
Arıköy Sakinleri için 2020 yaz sezonu Tırmata 
Beach kullanım şartları 

1. Tırmata Beach Giriş şartları, 2020 yaz sezonu boyunca her gün 
geçerlidir.  
a) Arıköy Sitesi  sakini Tırmata içerisindeki; şezlong, şemsiye, minder, 

duş-tuvalet gibi hizmetlerden hafta içi 40TL hafta sonu bayram 
tatil ve resmi tatillerde 65 TL ücret ödeyerek faydalanabilir. 
7-12 yaş arası her çocuk için 30 TL ödenir. 

b) ASK Kart sahipleri Tırmata içerisindeki; şezlong, şemsiye, minder, 
duş-tuvalet gibi hizmetlerden hafta içi 30 TL hafta sonu bayram 
tatil ve resmi tatillerde 50 TL ücret ödeyerek faydalanabilir.ASK 
kart sahibi 7-12 yaş arası her çocuk için 20 TL ödenir. 
 

Tırmata Beach Aquagrande lounge bölümü kendi içinde 
ücretlendireleceği için bu bölüm Tırmata Beach Aquagrande lounge 
bölümü kuralları ve ücretlendirmesi ile kullanılabilecektir. 
 

3.   Tırmata'nın sunduğu hizmetlerde aileler hedeflenmektedir. Bu 
nedenle Bay sayısının bayan sayısını geçtiği durumlarda hizmetten 
faydalanılamaz. 
4.  Arıköy Sakini olmayan misafirler için için giriş Hafta içi kişi başı 50 TL; 
Hafta sonu, bayram, tatil ve resmi tatillerde 75 TL dir. 6 yaş ve altı 2 adet 
çocuk ücrete tabii değildir. 7-12 yaş Arası çocuklar için çocuk başı 30 TL 
dir. 
5.    Plaja yiyecek ve içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır. (Çocuk 
mamaları, belgelenmiş hastalık durumları dışında yiyecek içecek 
alınmamaktadır). Girişlerde genel kontrol yapılmaktadır. 
6.    Hizmetlerden faydalanma şartlarından biride plaj içerisinde genel 
kabul gören plaj kıyafetleri ile bulunma mecburiyetidir. 
7.    Beach açılış kapanış saatleri Sabah 08:00 Akşam 20:00 saatleri 
arasındadır. 
8. Beach’ alanına evcil hayvan getirilmesi serbesttir. Sadece Belirtilen 
yerlerin kullanılması ve serbest bırakılmaması gerekmektedir. Diğer 
müşterilerin rahatsız olmaması için Tırmata Beach bu konuda durumun 
gerektirdiği şekilde düzenlemeler yapma hakkına sahiptir. 
9. Otopark alanında yiyecek - içecek tüketimi yasaktır.  
10. Kurallara uyulmaması veya genel huzurun bozulması durumunda, 
Tırmata gelen kişiyi uyarma veya plaj dışına çıkarma hakkını saklı tutar. 



11. Önceden bilgilendirme yapmak şartı ile Tırmata; organizasyon, 
düğün vb. için tesisi ya da bir bölümünü kullanıma kapatma hakkını saklı 
tutar. 
12. Restoran alanının kullanılması durumunda sakinlerimize özel 150 TL ve 
üzeri hesaplarda %10 özel indirim yapılmaktadır. (Plaj içerisindeki Büfe ve 
kafe alanlarında geçerli değildir.)  
 
 
 

Arıköy Sakinleri için 2020 yaz sezonu Tarihi 
Gümüşdere Plajı kullanım şartları 

1. Tarihi Gümüşdere plajı giriş şartları, 2020 yaz sezonu boyunca her gün 
geçerlidir.  
a) Arıköy Sitesi sakini Tatihi Gümüşdere Aile plajından faydalanmak 

için 50 TL ye 1 kişilik kart satın almalıdır bu kart tüm sezon 
geçerlidir.Aile plajı içerisinde içerisindeki; şezlong, şemsiye, 
minder, duş-tuvalet gibi hizmetlerden plaj içerisindeki 
fiyatlandırmalar ile faydalanabilir.Aile plajına yiyecek içecek 
getirilebilir. Arıköy Sakini olmayan misafirler için giriş Hafta içi kişi 
başı 20 TL; Hafta sonu, bayram, tatil ve resmi tatillerde 30 TL dir. 6 
yaş ve altı 2 adet çocuk ücrete tabii değildir. 7-12 yaş Arası 
çocuklar için çocuk başı 15 TL dir. 
 

b) Arıköy Sitesi sakini Tatihi Gümüşdere Gümüş Beach Restoran dan 
faydalanmak için 200 TL ye 1 kişilik kart satın almalıdır bu kart tüm 
sezon geçerlidir.Beach içerisinde içerisindeki; şezlong, şemsiye, 
minder, duş-tuvalet gibi hizmetler ücretsizdir. Plaja yiyecek ve 
içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır. (Çocuk mamaları, 
belgelenmiş hastalık durumları dışında yiyecek içecek 
alınmamaktadır). Girişlerde genel kontrol yapılmaktadır.Arıköy 
Sakini olmayan misafirler için giriş Hafta içi kişi başı 40 TL; Hafta 
sonu, bayram, tatil ve resmi tatillerde 65 TL dir. 6 yaş ve altı 2 adet 
çocuk ücrete tabii değildir. 7-12 yaş Arası çocuklar için çocuk 
başı 30 TL dir. 

 
2.   Tarihi Gümüşdere Plajı bölümlerinde damsız giriş uygulaması 
yapılmamaktadır. 
3.    Beach açılış kapanış saatleri Sabah 08:00 Akşam 19:00 saatleri 
arasındadır. 



4. Beach’ alanına evcil hayvan getirilmesi serbesttir. Sadece Belirtilen 
yerlerin kullanılması ve serbest bırakılmaması gerekmektedir. Diğer 
müşterilerin rahatsız olmaması için Tırmata Beach bu konuda durumun 
gerektirdiği şekilde düzenlemeler yapma hakkına sahiptir. 
5. Kurallara uyulmaması veya genel huzurun bozulması durumunda, 
Tarihi Gümüşdere Plajı  gelen kişiyi uyarma veya plaj dışına çıkarma 
hakkını saklı tutar. 
6. Önceden bilgilendirme yapmak şartı ile Tarihi Gümüşdere Plajı  ; 
organizasyon, düğün vb. için tesisi ya da bir bölümünü kullanıma 
kapatma hakkını saklı tutar. 
7. Restoran alanının kullanılması durumunda sakinlerimize özel 150 TL ve 
üzeri hesaplarda %10 özel indirim yapılmaktadır. (Plaj içerisindeki Büfe ve 
kafe alanlarında geçerli değildir.)  
 
 
 
Not : Yukarıdaki şartların değiştirilmesi, farklı şekilde bildirilmesinden Tırmata 
ve Gümüşdere Plajının hiçbir sormluluğu yoktur. 
Bu durumda Tırmata ve Gümüşdere plajı vermiş olduğu tüm indirim ve hizmet 
vermeyi kesme hakkını saklı tutar. 


