
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YÜZME HAVUZU KULLANIM KURALLARI

1. Havuza girmeden en az 1 saat önce yemek yenilmiş olmalıdır.
2. Havuza girmeden önce lütfen tuvalete gidiniz. 
3. Havuz kullanımı öncesi duş alınması ve girişteki dezenfektanlı suya ayakların batırılması hijyen açısından 

zorunludur.
4. Vücudunuzda deri enfeksiyonu, açık yara veya kesikler varsa lütfen havuzu kullanmayınız.
5. Havuz çevresine sadece yüzme amaçlı malzemeler getirilecektir. Terliksiz, günlük giysiler, ayakkabı, çanta, 

torba ve benzeri eşyalar ile havuz alanına girilmeyecektir..
6. Havuz çevresine yiyecek, içecek getirilmeyecektir.
7. Yüzücüler mayo giymek zorundadır. Yüzme amaçlı üretilmiş malzemeler dışında kot pantolon, futbol şortu vs 

ile havuza girmek yasaktır.
8. Havuza girmek için kullanılan mayonun içine iç çamaşırı giyilmeyecektir.
9. Dışarıda kullanılan ayakkabılarla havuz çevresine girilmeyecektir.
10. Havuza bonesiz girilmeyecektir.
11. Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi kesinlikle yasaktır.
12. Yüzme havuzundan 6 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle yararlanamaz. Veli veya eğitmen gözetimi olmaksızın 

6-12 yaş aralığındaki çocuklar tek başlarına havuza giremezler. Veli gözetiminde havuzu kullanan çocukların 
sorumluluğu velilerine aittir.

13. Havuz çevresinde koşmak, itişmek, çevredekileri rahatsız edecek şekilde suya atlamak kesinlikle yasaktır.
14. Yüz maskesi ve palet sadece havuz yönetimi tarafından izin verilmiş özel sualtı çalışmalarında kullanılabilir.
15. Deniz malzemelerinin (deniz topu, deniz yatağı, can simidi, kolluk vb) havuza sokulması yasaktır. 
16. Yüzücüler havuza girmeden önce bütün takılarını çıkarmak zorundadır.
17. Havuza yabancı cisim atmak yasaktır.
18. Kulvarların sağından gidip sağından dönerek yüzülecektir.
19. Kulvar çizgilerinin üzerine oturmak ve bastırmak yasaktır.
20. Havuzun çevresinde oturmak yasaktır. Dinlenmek için havuz dışında bulunan dinlenme yerleri kullanılacaktır.
21. Orta kulvarlar hızlı yüzenlere ayrılmıştır. Bu kulvarların ortasında durmak yasaktır.
22. Havuz kullanımında aksi bir uygulama olmadığı sürece havuz boylamasına kullanılacaktır.
23. Havuz yönetiminden özel izin alınmış çalışmalar dışında, havuz dibinden nefes tutarak yüzmek yasaktır.
24. Bireysel yüzücüler ve gruplar, programda kendilerine ayrılan seans ve kulvarı kullanacaktır.
25. Yüzücülerin mayo ile havuz çevresinden tribüne çıkmaları yasaktır.
26. Yüzücüler görevli kişilerin uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayanlardan havuzu terk etmeleri 

istenecektir, aksi davranışta bulunanların üyelikleri iptal edilecektir. Üyelikleri iptal edilenlerin tekrar tesisi 
kullanmalarına izin verilmeyecektir.

27. Şahsi eşya kaybı ve her türlü kaza durumundan İdare sorumlu değildir.
28. Herhangi bir sağlık sorunu olanların önceden bir doktora danışmaları tavsiye edilir. Havuzda sorun 

yaratabilecek bir sağlık problemi olanların havuza girmeden önce görevli cankurtaranlara durumlarını 
bildirmeleri gerekmektedir.

29. Havuz çevresinde fotoğraf, video çekimi yapmak yasaktır.
30. Yüzücü veya yanında getirdiği misafirin, havuz içerisinde ve çevresinde meydana getireceği hasardan üye 

sorumludur ve meydana gelecek maddi zararı karşılamakla yükümlüdür.
31. Tesiste; alkol, sigara vb. maddeleri kullanmak yasaktır, sağlık açısından, tesisi kullanım öncesinde de alkol 

alınmamalıdır. Yüzücünün hal ve hareketlerinden alkollü olmasının tespit edilmesi halinde yüzme havuzunu 
kullanmasına izin verilmeyecektir.

32. Her yüzücü yüzme havuzuna girdiğinde bu kurallara uymayı kabul etmiş sayılır.
33. Her yüzücü cankurtaranın uyarılarına uymak zorundadır.
34. Havuz kullanımlarında, eğitim hizmetlerine ve Düzce Üniversitesi takım çalışmalarına öncelik tanınır. Bu 

faaliyetlerin dışında kalan zamanlar için havuz programı Üniversitemiz ana sayfasında ayrıca ilan edilir.
35. Tribünler müsabakalar içindir. Normal seanslarda tribünlerde oturmak yasaktır.
36. Havuzumuzda daimi bayan cankurtaran yoktur. Daimi erkek cankurtaran mevcuttur.
37. Yüzme havuzunda kurs düzenlemek isteyen eğitmenler, 2. Kademe ve üstü antrenörlük belgesi ile Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunacaklardır. İnceleme sonucu başvurusu kabul edilmeyenler 
kurs düzenleyemeyecektir.


