
   
 

19.12.2018 

Sayın Lotus Sitesi Sakinleri, 

 

Yönetim tarafından yapılan kontrollerde ve bazı Site Sakinlerimizin yazılı ve/veya sözlü olarak bildirmiş 

oldukları öneri, talep ve şikayetleri neticesinde; 

Sitemiz içerisinde meydana gelen bazı olumsuzlukların yaşanmaması adına siz değerli Site Sakinlerimizle 

paylaşmakta yarar gördüğümüz basit ve uygulanabilir çözümleri  belirtmek isteriz. 

 

1. Kapalı otopark kısmında çocuklarımıza ait ATV, bisiklet, kaykay vb. araçların kullanılması 

ve/veya uygun olmayan yerlere (araçların arkasına, araç geçiş güzergahlarına) bırakılması, 

 Can güvenliği açısından kapalı otopark içerisinde çocuklarımıza ait ATV, bisiklet, kaykay vb. araçların 

kullanılmaması ve/veya uygun olmayan yerlere (araçların arkasına, araç geçiş güzergahlarına) 

bırakılmaması gerekmektedir. 

 

2. Yangın merdivenlerinde acil durumlarda kaçış olması durumunda herhangibir eşya ve/veya 

benzeri malzemelerin bırakılmaması, 

 Olası bir yangın, deprem vb. durumla karşılaşılması durumunda bina içerisinden tahliye 

güzergahımız olan yangın merdivenlerinde can güvenliğimizi tehdit edecek eşya ve/veya benzeri 

malzemelerin bulundurulmaması gerekmektedir. 

 

3. Sigara kullanan Site Sakinlerimizin ve yardımcı çalışanlarımızın kapalı otopark içerisinde, yangın 

ve servis merdivenlerinde sigara içtikleri, sigara izmaritlerini merdivenlere ve balkonlardan 

aşağı atmaları neticesinde diğer Site Sakinlerimizi rahatsız ettiği ve çevre kirliliği oluştuğu, 

 Sigara kullanan Site Sakinlerimizin ve yardımcı çalışanlarımızın sigara izmaritlerini balkonlardan 

aşağı atmamaları, kapalı otopark içerisinde, yangın ve servis merdivenlerinde sigara içilmemesi 

gerekmektedir. 

 

4. Karton, cam, şişe, tahta ve büyük poşetlerin çöp şutlarından atılmasından dolayı tıkanmaların 

oluştuğu ve çöp atım saatlerine özen gösterilmediği, 

 Çöp poşetlerinizi; çöp şutlarından girebilecek büyüklükte, sağlam poşetlerde ve 10:00 – 22:00 

saatleri arasında atılmasına, 

 Karton, cam, şişe ve tahta gibi çöplerinizi çöp şutlarından atılmamasını, sabah 08:00 – 8:30 ve öğlen 

15:00 – 16:00 saatleri arasında kapı önlerine bırakılması gerekmektedir. 

 

5. Sitemiz -1 Blok girişlerinde bulunan Market Arabalarını Site Sakinleri tarafından kullanıldıktan 

sonra katlarda ve/veya asansör içerisine bırakıldığı, 

 Market Arabalarını Site Sakinlerimiz tarafından kullanıldıktan sonra ve diğer Site Sakinlerimizinde 

kullanacağını düşünerek tekrar -1 Blok giriş kısmında bulunan yere bırakılması gerekmektedir.  

 

Ayrıca; 

Yönetim ofisimize bırakmış olduğunuz elbise, ayakkabı, oyuncak vb. malzemelerin toplanarak ihtiyacı olan 

personelimize ve/veya ihtiyaç sahiplerine (yardım kuruluşları, belediyeler vb.) iletilmesi konusunda 

göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı yönetim olarak tekrar teşekkür ederiz. 

 

Amacımız nezih Sitemizi olabildiğince güzel, temiz ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşanır bir yerleşke olarak 

idame ettirmektir. 

 

Siz Sayın Site Sakinlerimizden konuya göstereceğiniz hassasiyet ve samimi destek için şimdiden teşekkür 

ederiz. 

Site Yönetimi 

http://www.lotuscayyoluyonetim.com/index.php

