarihinden
itibaren 1 (bir) ay süresince kısmen veya tamamen ödememesi,
E) Üyelik iptali ile üyeye hediye edilen (ek ay ilavesi, masaj, p.t)ile ilgili talepte bulunamaz.
4.2.3. Üyenin, üyeliğini iptal etmek istemesi halinde Borapark Wellness CLUB yönetimine iptal,
gerekçe belgesi ve üye değişiklik formu ile başvurması gerekmektedir.
4.3. Üyeliği 3 ay ve üzeri olan üyelerde, üyelik süresinin 1. yılının sonuna kadar mazeretsiz üyelik
iptali kabul edilmez.
4.3.1. Ancak aşağıda yazılı şartların varlığı ve talep halinde üyelik bedeli iade edilebilir veya üyenin
talebi halinde üyeliği dondurulabilir.
A) Üyenin spor yapmasını engelleyen bir sağlık probleminin ortaya çıkması ve bu durumu tam
teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınan heyet raporuyla tevsik etmesi ve bu durumun en az 1
(bir) yıldan fazla sürecek olması,
B) Üyenin tayin vs. gibi nedenlerle Erzurum ve/veya Türkiye dışına yerleşecek olması, bu durumun
en az 1 (bir) yıldan fazla sürecek olması ve bu durumu ispat edecek ve Borapark Wellness CLUB
tarafından talep edilen belgeleri Borapark Wellness CLUB’a sunması,
C) Talep edilen belgelerin eklenerek Borapark Wellness CLUB Üyelik Bedeli İade Talebi Formunun
doldurulup imzalanarak Borapark Wellness CLUB İdari Heyetine tebliğ edilmesi,

D) İdari Heyetçe yapılacak araştırma sonucunda belgelerin uygun görülerek onaylanması ve bunun
haricinde Borapark Wellness CLUB Genel Müdürü tarafından da onaylanması,
E)Belirtilen onayların alınmaması halinde Üyelik Bedelinin iadesi veya dondurulması talebi
reddedilmiş sayılacaktır.
4.3.2 Borapark Wellness CLUB Yönetimince talepleri kabul gören Üyelere iade edilecek Üyelik
Bedeli aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
A) Dondurma talebi sebebi ne olursa olsun en fazla 12 (on iki) ay için yapılabilir. Bu sürenin aşılması
ve üye tarafından üyeliğin devamı konusunda yazılı talep olmaması durumunda üyelik
kendiliğinden sona erer ve ücret iadesi yapılmaz.
B) Üyelik iptal durumunda üyelik ücretinin matrahı dikkat alınır. %18 KDV iade edilemez.
C) Üye, üyeliğin dondurulmasına ilişkin yukarıda belirtilen durumların doğduğu tarihten itibaren
en geç 15 gün içinde üyeliğini dondurma talebi ile Borapark Wellness CLUB’a başvurmalıdır, bu 1
aylık süre geçtikten sonra yapılan üyeliğin dondurulması istekleri kabul edilmeyecek ve fesih
hükümleri uygulanacaktır.
4.3.3 Ödeme işlemi aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşecektir.
A) Üyeye herhangi bir ödeme yapılmadan önce Borapark Wellness CLUB ile Üye arasında, Üyenin
tüm üyelik haklarından vazgeçtiğine, herhangi bir borç ya da alacak ilişkisinin kalmadığına ve
maddi-manevi tazminat talebinde bulunmayacağına dair ibraname düzenlenecektir.
B) Üyeye ait faturalar ile iade edilecek tutar arasındaki fark Üyeye fatura kesilmesi yolu ile ya da
gider pusulası imzalatılması yolu ile kapatılır.
C) Ödeme, Üyelik Bedeli Talep Formunun, eklerinin ve düzenlenen ibranamenin aslının Borapark
Wellness CLUB Mali İşler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen belgelerin aşıtları Borapark
Wellness CLUB Mali İşler Bölümünde kalacaktır.
D) Üyelik iptali durumunda ödenen üyelik ücretinin matrah %18 oranında kesinti yapılarak geri
ödeme gerçekleştirilecektir. Kişinin tesisi kullandığı zaman dilimi ödeme tutarından düşülür
Alınmayan hizmet bedeli Borapark Wellness CLUB tarafından 45 iş gününde üyeye geri iade edilir.
4.4. Üyeliğin, üyelik süresinin bitmesine en geç 1 ay kala üye tarafından bildirimde bulunularak
süre sonunda üyeliğin sonlandırılacağı durum haricinde; Üyenin, üyeliği herhangi bir tarihte ve
herhangi bir nedenle sona ererse/erdirilirse, üyelik taahhüt süresince aylık ödemelerde yapılan
indirim farkını ödemek zorundadır. Taahhüt süresinde uygulanan İndirim tutar farkı Borapark
Wellness CLUB’ın 1 aylık üyelik bedeli üzerinden hesaplanacaktır.
4.4.1.Üye, üyelik paket değişikliği talebinde bulunduğu taktirde yeni paket ücretinin farkını
ödemeyi kabul eder ve yeni sözleşme imzalanarak paket değişimi gerçekleştirir.
5. MÜCBİR SEBEPLER
Taraflarca sözleşmenin imzası sırasında öngörülemeyen, BORAPARK WELLNESS CLUB’ın veya
birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve
derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar gibi,
BORAPARK TURİZM LTD.ŞTİ. / BORAPARK WELLNESS CLUB’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan haller
mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında BORAPARK TURİZM LTD.ŞTİ. / BORAPARK
WELLNESS CLUB sorumlu olmayacaktır. BORAPARK TURİZM LTD.ŞTİ. / BORAPARK WELLNESS
CLUB’In sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Mücbir sebebin ortaya çıkışı derhal sözlü

duyuru yolu ile veya yazılı olarak karşı tarafa bildirilecektir. Bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi
halinde taraflar iyi niyetiyle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir. Üye,
yukarıda açıklanan durumlar nedeniyle sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması
veya gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Mücbir
sebeplerin sona ermesi durumunda, sözleşme fesih olunmasa aynı şartlarla ya da yeni şartlarla
devam etmesi hususunda BORAPARK TURİZM LTD.ŞTİ. / BORAPARK WELLNESS CLUB karar verir.
6.ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ
Bu sözleşme ve bu sözleşmenin eki olarak ibraz edilen bütün belgeler ile bu sözleşme süresince
taraflar arasında yapılacak mutabakatlar taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.
7.MADDE BAŞLIKLARI
Bu sözleşmedeki madde başlıkları sadece kolaylık amacıyla konulmuştur ve bu sözleşmenin
herhangi bir bölümünü teşkil etmedikleri gibi, sözleşmenin anlamını veya yorumlanmasını da
herhangi bir şekilde etkilemezler.
8.DELİL SÖZLEŞMESİ
Üye, ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dâhil, işbu Sözleşme nedeniyle çıkabilecek her türlü
anlaşmazlıkların halinde, BORAPARK TURİZM LTD.ŞTİ. ve BORAPARK WELLNESS CLUB’ın defterleri
ile her türlü BORAPARK WELLNESS CLUB ve BORAPARK TURİZM LTD. ŞTİ.’in kayıtlarının, bilgisayar
kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş vb.nin geçerli ve münhasır tek delil teşkil edeceğini ve bu hükmün
H.U.M.K, 287. maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını da kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
9.FERAGAT
BORAPARK WELLNESS CLUB ve BORAPARK WELLNESS CLUB’ın işbu sözleşmeden doğan herhangi
bir hakkını kısmen veya tamamen kullanmaması söz konusu hakkı kullanmaması hakkı
kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmeyecektir. BORAPARK WELLNESS CLUB dilediği zaman bu
hakkını kullanabilir.
10.TEBLİGATLAR
İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi
için taraflar işbu sözleşmenin imza bölümünde yer alan adreslerini yasal ikametgâh adresi olarak
belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu
sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını o yerde
bulunmasalar dahi tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin ve ilgili
maddelerinin uygulanacağını ve yasal olarak tebligat yapılmış olacağını kabul ve taahhüt ederler.
11.ÜYENİN FİZİKSEL SAĞLIĞI VE HASARLARI SONUCU SORUMLULUK
Üye, bu Anlaşma ile kendisinin yaptırdığı doktor muayenesi sonucu sağlık durumunun iyi
olduğunu, aktif ve pasif egzersizlere katılmasına engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının ve
yasaklılığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir
zarar vermeyeceğini beyan ederek yapacağı her türlü egzersizlerin sonucunda doğabilecek
yaralanma ve zararın sonucuna katlanmayı taahhüt etmiştir. BORAPARK WELLNESS CLUB bu
beyanı esas almış ve ayrıca bir sağlık raporu, doktor raporu istemeksizin ve sağlıkla ilgili inceleme
yapmaksızın Üyeyi, üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle BORAPARK WELLNESS CLUB, beyanın yanlış,
eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek hasarlardan sakatlanmalardan sorumlu
tutulamaz. Üye bu sorumluluğa katlanmayı taahhüt eder. Aktif ve pasif egzersizlerde yahut tesis
içerisinde herhangi bir şekilde oluşabilecek sağlık problemlerinden BORAPARK WELLNESS CLUB

sorumlu tutulamaz. Üye, bu Anlaşmayı imzalayarak aletleri ve Tesisleri kullanmakla, BORAPARK
WELLNESS CLUB’ın, Üye veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından
küçük çocuklarının Tesis içinde ve çevresinde yaralanmaları ve incinmelerinden doğan hasar ve
zarardan sorumlu tutulmayacağını kabul eder. Tesisin ve aletlerin kullanılması sonucu, Tesis içince
veya çevresinde, Üye veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük
çocuklarının yaralanmasından, diğer zarar ve kayıplarından Üye sorumludur. Üye, Üyenin veya
misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük çocuklarının görebileceği
hasar ve zararlardan, şu anki ve gelecekteki bilinen bilinmeyen, umulan, umulmayan ve Üyenin ve
misafirlerinin Tesisi kullanmasından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan, bütün hasarlar
ve yaralanmalar ile buna ilişkin iddia, talep ve hukuk ve ceza davalarından veya dava
nedenlerinden, BORAPARK WELLNESS CLUB’ın kastı veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, BORAPARK
WELLNESS CLUB’ın ve bağlı Tesisleri, sahiplerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz
olarak burada muaf kılmış ve ibra etmiştir.
12.BÖLÜNEBİLİRLİK
Bu sözleşmenin herhangi bir madde ve hükmün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer
madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. BORAPARK WELLNESS
CLUB ve/veya BORAPARK TURİZM LTD.ŞTİ. bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve
hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli
düzenlemeleri yapacaklardır.
13.SÖZLEŞME EKLERİ
Sözleşme ekleri ve sözleşmede bahsi geçen hususlar bu sözleşme kapsamında sözleşmenin
ayrılmaz ve esaslı parçası olup ihtilaf halinde sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.
14.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu Sözleşmeden
kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde ERZURUM Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin
edilmiştir.
İşbu Sözleşme 14 Maddeden ibaret olup, taraflar arasında 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış, imzalı
orijinal Anlaşma BORAPARK WELLNESS CLUB’da, onaylı kopyası ise üyeye teslim edilmiştir.
Tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun iradeleri ile ………/……../20........ tarihinde taraflarca imza
ve teyit edilmiştir.
ANLAŞMA METNİNİ VE EKLERİ OKUDUĞUMU, BORAPARK WELLNESS CLUB YETKİLİLERİ İLE
MÜZAKERE ETTİKTEN SONRA MÜŞTEREK BİR MUTABAKATA VARARAK İMZALADIĞIMI, BORAPARK
WELLNESS CLUB’DAN BU ANLAŞMA’DA BELİRTİLENLER DIŞINDA BİR BEKLENTİĞİM OLMADIĞINI,
BU ANLAŞMA’NIN TARAFLAR ARASINDAKİ NİHAİ MUTABAKATI YANSITTIĞINI VE TÜM ÖNCEKİ
YAZILI VE SÖZLÜ BEYANLARI GEÇERSİZ KILDIĞINI BEYAN EDERİM.

