
12+ (Genç ve Yetişkin) için Üyelik Bilgilendirmesi 

1. Aikimode’de 12-60 Yaş grubu için ‘’sınırlı’’ ve ‘’sınırsız’’ iki tip üyelik mevcuttur.  
2. Sınırlı üyelik yaptıran Aikimode’de kendisi için belirlenmiş özel zamanların dışında eğitime 

katılamamaktadırlar. Sadece kayıt yaptırdığı şubeyi kullanabilir. 
3. Sınırsız üyelik yaptıran üye kayıtlı olduğu süre boyunca seçmiş olduğu kendi seansına ve diğer yetişkin 

sınıflarına sınırsız katılabilir. Tüm şubeleri kullanabilir. (2 Gün Sınırlı üyelikler için telafi dersi yoktur. 2 Gün 
Sınırlı üyelik yaptıranlar eğer sınırlı üyelik için belirlenen kendi gün ve saatinin dışında telafiye katılmak isterler 
ise tek bir ders için 50 TL ek ücret karşılığında telafi dersine katılabilirler. Eğer isterlerse normal üyelik ile sınırlı 
üyelik arasındaki ücret farkını ödeyerek üyelik statülerini güncelleyebilirler.) (1 Gün Sınırlı Üyeliklerde kayıtlı 
olduğunuz süre boyunca seçmiş olduğunuz kendi seansınıza gelmelisiniz. Kendi seansınıza gelemeyeceğiniz özel 
durumlarda (sağlık, seyahat vb.)  aynı hafta içerisinde veya takip eden haftalarda Aikimode Aiki Akademi’de üye 
olduğunuz şubeye rezervasyon yapmak ve onaylanması koşulu ile genel programdaki yaş grubunuza uygun 
diğer seanslara katılabilirsiniz.) 

4. Üyeliğinizi 1 ay ve üzeri olacak şekilde önceden haber vermek (e-posta veya telefon) koşulu ile 
dondurabilirsiniz.(yaz tatili, iş yoğunluğu, seyahat vb.) Üyelik bitişine 1 aydan az kalan öğrenciler önceden kayıt 
yeniledikleri taktirde dondurma işlemi gerçekleştirebilirler. (Örneğin 20 günü kalan bir üye üyeliğini 3 ay dondurup 
kalan günlerini daha sonraya devredemez. Bu durum için 30 günden fazla üyeliği olmalıdır) 

5. Üyeliğinizi maksimum toplamda 12 ay dondurabilirsiniz. (Sınırlı üyelikler maksimum 3 ay dondurabilir). 
Dondurulan süre boyunca üyeler eğitimlere katılamazlar. Eğitime katıldıkları taktirde üyelerin üyelikleri o gün 
itibari ile aktif hale geçer. (Eğer üyelik dondurma yapılmış ve üye 30 gün geçmeden eğitime katılırlarsa dondurma 
işlemi iptal olur) 

6. Üyelik dondurma işlemi geriye dönük olarak yapılmamaktadır. 
7. Eğer eğitimlerimize çevrenizden (komşu, okul arkadaşı, akraba vb.) katılmak isteyen birileri olursa Aikimode Aiki 

Akademi’yi arayarak bilgi ve randevu almasını isteyiniz. Bizim iletişim numaralarını verebilirsiniz. 
8. 12-60 yaş grubu öğrenciler için kayıt süresi 6 aylık veya 12 aylıktır. 
9. Aikimode Aiki Akademi her 3 ayda 1 kere derecelendirme (kyu) sınavı yapar. Uygun görülen öğrenciler sınava 

davet edilirler. 
10. 12-60 yaş grubu öğrenciler derecelerine göre en son sınava girdikleri tarihten 3, 6, 9 veya 12 ay sonra sınava davet 

edilirler.  
11. Sınava davet edilebilmek için kriterler ; 

• Aikido çalıştığı süre (ay olarak) 
• Katıldığı seans sayısı 
• Sensei’in onayı (danışman eğitmeni’de olabilir) 

12. Sınavı başarı ile veren öğrenciler bir üst dereceye terfi ettirilirler. 
13. Aikimode’de her üyenin girişlerde turnikeden kartını okutması gerekmektedir. Kartsız giriş yapan üyelerin sınav 

giriş onayı verilmez. Kaybolan kartlar için belirlenen kart ücreti ödenerek yeni veya ek kart çıkartılabilir. 
14. Üyelik iptali sağlık problemi ve şehir değiştirme dışında yapılmamaktadır. 

• Sağlık problemlerinde tam teşekküllü bir hastahaneden aikido sporunu yapamayacağına dair ‘’heyet’’ raporu 
gerekmektedir. Üyelik iptali üyelik sözleşmesinin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan süre zarfı 
içerisinde yapılmaktadır. Üyeliğin dondurulmuş ve bu sürenin dışına çıkılması durumunda iade hiç bir koşulda 
yapılamamaktadır. (Örneğin 1 Ocak’ta kayıt olup 1 Temmuz’da üyeliği biten bir üyenin Nisan ayında 1 senelik 
dondurma işlemi yapıp 1 Temmuz’dan sonra rapor getirmesi ve üyelik iptal istemesi mümkün değildir.) 

• Taşındığınız yerde size ait 2 aylık elektrik, 2 aylık su faturası ile çocuğunuzu yazdırdığınız okuldan onaylı 
kayıt belgesini bize ulaştırmanız gerekmektedir. 

• Üyeliği yukarıda bahsedilen sebeplerle iptal olan üyelere(sınırlı üyelikler dahil) aylık tavan ücret (Aikimode 
şubesinin bulunmadığı şehirlerin dışından Aikimode’de eğitimlere katılmak isteyenler için oluşturulan aylık 
ücret tavan ücrettir. Normal üyeliğin 6 Aylık ücretinin 1 aylık kısmının 1,5 katıdır.) eğitime dahil olunan ay 
sayısı ile çarpılır ve kalan ücret iade edilir. Veya üye üyeliğini maksimum 12 ay dondurma seçeneğini 
kullanabilir. 

15. Üyelik Devri. Üyeliğinizi Aikimode üyesi olan 1. Derece akrabanıza veya üye olmayan birine (arkadaş,akraba vb.) 
Aikimode’de değerlendirmeyi geçmesi ve kalan üyeliği 6 ay veya 12 ay’a tamamlaması koşulu ile 
devredebilirsiniz.  
(üyelik devri avantajlı üyeliklerde geçerli değildir) 

16. Kayıt Yenileme 
• Üyelik sonlandığı taktirde devam etmek isteyen öğrencilerin velileri kayıtlarını yenileyebilirler.  
• Üyelik tamamlanmadan kayıt yenileyen öğrenciler oluşabilecek ücret artışlarından etkilenmemektedirler.  
• Kayıt yenilemeyen ve ileriki bir zamanda tekrar üyelik yaptıran öğrenci yeni üyelik ücreti bedelinden üyelik 

yaptırabilir ve eski avantajını kaybeder.  
Kayıt yenileyip üyelik dondurma işlemi yapılmasında hiç bir mahsur yoktur. Üyelik eski ücret avantajı kaybolmaz.	  


