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Sayın Üyemiz,

Anadolu Kulübü Büyükada Sosyal Tesislerimizin 2023 Yaz sezonu 

çalışma programını ve Yönetim Kurulu kararları ile Disiplin ve Tesis 

İdare ve İşletme Yönetmeliklerimiz doğrultusunda hazırlanan; 

kitapçığı takdim ederken, huzur ve sağlık dolu bir yaz geçirmenizi 

dileriz.

4



5

KOVİD-19 ÖNLEM VE TEDBİRLERİ 

 Dünyada ve ülkemizde insan sağlığını tehdit eden KORONAVİRÜSÜ  
(Covid-19) pandemisi sonrası; Derneğimizin Büyükada Lokal ve 
Sosyal Tesislerimizde siz değerli üye ve yakınlarınıza en güvenilir 
ortamda hizmetlerimizi sürdürme azmimiz ve gayretimiz bu 
sezonda da devam edecektir.
Tesislerimizde bu kapsamda 2021 yılında başladığımız ve 

uygulanan uluslararası bir firma denetiminde “Sağlıklı Turizm 
Sertifikası” uygulamamız devam etmektedir.

  Öncelikle 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş 

merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketi nedeniyle tüm ülkemize 

geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vefat edenlere Allah'tan 

rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Böyle doğal afetlerin bir daha 

yaşanmaması temennilerimizle tekrar tüm ulusumuza geçmiş olsun 

diyoruz.
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Tesislerimizi (Plaj hizmetleri hariç) 01.Mayıs.2023 tarihi itibariyle siz 

değerli üyelerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

   Yıllık ödentilerin Kulüp Tüzüğü gereğince HAZİRAN 2023 sonuna 

kadar ödenmesi gerekmektedir. Aidatlarını ve var ise borçlarını 

ödedikten sonra Sayın üyelerimize giriş kartlarının yetkilendirmesi 

yapılacaktır. Üyelerimizin tesis girişlerinde huzurları ve güvenlikleri 

için alınan önlemlere riayet etmelerini önemle rica ederiz. 

  Anadolu Kulübü Derneği Tüzüğünün 14.Maddesi gereğince 

hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 27.01.2015 tarih ve 2015/1 

sayılı kararının 4.maddesi gereğince yürürlüğe giren Anadolu 

Kulübü Derneği İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre;

“Sizleri 2023 sezonunda tesislerde uygulanacak ödentiler hakkında 

bilgilendirmek istiyoruz.  

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve artan girdi   
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ve personel giderleri göz önüne alınarak yıllık ödenti artışları 

minimum seviyelerde tutulmaya çalışılmış, TÜİK'in açıklamış olduğu 

2022 yılsonu enflasyon rakamları da titizlikle takip edilmiştir. 

Devletimizin uyguladığı 2023 yılı için yeniden değerleme oranı 

%122,93, personel asgari ücret artışı ise 2022/Temmuz %30 ve 2023 

Ocak %55 nispetinde artışla toplamda %90 oranında artmış 

olmasına rağmen, bu rakamlar aşılmamaya çalışılarak miktarlar 

oluşturulmuştur. 
  Büyükada Tesisimizin sabit maliyetlerindeki (Emlak vergisi-

Elektrik-Su-Doğalgaz ve plaj ecrimisil ödemeleri ) artışları da göz 

önüne alınarak, ödenti artışlarında azami gayret sarf ettiğimizi de 

belirtmek isteriz. 
     Gönül ister ki hiç artış yapmayalım fakat hizmetlerin devamlılığı 

ve kalitenin sürdürülebilirliği ve yatırımlarımızın devamı için bu 

artışlar kaçınılmaz olmuştur. Kısaca bilgi vermeye çalıştığımız genel 

mali yapımızın devamlılığının sürdürülebilmesi için 2023 sezonunda 
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uygulanacak aidat ve diğer ödentilerinin bu durumlara göre 
belirlendiğini ifade etmek isteriz.” 

1-Üye yıllık aidatı ve teberrusu (Tesis İdame Katkı Payı) 3.200.-TL.sıdır.

2- Üye eşi yıllık ödentisi (Tesis İdame Katkı Payı) ise 1.500.-TL.sıdır. 

Bu ücreti ödemesi halinde kendisine verilen kartın yetkilendirmesi 
yapılarak veya verilecek giriş kartı ile kulübe girebilir.(Sosyal bir kulüp 
olan derneğimizde üyeler eşin katkı payını ödemekle yükümlüdür.)

**2023 yılı Aidat ve Havuz üyelik aidatını 15.Mayıs.2023 Tarihine 
kadar kredi kartı ile veya banka havalesi ile ödeyen üyelerimiz 
Erken ödeme Paket üyeliği kapsamında %10 indirimli ödeme 
hakkından yararlanırlar. (Bu hizmet Asil üye, eşi ve çocuk aidatı ile 
Sezonluk Havuz üyelik aidatını kapsar. En az bir adet asil üye veya 
eş için havuz aboneliği almayan üye bu haktan yararlanamaz.)Bu 
tarihten sonra hiçbir ek ödeme %10 indirim kapsamına alınmaz. 
(Denizbank Bonus ve Tüm Bonus özeliği olan kartlar, Yapı Kredi 
Word Kartları, İşbank Maximum kartlar 3 Taksit (Mart-Nisan-
Mayıs) ödeme imkanı sunulur.)
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3- Vefat etmiş üyenin dul eşi üyelik hakkını kullanmak amacıyla yazılı 

müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile yıllık ödenti ve 

Tesis İdame Katkı Payı 3.200.-TL.sı ödeyerek üyelik kullanım 

haklarından yararlanabilecektir.
4- Üyenin 0-7 yaşındaki çocukları ücretsiz, 8-18 yaşında bulunan 

çocukları ise yıllık ödenti ve Tesis İdame katkı payı 1.250.-TL.sı 

ücretle  Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilecek giriş kartı 

ile kulübe girebilir. 
5- Üye erkek çocuklarının tanımı 18 yaşına kadar, tahsilde olanlar 

için ise 25 yaş'tır. Öğrencilik hayatının sona ermesiyle veya 

evlenmesiyle bu hak düşer. 18 yaşından büyük erkek çocukların 

tahsilde olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
6- Üyelerin 18 yaşından büyük kız çocukları yıllık ödenti ve tesis 

idame katkı payı olan 1.500.TL.sını ödeyerek üyelik haklarını 

kullanabilirler. Evlenilmesi halinde bu hak düşer.
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7- Anadolu Kulübü Derneği İdare ve İşletme Yönetmeliği 
Maddeleri gereğince;

Üyeler ve bunların eş ve çocuklarının yıllık Tesis idame katkı payı 
ödemelerinin yapılması yönetmelik hükümleri gereği olup, üye 
kayıtlarından eş ve çocukların düşülmesi halinde kulüp 
imkanlarından hiçbir suretle yararlandırılmayacaktır. (Misafir 
Statüsü Dahil), Kayıtlardan düşürülen eş ve çocukların tekrar kayıt 
ettirilmesi halinde geçmişe dönük Tesis İdame Katkı paylarının 
tümünü ödemek zorundadırlar. 

Çocuk katkı paylarını ödemeyen üyelerin çocukları derneğe asil üye 
olmak istediklerinde Üye çocuğu haklarından yararlanamazlar.

Anadolu Kulübü Disiplin Yönetmeliği Maddeleri gereğince;

8-  Dadılar 2023 yılında kulübe misafir giriş kartı alarak girebilirler, 
üyelerimizden alınmakta olan kart ücreti dadılara verilecek kartlar 
içinde geçerlidir.

(Dadı Kartı: Üye ve 0-7 yaş çocukların bakımlarını üstlenen kişiler 
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için düzenlenir ve verilir.) Bu kart asla Üyenin Anne Babasına 
verilmez. Dadılar ve üyelerin çocukları, çocuk bahçesinden istifade 
edebilirler. Ancak çocukların puset ile aşağıda belirtilen gün ve 
alanlar dışında kulübe girmeleri yasaktır.

Pusetlerin; Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri plaj 

çocuk havuzu alanına girmesi serbest,(Büyük Havuz Bölümü hariç) 

hafta sonu olan cumartesi ve Pazar ile Bayram tatili günleri tüm plaj 

alanına indirilmesi ve girilmesi kesinlikle yasaktır.

9- Dadıların orta bahçede üyelere ayrılmış alanlarda oturmaları ve 

plaj alanında havuz ve denize girmeleri yasaktır. Tespit edilmeleri 

halinde giriş kartları iptal edilir.

- Tüzüğün 17/8. Maddesi gereğince yıllık aidatlar ilk altı ayı içinde 

defaten ödenmesi öngörülmektedir.  

- Havuz Giriş yıllık aidatları 2023 yaz sezonu için Plaj Tesislerinin 

açılış tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir. Anadolu Kulübü 

Derneği İdare ve İşletme Yönetmeliği.Md.15
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- Tesis giriş kartlarının yetkilendirilmesi 30 Haziran tarihinde kadar 
yalnız üst giriş için geçerli olup, plaj girişi için kullanılamaz. Anadolu 
Kulübü Derneği İdare ve İşletme Yönetmeliği. Md.16

Aidat borçları ile sair borçların ödenmemesi, Tüzüğün 9. Maddesi 
gereğince üyelikten çıkarılma nedeni sayılır.

  Yapılan tebligata rağmen yıllık aidat ve İdame Katkı paylarını 
ödemeyen üyelerimizin üyelik kayıtları Tüzük hükümleri gereği 
terkin edilir, borçları kanuni yoldan tahsili yoluna gidilir. 

    KULÜBE GİRİŞ VE ÜYE KARTLARI:

  2016 Yaz sezonunda başlatmış olduğumuz Turnikeli kartlı geçiş 
sistemimiz;  Ülkemizde artan terör olayları nedeniyle, Kulüp 
girişlerinin ve güvenliğinin daha etkin denetlenmesine olanak 
sağlaması bakımından üyelerimiz tarafından olumlu yansımaları 
devam etmektedir. Bu sistemin bu yaz sezonunda daha etkin hale 
dönüştürülmesi için gerekli yatırım çalışmalarımız devam 
etmektedir.
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  2023 yılında sisteme yapılan yatırımların bitirilmesi halinde; 
vermiş olduğumuz çipli Kulüp giriş kartları ile (Para Yükleyerek) 
dolum yapılarak alanlardaki hizmet alımlarında(para ve Kredi kart 
yerine) da kullanılması sağlanacaktır. Planlanan uygulama 
tesislerimizde kullanılmaya başlandığında, uygulama için tesis 
içinde olacak dolum merkezlerimiz ayrıca duyurulacaktır. 

     Üyelerimizden, kendi huzur ve güvenlerinin sağlanması amacıyla 
üye olmayanların kulübe girmelerini önlemekte görevli idareci 
personelimizin uyarılarına uymaları beklenmektedir.

   Kartlarını 2016 yılında almayan Üyelerimizin kendileri ve aile 
efradı için hazırlanmış bulunan çipli resimli giriş kartlarını kulüp 
idaresinden 01.06.2023 tarihinden itibaren alabileceklerdir.

  2016 yaz sezonunda vermiş olduğumuz kartların bir daha 
değişmeyeceğini 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 
kitapçıklarımızda duyurmuştuk. Bu kartların turnikelerden geçişi 
için 2023 yılı için belirlenen Aidat ve İdame Katkı paylarının 
ödenmesi gerekmektedir.
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  Şimdiye kadar kart almamış olan üyelerimiz için bir daha 
değişmeyecek olan çipli kartlar için bir defaya mahsus 100.00.-TL.sı 
kart ücreti alınacak olup,verilen kartların kayıp veya her hangi bir 
sebeple yenisinin talep edilmesi halinde 100.00.-TL.sı kart yenileme 
ücreti alınacaktır.

  2022 yılı ve öncesi Aidat ve Katkı Payı hesabını kapatmayan 

üyelerimiz hiçbir şekilde kulüp imkanlarından yararlanamazlar.

     AİLE EFRADI:

Aile efradı; üyenin 18 yaşına kadar olan, öğrenci ise 25 yaşına kadar 

olan erkek çocuğu ile evlenmemiş kızlarıdır.

MİSAFİR KABULÜ:

    1-   Kulübe misafir ancak üye refakatinde kabul edilir.

  2- Üyelerimiz, misafirlerinin isimlerini kulübe girerken misafir 

defterine kayıt ettirmek mecburiyetindedirler. Misafirleri için giriş 

kapımızda misafir giriş kartı görevlilerce düzenlenecektir.
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  3- Misafirler, davet eden üye ile beraber bulunmak şartı ile 

Kulübün büfe, lokanta, salon, plaj (Günlük Plaj Girişini öderler.) ve 

orta bahçesinden istifade edebilirler.
  4- Üye her misafiri için;
      Cuma, Cumartesi, Pazar ve Tatil günleri............. 100.-TL.
      Diğer günler için…..………………………………………….  80.-TL. öder. 

      

5-  Üye çocukları misafir getiremezler.

MİSAFİR ÜYE :
Üyenin dul anne, dul kayınvalide, dul peder, dul kayınpeder ve 

evlenmemiş kız kardeşleri, yabancı tebaalı yakınları, 18 yaşına kadar 

olan yeğenleri ile  torunları, sezonluk havuz üyeliği dahil 10.000.-TL.sı 

ücretle ancak geçici üye kaydıyla ve Yönetim Kurulunun izniyle 

sezonluk tesislerden istifade edebilirler.
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 MÜZİK VE EĞLENCE:

     Kulübümüzün üst bahçesinde, haftanın 6 günü saat 17.00-19.00 

arası canlı müzik programı ile yine yaz sezonunda müzikli eğlence 

geceleri yapılacaktır,

DİNLENME TESİSLERİ KİRALARI:

    Konaklama tarifelerimiz 2023/Haziran ayında web sayfamızda 

ilan edilecektir. Bilgi almak ve sezonluk oda tarifeleri için 

muhasebemize başvurabilirsiniz.

   Sezonluk oda alacak üyelerimiz oda ücretini tam ödemek 

zorundadır. Peşin ödeme yapmayan üyelerimize sezonluk oda 

tahsisi yapılmayacaktır. Zorunlu ve geçerli bir sebebe bağlı erken 

oda boşaltımında yatırılan ücret iade edilir. Aksi halde yatırılan 

ücretten % 50 kesinti yapılır ve teberru kaydedilir.
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NOT: 1-Sezonluk ve minimum 1 haftalık konaklamalarda hafta 
sonu fiyatları yerine normal fiyat uygulanır.

2-Üç gün ve daha az konaklamalarda, Cuma-cumartesi ve Pazar 
günlerine gelen konaklamalar hafta sonu tarifeleri uygulanır.

3-Üyemizin, (Üye Kimlik Kartı İbrazı zorunludur.) kendisi, eş ve 
üzerine kayıtlı çocuklarının konaklaması halinde belirlenen oda 
konaklama ücretleri %10 indirimli uygulanır.

4-2023 Yılından itibaren uygulanmaya başlanan %2 konaklama 
vergisi belirlenen ücretlere ilave olarak eklenir.

DİNLENME TESİSLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA:

1- Oda ücretlerine sabah kahvaltısı dahildir.

2- Belirlenen Fiyatlar oda fiyatı olup, Odalarımızda iki ayrı konseptte 
konaklama imkanı sunulmaktadır.
 a-Standart odalarımız 2 kişilik olup, Kahvaltı dahil hizmet vermektedir. 
b-Hafta sonuna yönelik uygulamamızda Kahvaltı dahil hizmet 
verilmektedir.
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Tek kişilik odalarda idarenin bilgisi dışında ek konaklama hizmeti 
alınamaz. Tespiti halinde üye hakkında işlem yapılır.
Sezonluk Standart odalarımız 2 kişilik olup, odada kalmayanlar oda 
haklarından yararlanamazlar. (Kulüp girişi, Plaj Tesisleri) 
Oda hakları oda konaklama listesinde ismi bulunmayan yakınlarına 
ve misafirlerine devredilemez. (Kahvaltı, Kulüp Girişi ve Plaj 
kullanımı) 
Standart 2 kişilik odalarımızda tek kişi konaklama yapılması 
durumunda listede yazılı günlük ücretler uygulanır.
3- Sezonluk odalarda yalnız kalan Üyelerimiz ziyaretlerine gelecek 
ve yanlarında kalacak (konaklayacak) misafirlerinin (Oğlu, Kızı veya 
Torunu ile diğer) isimlerini önceden kulüp idaresine bildireceklerdir. 
(Odada yalnız kalan misafir hiçbir suretle plaja kendi yerine ücretsiz 
misafir alamaz.)
4-Rezervasyon yaptıran üyelerimiz oda ücretlerinin  % 50 sini önceden 
kulübün hesabı bulunan bankalara veya Kulübümüz Muhasebesine 
yatırmaları gerekmektedir.(Ödemede bulunmayanların oda 
rezervasyonları iptal edilir.) Rezervasyon yapan üyemiz sezon içinde 
konaklamaya gelmediği takdirde daha önceki rezervasyona ödenen 
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% 50 bedel ödenmeden teberru kaydedilecektir.

5- Sabah kahvaltıları saat: 08:00 ile 10:00 arasında lokantada 
verilir.(Belirtilen Saatler dışında talep edilmesi halinde, ücreti 
mukabilinde kahvaltı verilir.)

6- Oda servisinde ekstra servis ücreti olarak 50 TL alınır. (Odaya 
kahvaltı isteyen üye bu ücreti kabul eder ve öder.)

7- Tesislerde minimum 1 hafta veya daha uzun kalan misafirlerimize 
havuz girişi ücretsizdir. 

8- Konaklama bitiş tarihinden bir hafta önce ayrılan üyelerimizden 
kalmadıkları günlerin ücreti tahsil edilir.

9- Oda kiralayanlar, kendilerine tahsis edilen tarihte gelmedikleri 
takdirde oda başkasına tahsis edilebilir. Kulüpten ayrılacağı gün 
odasını saat 12:00 'ye kadar terk etmeyenlere o günkü oda ücreti 
tahakkuk ettirilir.

10- Sezonluk hafta sonu rezervasyonu yapılamamaktadır.

11- Talep edilmesi halinde odalarımıza günlük gazete hizmetimiz 
ücreti mukabilinde sunulmaktadır. 



20

LOKANTA

Masa rezervasyonu saat 20.00'ye kadar geçerlidir. Saat 20.00'den 

sonra rezervasyon iptal edilir. Grup yemekleri için önceden 

rezervasyon yapılması gerekir.

YEMEK HAKKINDA AÇIKLAMA
1- Öğle yemekleri saat: 12:30 – 15:00, Akşam yemekleri saat: 19:30–23:00 

arasında  verilecektir. Ara  saatlerde  lokantamız  kapalıdır.

2- Yemek ücreti peşin veya kredi kartı ile ödenir. Bu kural kulüpte 

kalanlar için de geçerlidir.

3- Üyelerimizin kulüp içinde yaptığı harcamaların karşılığında kasa 

fişi veya fatura almaları zorunludur.
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KABİN VE GARDIROP 

Kabin Sezonluk Ücreti ………..………………………………………….. 2.800 TL.

Gardırop Sezonluk Ücreti……………………..……..…………………  1.200 TL.

Bu ücretler Plaj ve Havuz giriş ücretlerinden düşülemez.

PLAJ TESİSLERİ

Kişi başı havuz ve plaj sezonluk abonman ücreti ………..……: 3.200 TL.

(01 Haziran ile sezon kapanış tarihleri arasını kapsamaktadır.)

8-17 çocuklar için havuz plaj sezonluk abonman ücreti….: 1.850 TL.

(Üye, Üye eşi ve 7 yaşından büyük üye çocukları için )

0-7 yaş grubu çocuk abonman ücreti ................……………………… 0 TL.

(0-7 yaş grup çocuklar Kendilerine ait Çocuk Havuzundan 
yararlanırlar büyük havuz tesislerine giremezler.  

7 yaş ve daha büyük çocuklar, büyük havuzun kulvarla ayrılmış 
bölümüne girebilirler.

Plaj Görevlilerinin ikazına rağmen ısrar eden ebeveynlerin Havuz 
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Giriş Kartları İptal edilir.

0-7  Yaş  üstü  çocukları  plaj  alanına  ücretsiz geçirmekte ısrar eden

Ebeveynlerin Havuz Giriş Kartları iptal edilir.

0-7 Yaş çocukların Çocuk Kartı Almaları zorunludur. Kartsız Üye 
çocukları tesislere giremezler.

Günlük giriş;

Hafta içi ………………………………………………………………………….   200 TL.

Cumartesi , Pazar ve Tatil günleri………………………………..…….   400 TL.

Yönetim Kurulu Kararları ile Plaj tesislerimizin doluluk oranına 
göre hafta sonu üye misafiri kabul edilecektir.)

Plaj Hizmetlerinden yararlanacak Üye Misafirleri, Üst Giriş Ücreti 
olan (Cuma-Cumartesi-Pazar ve tatil günleri) için 100.TL.sı, Hafta 
içi günler için 80.-TL.sını  öderler. Sezon yoğunluğuna göre hafta 
sonu misafir sınırlaması yönetim kurulu kararı ile yeniden 
belirlenebilir.
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Plaj tesislerine girenler para ve kıymetli eşyalarını görevli memura 
teslim etmelerini rica ederiz. Aksi takdirde kulüp müdüriyeti hiçbir 
mesuliyet kabul etmeyecektir.

Genel bakım ve hazırlıklarının yapılabilmesi için, Plaj alanında 
bulunun Büyük ve Küçük havuzlarımızın hizmet saatleri her gün 
sabah 09.00 ile 19.00 arasıdır.

Bu saatler dışında alanın kullanılması kesinlik yasak olup, üye ve 
misafirlerimizin alanda yaşayacakları olumsuzluklardan kesinlikle 
Kulüp yönetimi ve İdaresi sorumlu olmayacaktır.

Plaj tesislerimizin açılış saati 09.00 dur. Plaj alanının da (Ahşap 
Güneşleme terası, büyük havuz çevresi ve alt plaj alanları) havlu 
koyup yer tutmak yasaktır, yer tutanlar görevlilerce ikaz edilir, ısrar 
edilmesi durumunda dernek disiplin yönetmelikleri uygulanır.

Özel ve gezi teknesi ile kulüp iskelemizi kullanan üyelerimizin, plaj 
aboneliği olmadan plaj alanını kullanmalarının tespiti halinde ceza 
uygulamasına gidilir. 
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RESİM SERGİSİ

Kulübümüzün geleneksel resim sergileri yaz sezonunda devam 
edecektir

ÇOCUKLAR

1- Üye çocukları yaş mevzu bahis olmaksızın oyun salonu ve 
bahçesine giremezler.

2- Üye çocukları, üyenin istirahatını ve kulüp nizamını bozabilecek 
her türlü hareketten çekinmelidir. Bu davranışları tespit edilen üye 
çocuklarının müdüriyetçe kulüp giriş kartları iptal edilerek kulübe 
girişleri men edilir.

Yukarıda belirtilen hususlardan ebeveynler de sorumludur.

3- 2009 (Dahil) Doğumlu çocuklara Gençlik Kartı (Beyaz Kart) 
verilir. Bu kartı almayan çocuklar saat 21.00 den sonra tek 
başlarına tesislere giriş yapamazlar.

4- 0-13 yaş çocukların 21.00 dan sonra Aileleri olmadan tesisleri 
kullanmaları yasaktır. (Kendilerine idarece çocuk kartı 
verilecektir.)
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5- Üye çocukları yanlarında çocuk misafir getiremezler. Üye 
Kartlarını üye olmayanlara kullandıranların tespiti halinde tüm 
sezon girişleri iptal edilir.

Kurallara uymayan çocukların davranışlarından ebeveynler 
sorumludur.  

ÜYE VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ:

Tenis sezonluk ücreti (Büyükler) .................................... 1.300.-TL.

Tenis sezonluk ücreti (Junior)(18 yaşına kadar).................. 850.-TL.

Tenis kortları 07.30 da açılır.

Bu sezonda Yelken ve scuba diving faaliyetlerimiz plaj alanında 
devam etmekte olup, ücretleri hizmet veren hocalar tarafından 
belirlenmektedir.

Üyelerimize ve çocuklarımıza yönelik diğer sosyal amaçlı 
etkinliklerimiz olan Briç, mini futbol, basketbol ve yüzme 
turnuvaları organize edilecektir.
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KUAFÖR

Her sene olduğu gibi kuaförümüz hizmetinizde olacaktır.

SPA

Spa merkezimiz tüm aktiviteleri ile hizmetinizde olacaktır.

DİĞER

1- Misafirleri, çocukları ve aile efradı için giriş kart almış olan üyeler 
bunların Dernek Tüzüğüne ve Disiplin Yönetmeliğine aykırı hareket 
ve borçlarından sorumludurlar.

2- Kulübe ait kitap, gazete, mecmua vs. eşya kütüphaneden dışarı 
çıkarılamaz.

3- Kütüphane gazete ve kitap okuma alanı olarak tahsis edilmiştir. 
16 yaşından küçüklerin bu alana girmesi yasaktır. Israr edilmesi 
halinde disiplin yönetmeliği uygulanacaktır.

4- Kulüpte her ne nam altında olursa olsun para toplanamaz.

5- Başkalarının herhangi bir suretle huzurunu bozacak hareketlerde 
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bulunulması yasaktır.

6- Bahçelerden çiçek koparılması, dal kırılması yasaktır.

7- Kulübün bahçe ve salonlarında eşya teşhiri veya herhangi bir spor 
müsabakası veya müsamere tertibi Yönetim Kurulunun iznine 
bağlıdır.
8-Herhangi bir hususta şikâyet ve talebin kulübün muhtelif 
yerlerine konulmuş talep kutularına atılması veya bizzat 
müdüriyete yazılı olarak verilmesi rica olunur.

9-Kulüp dâhilinde, yanında kıymetli evrak, eşya ve para 
bulunanların bu eşyaları makbuz mukabilinde kulüp muhasebesine 
teslim etmeleri lazımdır. Aksi takdirde kulüp idaresi hiçbir zaman 
mesuliyet kabul etmeyecektir.

10-Kulüpte bulunan ve tedariki mümkün olan her türlü gıda 
maddelerini kulübe getirmek (Oyun Salon, Orta Bahçe, Kafeler ve 
Plaj alanında)  ve Kulüp odalarında yemek pişirmek yasaktır. Bu 
ikaza uymayan üyelerin tesis giriş kartları iptal edilir, hakkında 
tüzük hükümleri uygulanır.
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11- Kulüp dâhilinde kulüp örf adet ve kurallarına uymayan üyelere 
idarece gerekli ikazlar yapılır, ısrar edenler hakkında Tüzük 
Hükümleri uygulanır.   

12- Kulüp dâhilinde geleneklerimize aykırı düşen ve aykırılığa kaçan 
kıyafetler giyilmesi yasaktır.

13- Oyun salonu ve bahçesinden plaj kıyafeti ile geçmek yasaktır.

14- Kulüp dâhiline her türlü evcil hayvanın getirilmesi yasaktır.

15- Plaj tesislerimize İdareden izin alınmadan saat 21.00 den sonra 
girilmesi yasaktır.

16- Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri gereği 
Dernek Üyelerinin değişen Kişisel bilgi güncellemelerinin 
yapılabilmesi için Kitapçık ekinde gönderilen bilgi güncelleme 
formunun doldurularak Kulüp idaresine ulaştırılması 
gerekmektedir.

17- Üye yanında getirdiği misafirin kimliğini ibraz ederek ön kapı 
girişinde “Misafir Giriş Kartı” almak zorundadır. Aksi halde misafir 
kabul edemez. 
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1- Aidat ve Plaj ödemelerinde;
Taksit seçenekli Mail Order Sistemi kullanılmamaktadır. Yalnız 
Tesislerimize gelemeyen üyelerimiz için günlük Mail Order çekimi 
yapılmaktadır.    
2023 yılı için, Aidat ve Plaj ödemeleri Aşağıda yazılı banka 
kartlarına taksit seçeneği sunulmaktadır.
a-Denizbank Bonus ve Tüm Bonuslara ile 
b-Yapı Kredi Word Kartlara,
c-İşbank Maximum Kart,
  Aidat Ödemelerinizde Kredi Kartınıza 30.Haziran.2023  vade sonu 
tarihine kadar;  3 taksit yapılmaktadır. Daha sonraki dönemler için 
taksit yapılmamaktadır. (Nisan-Mayıs-Haziran)

    Plaj Ödemeleriniz ise Kredi Kartına 3 Taksit yapılmaktadır. 

(Haziran-Temmuz-Ağustos) (Banka Kartlarına Bankaların vereceği 

artı taksit imkanları da uygulanacaktır.)




