
 

 

ODTÜ SPOR KULÜBÜ YÜZME TAKIMI 

SPORCU KAYIT FORMU 
 

 
 

 

SPORCUNUN 
Adı, Soyadı :   

Doğum Yeri :    

Doğum Tarihi :  / /  
 

 

 VELİSİNİN 

Adı, Soyadı :    

Telefon :Ev  / İş yeri / Cep   

Adres :    
 
 

 
 

Kayıt Tarihi :  / /  

 

Velisi olduğum çocuğumun yüzme  sporu yapmasında  sağlık  açısından herhangi 

bir problem yoktur. Tüm sorumluluk tarafıma aittir. Çocuğumun ODTÜ SPOR 

KULÜBÜ’nde spor yapmasına müsaade ediyorum. 

 

 
Sporcu Velisi :       

Tarih :  / /  

               İmza : 

 
 
 

 

 

 
FOTOĞRAF 



 

SPORCU VE VELİLERİNE AİT BİLGİ FORMU 

SPORCUNUN 
Adı, Soyadı :   

Doğum Yeri :    

Doğum Tarihi :  / /  

Okulu :     

Okul Çıkış Saati :     

Cep Telefonu :     

Ev Adresi :     

E-Posta Adresi :       

 

 ANNESİNİN 

Adı, Soyadı :   

Cep Telefonu :    

E-Posta Adresi :    

Mesleği :   

İş Adresi :   
 
 

İş Telefonu :    
 
 

BABASININ 

Adı, Soyadı :   

Cep Telefonu :    

E-Posta Adresi :    

Mesleği :   

İş Adresi :   
 
 

İş Telefonu :    
 

 

ACİL DURUMLARDA ULAŞILACAK KİŞİLER (anne,baba hariç) 

Adı, Soyadı :   

Telefonu :    



 

ODTÜ-SK Yüzme Takımı Sporcu ve Sporcu Adayı Velileri İçin Genel Kurallar 

 
1. Sadece yüzme öğrenme amacı ile başlanmış olsa bile, sporcu olmak üzere yola çıkan 

katılımcılardan yüksek bir devamlılık beklenmektedir 

2. Çalışmalara geç kalmak, günlük program anlatımı ve ısınma bölümünün kaçırılması anlamına 

gelmekte ayrıca soyunma odalarında problemlere sebep olmaktadır. Bu yüzden katılımcıların 

çalışmalara zamanında gelmesi önemlidir. Bu problemleri önlemek amacı ile haftasonu 

soyunma odalarında bulunma saatleri belirlenmiştir. Bu saatler; 

Sabah Seansı için; 

• 08:15-08:30 arası A ve B grupları 

• 08:30-08:45 arası Altyapı grupları 

Akşam Seansı için; 

• 15:45-16:00 arası C ve D grupları 

• 16:00-16:15 arası Altyapı grupları 

Belirtilen saatlerden sonra gelen katılımcılar o günkü çalışmalara kabul edilmeyecektir. 

3. Sporcu adaylarımıza çalışmalarının her aşamasında, sporcu olmanın yanı sıra iyi bir birey 

olmanın en büyük koşullarından biri olan özdisiplin öğretilmeye çalışılmaktadır. Sporcu 

adaylarımızın özdisiplini içselleştirebilmeleri için eşyalarından kendilerinin sorumlu 

olmalarını, evde yüzme çantasını kendilerinin hazırlamalarını, kıyafetlerini tek başlarına 

değiştirebilmelerini sağlayın ve onları teşvik edin. Bu eğitimin tutarlı devam etmesi adına 

sporcu adayı velilerimizin soyunma odalarına girmemeleri gerekmektedir. 

4. Havuzda takım çalışmaları için tahsis edilen dolap sayısı kimi zaman katılımcılarımıza yetecek 

sayıda olmayabilir. Bu yüzden takım çalışması için ayrılan dolaplar birkaç katılımcı tarafından 

ortaklaşa kullanılabilecektir. Katılımcılarımız Erkekler tarafında 1-42 numaralı, Kadınlar 

tarafında 1-40 numaralı dolaplar arasını kullanmaları gerekmektedir. Bunların dışında kalan 

dolaplar havuz kullanıcıları için ayrılmış bulunmaktadır. 

5. Antrenmana gelemeyecek olan  katılımcıların mazeretini  öğretmenine  olabildiğince  erken  

belirtmeli; eğer telefonla bildirmek zorunda kalırsa antrenörü ile kendisi konuşmalıdır. (kısa sureli 

devamsızlıklar) 

                                                                                              
 

                                                                                      ................................ 
                                                                                                  Veli  

                                                                                                Ad Soyad-Tarih-İmza 



 

6. Çalışmalara birkaç gün süre ile katılamayacak katılımcıların durumları aileleri tarafından 

antrenöre olabildiğince erken bildirilmelidir. (uzun sureli aralar) 

7. Ailelerin yüzme çalışmalarını izleme şansı bulunmamaktadır. 

8. Havuzumuzun kapalı olması nedeni ile ertelenen altyapı grubu çalışmalarının telafisi 

yapılamamaktadır. Antremanlarda oluşabilecek değişiklikler hakkında bilgilenmek için 

http://odtuyuzme.com/ sayfasını takip edebilirsiniz. 

9. Havuzda kullanım önceliği ODTÜ mensuplarına ve üyelerine aittir. Daha sonra tüm takımlar eşit 

kullanım hakkına sahiptir. Bu yüzden havuz kullanıcılarının ve diğer takımların kullanımlarını 

engelleyecek davranışlardan kaçınılmalıdır. 

10. Katılımcılara uygun olan  çalışma grubu, yaş  ve beceri  seviyesine göre  antrenörler tarafından 

belirlenecektir.  

11. ODTÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı mensupları ile ilişiğini kesme hakkını saklı turar. (beklenen 

performans gelişimi, disiplin durumu vb.) 

12. Katılımcıların kişisel gelişim bilgileri ile ilgili  görüşmeleri  kendi  altyapı eğitmeninizle, çalışmalar 

bittikten ve tüm altyapı katılımcıları soyunma odalarını terk ettikten sonra yapabilirsiniz.  

Soyunma odalarından eğitmenlerin görüşme için çağrılması, içerdeki katılımcıların gözetmensiz 

kalmasına sebep olmaktadır. Katılımcıların güvenliği için velilerimizin bu davranıştan sakınmaları 

gerekmektedir. Takım  ile ilgili  genel  bilgi ve talepler konusunda görüşmeleri ise takım 

sorumlusu Görkem Neşet ÖZMEN’e e-posta yolu ile ulaşarak yapabilirsiniz.  

 

 

                                                                                                 ................................ 
                                                                                                          Veli 

                                                                                                          Ad Soyad-Tarih-İmza 

http://odtuyuzme.com/
http://odtuyuzme.com/


 

YÜZÜCÜ EBEVEYNLERİNE 10 ALTIN ÖNERİ 

Sizin gerçekleştiremediğiniz büyük isteklerinizi ondan yapmasını istemeyin... Unutmayın ki 

yüzme çocuğunuzun bir aktivitesidir ve bu aktiviteden sonucu oluşan gelişimler her çocukta farklı 

seviyededir. Asla çocuğunuzun gelişimini diğer çocuklarla karşılaştırmayın ve onların sizin yapmasını 

istediğiniz şeyleri yaptığını düşünmesine fırsat vermeyin. 

Ne olursa olsun desteğinizin arkasında olduğunu  hissettirin...Antrenman ya  da yarış  sonunda 

ona soracağınız tek soru 'eğlendin mi?' olsun. Eğer çocuğunuz yaptıklarından eğlenmiyorsa 

devamlılığıyla ilgili sorunlar yaşayacağınızın göstergesidir. 

Çocuğunuzun antrenörlüğünü yapmaya çalışmayın...Sportif geçmişiniz ne olursa olsun 

çocuğunuza  antrenörlük yapmaya  çalışmayın.  Unutmayın  ki  ebeveynlerin  görevi  çocuklarına 

sevgilerini vermek ve desteklerini hissettirmektir. Antrenörüne olan güvenini sarsacak eleştirileri 

çocuğunuza iletmeyin. Ne olursa olsun çocuğunuzu sevin ve ona sarılın, çünkü antrenör  çalışmanın 

sadece teknik kısmıdır.Kesinlikle çocuğunuza tekniğiyle ilgili ya da yarış stratejisiyle ilgili bir yorum 

yapmayın. Çocuğunuzu başarısı için teşvik edecek  ödüller  kesinlikle  sunmayın,  bu  durum 

çocuğunuzun hedeflerinden sapmasına ve de daha önemlisi antrenörüyle olan bağını etkileyecektir. 

Çocuğunuzu antrenmana götürürken ya da gönderirken ona yapıcı ve pozitif söylemlerde 

bulunun...Çocuğunuzu antrenmana  götürüyorsanız  ya  da  antrenman  çıkışında alıyorsanız  onu 

motive edici sözcükler kullanın,onu yada antrenörünü eleştirmeyin 

Eğer çocuğunuzun korkuları ve eksik yönleri varsa bunları kabul edin ve ona göre 

davranın...Çocuğunuz ilk çalışmasına götürdüğünüzde su korkusu olabilir. Üstüne gitip onu daha da 

tedirgin olmasına sebep olmayın, ona sert  ya  da  zorlayıcı  hareketlerde  bulunmayın.  Unutmayın  ki 

sizin göreviniz onun sevginizi hissetmesini sağlamak ve onu desteklemektir. 

Havuzdaki resmi görevlileri eleştirmeyin...Unutmayın ki onlarda ellerinden geleninin en iyisini 

yapmaktadır. 

Çocuğunuza antrenöründen çok gurur duyduğunuzu hissettirin...Çocuğunuz ve antrenörü 

arasındaki bağ çok özeldir, o çocuğunuzun başarısına katkı sağlamak ve  aynı  zamanda  da 

eğlenmesini istemektedir. Antrenörü hakkında çocuğunuzun yanında yapacağınız  kötü  söylemler 

sadece çocuğunuzun yüzmesini etkileyecektir. 

Takımınıza sadık ve destekleyici olun...Sürekli takım değiştirmek hiçbir sporcu için hiçbir zaman 

önerilmez, yaşanılan sorunlar diğer bir kulüpte de yaşanabilir. Şampiyon olan takımlarda bile bazı iç 

sorunlar yaşanabilir. Takım değişikliği  yaşandığında  çocuğunuz  diğer  takım  arkadaşları  tarafından 

kısa süre içinde kabul görmeyebilir ve bu da onun antrenman motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. 

Çocuğunuzun kazanmak dışında da hedefleri olsun...Çoğu başarılı yüzücü antrenman yapmayı, 

kendini geliştirmeyi öğrenebilse de, sonuçları değerlendirmeyi başaramaz. Takdir edilecek bir 

performans sergilemek, o yarışı kazanmasından daha önemlidir. 

Her çocuktan büyük başarılar elde etmesini beklemeyin...Sadece Amerikada 50000 den fazla 

yüzücü bulunmakta ve bunların sadece çok ufak bir kısmı büyük başarılar elde etmiştir. Örneğin 

olimpiyatları düşündüğümüzde bir amerikalı çocuğun olimpiyatlara  katılma  ihtimali  sadece  %0.0002 

dir. 

 

 

 

Not: Bu sayfa yüzücü ebeveynlerinde kalacaktır. 


