PLAJ KULLANIM İLKELERİ
Üyelerimizin haklarını korumak, yabancıların tesislerimizden faydalanmasını engellemek
amacıyla plaj denetim sistemi kurulmasına karar verilmiştir. Bu sistem, akıllı kartlar
aracılığıyla plajlarımıza giriş, çıkışları ve şezlong kullanımını, Hekimköy servis minibüsüne
binişleri ve plajlardaki kafeteryalardan hizmet alımının bilgisayar ortamında denetlenmesi
amacını taşımaktadır.
1 - Hekimköy Sitesi plajlarından istifade edebilmek için, üyeler ve birinci derece yakınları
idareden AKILLI KART’ ı almak veya mevcut kartlarını aktive ettirmek zorundadır. Kartlar
fotoğraflı ve kişiye özel olup, başka biri tarafından kullanıldığı takdirde iptal edilecektir. (6
yaş altındaki çocuklar için kart gerekmeyecektir.)
2 – Üyelerin evlerinde uzun süre ağırladıkları konukları da aynı şekilde idareden akıllı kartı
almak zorundadır, bu kartlarda fotoğraflı ve kişiye özel olup başka biri tarafından kullanıldığı
takdirde iptal edilir.
3 – Üyelerimizi günübirlik ziyarete gelen misafirleri, plajlara girebilmek ve şezlong
kullanabilmek için üye refakatinde plajlara girebilecek ve 15TL. karşılığında şezlong dan
yararlanabilecektir.
4- Konutunu kiraya veren maliklerin yönetim planının 24/e maddesi uyarınca kiraya
vermeden ya da kullandırmadan en az 7 gün önce kooperatifimizde bulunan kiracı formunu
talep etmeleri ve kiralanan konutta kalan herkesin kimlik bilgilerini yönetimimize ve kolluk
kuvvetlerine vermeleri İç İşleri Bakanlığının KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) gereği yasal
zorunluluk haline getirilmiştir. Aksi taktirde bu şahıslara ortak yerlerden ve tesislerden
yararlanma olanağı tanınmayacaktır. Bu bildirimde adı geçen kiracılarda idareden AKILLI
KART almak zorundadır. Kartlar fotoğraflı ve kişiye özel olup başka biri tarafından
kullanıldığında iptal edilecektir.
Kiracılardan 22.07.2018 tarihli genel kurul kararı doğrultusunda kişi başı 200TL. alınacaktır.
5 – Altı yaş altındaki kullanıcılara AKILLI KART çıkarılmayacaktır.
6-Üyelerimiz, aldıkları bu kartları plajlara girişte turnikeye okutmak ve görevlilerin talebi
olduğu zamanlarda ibraz etmek zorundadırlar.
7- Plajların otoparklarına sadece İdare’ den alınan akıllı kart ile giriş yapılabilecektir. Her eve
bir adet otoparka giriş hakkı tanınacaktır.
8- Servis minibüsünü kullanacak olan üyelerimizin idareye isimlerini bildirmelerini önemle
rica ederiz. (Planlama açısından) Akıllı kartlar minibüste ki optik okuyucularla denetlenecek
olup kartı olmayanların minibüsü kullanmasına izin verilmeyecektir.
Minibüsü kullanmak isteyen kiracılar ise kartlarına minibüs için aylık 75TL yükletmek
zorundadır.

9- Plajlarda şezlong kullanımı: Mevcut şezlongları etkin bir şekilde kullanabilmek adına
şezlonglar akıllı karta bağlanmıştır. Bu kartı beraberinde bulundurmayanlar şezlongdan
yararlanamayacaktır. Her karta tek şezlong ve günde bir sefer kullanım hakkı tanımlanmıştır.
10 – Her iki plajımızda bulunan kafeteryadan hizmet alabilmek için kart ibrazı zorunludur.
11- Verilecek olan fotoğraflı akıllı kartlar için kart başı 25TL. idareye ödenecektir.
12 – Yıllardır hepimizin şikayetçi olduğu ve yıllardır önlenemeyen bir kişinin birden fazla
şezlonga havlu atarak gün boyu işgal etmesi, gereksiz şezlong kullanımı, plajların sitemizle
hiç ilgisi olmayan yabancılar tarafından kullanılmaya çalışılması ve benzeri olumsuz olayları
önlemek amacıyla almak zorunda kaldığımız bu kurallara ÖZELLİKLE ÜYELERİMİZİN
HASSASİYET GÖSTERMESİ VE DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ.
13- Akıllı kartların temini ve aktivasyonu hafta içi Cumartesi günü saat 13.00 e kadar
yapılabileceğinden, hafta sonu mağduriyet yaşanmaması için lütfen hafta içi kart alınmasına
veya aktivasyonuna dikkat edilmesini önemle rica ederiz.
Aynı şekilde Resmi tatil günleri de idare kapalıdır.
14- Bu kart sisteminin uygulamasını kötüye kullananlar hakkında Site Yönetim Planımızın
öngördüğü müeyyideler uygulanacaktır.
15- İnternet Kullanımı: İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar
yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 nolu yasaya göre alt yapımız
uygun olmadığı için plaj ve idare binamızda internet erişimi alt yapı uygun hale getirilene
kadar geçici olarak durdurulmuştur. Bilgilerinize rica olunur.

