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İZ SPOR KULÜBÜ 

BİLGİLENDİRME VE KAYIT KİTAPÇIĞI 

İz Spor Kulübüne hoş geldiniz. İz Spor Kulübü Basketbol Okulları için tüm bilgilendirme ve kayıt 

formlarını bu bilgilendirme kitapçığında bulabilirsiniz. Çocuğunuzun ilk antrenmanına gelmeden 

önce, kitapçığı okuyup, çıktısını alarak, ilgili yerleri doldurup imzalamanız gerekmektedir. Eğer çıktı 

imkanınız bulunmazsa antrenman öncesinde, kitapçığın kopyasını bizlerden temin edebilirsiniz.  

İz Spor Kulübü, “Spora İz bırakmak” üzere yola çıkmış bir spor kulübüdür. Hedefimiz, “İz Spor 

Kulübü Kültürünü” oluşturmak ve bu kültürü gelenek haline getirerek sporcu, antrenör, çalışan, veli, 

taraftar ve işbirlikçilerimiz tarafından sahiplenecek ortama sahip olmaktır.  

Gelecekle ilgili en önemli isteğimiz, vizyonumuz; faaliyet gerçekleştirdiğimiz  spor 

branşlarında Türkiye’nin lider altyapıları arasında olmaktır. Bu isteğe ulaşmak için çok 

çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Bu isteğe 

giderken kulübümüze özgü bir kültür oluşturmaya çalışacağız ve bu kültürün sürekli olması, 

gelenekselleşerek tüm aile ve paydaşlarımız tarafından devam ettirilmesine çalışacağız.  

İz Spor Kulübü’nde bulunduğunuz zaman içerisinde çocuğunuza temel spor eğitimini verirken, 

oluşturacağımız yarışmacı takımlarla sürekli gelişen ve ilerleyen eğitim modelleri ile seviyelerini 

arttıracağız. Yine aynı doğrultuda, verilecek eğitimlerin yanı sıra, gerçekleştireceğimiz atölye çalışmaları 

ile sporcu, antrenör ve velilerimizi çeşitli konularda destekleyeceğiz.  

Yola yeni çıkan bir spor kulübü olarak, elimizden geldiği kadar tüm iletişim kanallarını 

kullanmaya çalışacağız. Kulübümüzle ilgili tüm gelişme ve haberlere www.izsporkulubu.com 

adresinden ve bu adres üzerinden ulaşacağınız sosyal medya hesaplarımızı takip ederek ulaşabilirsiniz.  
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İZ SPOR KULÜBÜ SPORCU SÖZLEŞMESİ 
 

• En başta; ulu önder Atatürk’ün, “ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim.” Sözüne layık 
olacağıma, 

• Kendime, 
• Kulüp çalışanları ve antrenörlerime, 
• Rakip takım antrenör ve ekiplerine, 
• Rakip takım sporcularına, 
• Tüm taraftarlara, 
• Spor malzemelerine, 
• Hakemlere ve 
• oyun gereği iletişimde bulunduğum herkese karşı saygılı olacağıma söz veriyorum.   

• Tüm spor hayatımı şekillendirecek en önemli faktörlerden birinin iyi öğrenci olmaktan ve derslerime 
disiplinli ve istikrarlı bir şekilde çalışmak olduğunun farkındayım. 

• Spor mesleğim olana kadar sadece bir hobi olduğunun, eğitimin ise, spor dahil, hayatımın her anına 
etki edecek en önemli faktör olduğunun farkındayım. 

• Disiplinli olacağım. Sadece saha içinde ve kulübümü temsil ederken değil, yaşantımın her anında 
disiplinli olacağım. 

• Antrenman, maç ve organizasyonlara zamanında gelecek, uygun forma ve teçhizatla hazır 
bulunacağım. 

• Herhangi bir sebepten ötürü antrenman ya da organizasyonlara katılım sağlayamayacaksam 
antrenörümü zamanında bilgilendireceğim. 

• Antrenman ve maçlarda en iyi performansımı ortaya koyacağıma, bu performansı gösterebilmek için 
beslenme ve uyku düzenime dikkat edeceğime, sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan 
uzak duracağıma ve sporcuya yakışır bir davranışlarda bulunacağıma söz veriyorum. 

• Kendimi takım arkadaşlarımla hiçbir zaman karşılaştırmayacağıma, sürekli çalışarak kendimi 
geliştireceğime söz veriyorum. 

• Takımım hakkında düşünce ve yorumlarımı, antrenörümle uygun zamanda ve yalnız olarak 
paylaşacağıma, takım düzenini bozacak davranışlarda bulunmayacağıma, iyi bir takım oyuncusu 
olacağıma söz veriyorum. 

 

İZ SPOR KULÜBÜ VELİ SÖZLEŞMESİ 
 
• Çocuğumu her antrenman, maç ya da takım organizasyonuna zamanında getireceğime, 
• Antrenman ve maç sonralarında çocuğumu hemen salondan teslim alacağıma, 
• Herhangi bir sebepten ötürü, antrenman ya da organizasyonlara katılım sağlanamayacaksa antrenörü 

zamanında bilgilendireceğime, 
• Antrenmanları sessizce izleyeceğime ve çocuğuma dışarıdan söz ya da davranışla müdahalede 

bulunmayacağıma,   
• Çocuğumun takımını saygılı bir şekilde destekleyeceğime, her ne sebeple ya da diğerleri ne yaparsa 

yapsın, hakemlere, antrenörlere, sporcularımıza, rakip sporculara ve taraftarlara saygılı olacağıma, 
• Her zaman takım sporcularına iyi örnek olacağıma, 
• Takım sporcularına ve antrenörlere sözlü müdahale de bulunmayacağıma, ne yapmaları veya 

yapmamaları gerektiğini söylemeyeceğime, 
• Takımı yönetenin antrenörler olduğunu bilip, buna göre davranacağıma, 
• Çocuğumun yanında takım antrenörleri ve sporcuları hakkında olumsuz söylemlerde 

bulunmayacağıma söz veriyorum. 

 
AD SOYAD: ________________________________________________TARİH: ___________________ 

İMZA:    
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İZ SPOR KULÜBÜ 
 BASKETBOL OKULLARI 
SPORCU BİLGİ FORMU 

FOTOĞRAF 

                          Tarih: ______________ 

SPORCU BİLGİLERİ 

TC NO: __________________________ 

İSİM SOYİSİM: ______________________________________________________________________ 

DOĞUM TARİHİ: ________________________  

CEP TELEFONU: ________________________                                      EV TELEFONU: ________________  

ELEKTRONİK POSTA: ___________________________@__________.______  

İKAMETGAH ADRESİ: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OKUL: _____________________________________________________________________________ 

BOYU: _________  KİLOSU: ________    BEDENİ: ____________ 

DAHA ÖNCE YAPTIĞI SPORLAR: _________________________________________________________ 

BASKETBOLA BAŞLAMA YAŞI: _________  

ÖNCEKİ SPOR KULÜBÜ/KULÜPLERİ: _____________________________________________________ 

VELİ BİLGİLERİ 

1- VELİ: _____________________________________________________İLİŞKİ:_________________ 

CEP TELEFONU: __________________EV TELEFONU: ________________  İŞ TELEFONU: ___________ 

ELEKTRONİK POSTA: ___________________________@__________.______  

2- VELİ: _____________________________________________________İLİŞKİ:_________________ 

CEP TELEFONU: __________________EV TELEFONU: ________________ İŞ TELEFONU: ___________ 

ELEKTRONİK POSTA: ___________________________@__________.______  

• İletişim bilgileriniz gizli tutulacak ve sadece iletişimizi için kullanılacaktır.  
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İZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

SPORCU ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİ FORMU 

ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ 

3- VELİ: __________________________________________YAKINLIK DERECESİ:________________ 

CEP TELEFONU: __________________EV TELEFONU: ________________ İŞ TELEFONU: ___________ 

4- VELİ: __________________________________________YAKINLIK DERECESİ:________________ 

CEP TELEFONU: __________________EV TELEFONU: ________________ İŞ TELEFONU: ___________ 

Lütfen, acil durumlarda irtibata geçilebilecek iki yakınınızın bilgilerini yazınız. (Yukarıda belirttiğiniz 

kişiler dışında).   

1- ACİL DURUM İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ:______________________________________________ 

ÇOCUKLA YAKINLIĞI: ________________________________________________________________ 

CEP TELEFONU: __________________________DİĞER TEL: __________________________________ 

2- ACİL DURUM İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ:______________________________________________ 

ÇOCUKLA YAKINLIĞI: ________________________________________________________________ 

CEP TELEFONU: __________________________DİĞER TEL: __________________________________ 

 

 

 

İZİN YETKİSİ 

Verilen sportif eğitim sırasında oluşabilecek tüm risk ve tehlikeleri kabul ediyorum. İz Spor Kulübü 

Derneği antrenör ve çalışanlarına, çocuğumun ebeveynleri veya acil durum iletişiminin 

sağlanamaması durumunda tıbbi müdahale/tedavi konusunda karar vermelerine onay veriyorum.  

VARSA, DOKTURUNUN İSİM SOYİSMİ: __________________________________________ 

CEP TELEFONU: __________________________DİĞER TEL: __________________________________ 

Yukarıda yazılan durum neticesinde yapılan harcamaların tarafımızdan karşılanacağını kabul 

ediyorum.  

AD SOYAD: ________________________________________________TARİH: ___________________ 

 

İMZA:    
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İZ SPOR KULÜBÜ 

SPORCU SAĞLIK BİLGİLERİ 

                         Tarih: ______________ 

SPORCU TC NO: __________________________ 

SPORCU İSİM SOYİSİM: _______________________________________________________________ 

KAN GRUBU: ________ 

Lütfen, velisi bulunduğunuz sporcumuzun sağlık geçmişi hakkında eksiksiz bilgiler verin. Öğrencimizin 

sportif gelişimini bu bilgiler ile takip edeceğiz.  

Sporcumuzun alerjisi var mı? Eğer var ise alerjiyi belirtip, kişinin vücut reaksiyonunu ve acil bir durumda 

yapılması gerekenleri anlatınız.  

 

 

Sporcumuzun kullandığı ilaçlar (reçeteli, reçetesiz ilaçlar, vitaminler vs) var mı?  Eğer var ise, ilacın 

ismini ve ne amaçla kullanıldığını belirtiniz.  

 

 

Sporcumuzun geçmişte yaşadığı ve/veya devam eden yaralanma ve rahatsızlıklar varsa, belirtiniz.  

Sakatlık, Rahatsızlık Sağ, 
Sol 

Durum Tedavi (Ameliyat, ilaç vs)  Sorun devam 
ediyor mu?  
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Geçmişte yaşadığı ameliyatlardan gelen vida, plaka, protez vb var mı? Eğer var ise detaylarını belirtiniz. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Gelecekte olması gereken ya da planlanmış bir ameliyatı var mı? Eğer bulunuyorsa açıklayınız.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

EK BİLGİLER 
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İZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VELİ BİLGİLENDİRME METNİ 

İz Spor Kulübü Derneği, veri sorumlusu olarak, velisi olduğunuz öğrencimizin kişisel verilerini 
toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilir. 

İz Spor Kulübü Derneği, kişisel verileri, İz Spor Kulübü Derneği’ne yapmış olduğunuz başvurular 
kapsamında, tarafınızca doldurulan formlarla, söz konusu formların ekinde yer alan kimlik fotokopileri, 
sağlık raporu, spor faaliyetlerine katılım için istenen belgeler ya da benzeri vasıtalar ile toplamaktadır. 

Sporcu kişisel verilerinin yurt içi ve yurt dışında sportif faaliyetlere katılım için gerekli olması, 
söz konusu faaliyetlere katılım için kanunen belirtilen şartların sunulması, sponsorlarımıza, konaklama 
için otel ve konaklama merkezlerine, kamp ve faaliyetler için spor tesisleri ve organizasyon 
komitelerine, ulaşım için tur ve seyahat şirketlerine aktarımı söz konusu olabilmektedir. 

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda, sporcularımızın performans 
iyileştirmelerini ve başarılarını tanımak ve takip etmek için, zaman zaman tesislerimizde, internet 
sayfalarımızda, internet uygulamalarında, mobil uygulamalar ve sosyal medyada yer alabilmektedir.  

Velisi olduğunuz öğrencilerimizin kişisel verilerinin İZ Spor Kulübü Derneği tarafından işlenmesi 
ile ilgili olarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Söz konusu hakkınızı kullanmak için, Spor Kulübü yetkililerine yazılı olarak, güvenli elektronik 
imzayla imzalayarak kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle; bilgi@izsporkulubu.com 
adresine e-posta ile iletebilirsiniz. 

       Velisi olduğunuz öğrencilerimizin kişisel verileri ile ilgili bilgi talepleriniz, 30 günü geçmemek 
zorunluluğu ile yazılı olarak cevaplanacaktır. 

       Sporcunun ya da velinin kendi el yazısı ile aşağıdaki açıklama alanına “Okudum, anladım” 
yazması gerekmektedir. 

      Açıklama Alanı: 

Veli İsim-Soyisim:____________________________________________ Tarih: ___________________ 

İMZA 
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