S. S. Ovacık Sağlık Sitesinde Uyulması Gereken
Yaşam Kuralları
1. Site girişinde güvenlik elemanına yardımcı olunması,
2. Site içersinde araç hız limitine (20 km/saat) kesinlikle uyulması,
3. Bahçe atıklarına ev atıklarının kesinlikle karıştırılmaması, bahçe atıklarının Çarşamba ve Pazar
günleri bahçe dışına konulması,
4. Sahilin ve denizin kirletilmemesi,
5. 24.00 – 10.00 saatleri arası gürültü yapılmaması,
6. Çöp toplanmasına 14.00 da başlanmaktadır. Toplama saatlerine önemle uyulması, çöplerin
torba içinde çöp konteynırlarına atılması,
7. Belirtilen saat dışında bırakılan evsel atıklar, sivrisinek, karasinek ve kirlilik oluşturacağından,
belirtilen saate titizlikle uyulması,
8. Sürücü belgesi olmayanların sitede araç kullanmaması,
9. Su zayiatının önlenmesi için evlerimizdeki klozet ve muslukların bakımlarının yaptırılması,
10. Kullanım suyu ile bahçe sulamalarının kısa süreli yapılması, suyun özenle kullanılması, boşa
akıtılmaması,
11. Spor alanlarında tespit edilen oyun saatlerine uyulması, alanların temiz tutulması ve bu alanlar
dışında top vs. oynanmaması,
12. Çim biçilme sırasının beklenmesi,
13. Rutin işlerle ilgili şikâyetlerin Site İdare Amiri Sedat Çakar’a bildirilmesi,
14. Site varlıklarına zarar verilmemesi, dikkatle kullanılması(zayiinde kişiye rucu edilecektir)
15. Site içersinde komşuluk haklarına saygı gösterilmesi,
16. Kafeteryanın kullanım saatlerine uyulması,
17. Gelecek misafirler için kapı nöbetçilerine bilgi verilmesini,
18. Şamandıralar ile sınırlı insanların yüzme alanı içinde evcil hayvanların ve köpeklerin suya
sokulmaması,
19. Tekne kullananların tekneleri ile yüzme alanına geçmemesi, bu alan dışında da yüzen kişilere
dikkat etmesi ve süratli tekne kullanmaması,
20. Kirada oturanların ve ev sahibinden anahtar alıp misafir olarak oturanların idareye kayıt
yaptırması (emniyet açısından) önemle rica olunur.
21. Dışarıdan gelen satıcılar saat 10.00-13.00 arası sitede satış yapabilecektir. Üyelerin ihtiyaçlarını
bu saatlerde temin etmeleri,
22. Her üye kendi hak ve hukukuna riayet etmelerine,
23. İnşaat yapımı ve işçi çalıştırılması sezon sonunda yapılması ve yaptırılması, usta ve işçiler
hakkında idareye bilgi verilmesi,
24. Evini kiraya veren üyelerin kiracıları, idareye kalacağı kişi sayısı ve gününü kayıt yaptırması
emniyet açısından önemlidir.
26. Üyelerin kullanımına ait şezlong ve şemsiyelerin özenle kullanılması, şezlong ve şemsiyelerin
üye sayısı kadar olmadığı için şezlonglara havlu bırakılmaması. Önceliğin üyelere ait olduğu.
27. Sağlıklı yaşam spor aletlerinin çocuklar için tehlikeli olması dolayısıyla, çocukların spor
aletlerini kullanmamaları ve kullananların uyarılmasını önemle rica ederiz.
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