
 

 Ülkemizde ve dünyada yaşanan CORONA salgını nedeni ile, Sitemizde bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç 

duyulmuştur. 

 Kurallar hepimizin sağlığı için önem arzetmektedir. 

1- VİLLA KİRALAMA 

Sitemizde bazı üyelerimizin villalarını gerek dönemlik ve gerekse kısa süreli olarak kiraya verdiği 

bilinmektedir. 

Yaşanan salgın nedeni ile bu konuda bazı kuralların uygulanması zorunlu hale gelmiştir. 

a- Villalar yalnızca sezonluk olarak kiraya verilebilecektir. 

b- Site yönetim planı gereği; kiralayanların tam listesi, ad, soy ad ve TC numaralarının kiracı siteye 

ulaşmadan yönetime bildirilmesi zorunludur. 

c- Listesi yönetime verilmeyen kiracılar kesinlikle site kapısından sokulmayacaktır. 

d- Konutta liste dışında kişiler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

e- Yönetim bu listeleri ilçe jandarma ve Kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdür. 

f- Kurallara uymayan üyeler yönetim tarafından jandarma ve Kaymakamlığa bildirilecektir. 

 

2- SAHİL KULLANIMI 

a- Denize girmek yasa gereği halen yasaktır. 

b- Yasanın değişmesi durumunda deniz kullanımı yetkililerin belirleyeceği kurallar çerçevesinde 

uygulanacaktır. 

c- Üyelerimizin sahilde sosyal mesafeyi koruyarak güneşlenmeleri için şezlonglar 1.5m mesafeler ile 

yerleştirilecektir. Şezlongların havlu serilerek kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu durumda her gölgeliğe 

en fazla 3 şezlong koyulacaktır. Üyelerimizin keyfi davranarak bu disiplini bozmamaları sağlanacak. 

d- Yönetim olarak ortak duş alanlarının kullanılmamasını tavsiye etmekteyiz. 

e- Ortak wc alanları günde en az 2 kez yönetim tarafından dezenfekte ettirilecektir. 

 

3- KAFETERYA VE ORTAK ALANLARIN KULLANIMI 

a- İşletmeler kar amaçlı çalıştıkları için, kafeterya bu sezon için işletmeciye verilmemiştir. 

b- Kafeterya kullanımında yoğun gruplaşmaları engellemek için, masalar seyrek olarak yerleştirilecektir. 

c- Kafeteryada çay, kahve ve yiyecek maddeleri satışı şimdilik olmayacak. Ancak soğuk içecekler, kapalı 

dondurma, kek , bisküvi tarzı ürünler hizmete sunulacak. Bardak tabak kullanılmayacak. 

d- Bir sonraki aşamada kullan at türü malzemeler ile hizmet genişletilebilecektir.   

 

4- ÇÖP, OT VS ATIMI  

a- Üyeler ıslak çöplerini kesinlikle çöp poşetlerine koyup ağzını bağlayarak, çöp toplama saatinde kapıya 

gelen görevliye vermek üzere dışarıya çıkaracak. Görevli gelemeden çöpler çıkarılmayacak. Kapı önünde 

kedi , köpek tarafından dağıtılmış çöpler kesinlikle alınmayacaktır. 

b- Bahçe otları vs kesinlikle poşetsiz olarak kapı önlerine atılmayacak. Bu şekilde atılan otlar 

toplanmayacaktır. 

c- Ot ,moloz gibi atıklar kesinlikle çöplere karıştırılmayacak ve çöp bidonlarına atılmayacaktır.  Dolayısı ile 

üyelerin gelirken yanlarında uygun çöp poşetleri getirmeleri gerekmektedir. 

 

KURALALR HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİNDİR. TEŞEKKÜR EDER İYİ BİR YAZ TATİLİ GEÇİRMENİZİ DİLERİZ. 

 

 

Site Yönetimi 

 


