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1-) Başvuru formu doldurulurken; müracaatçılar aynı veya farklı tesise ait iki değişik dönemi l inci ve 2 nci tercih şeklinde işaretleyeceklerdir. Daha sonra
bu tercihlerde değişiklik yapılmayacaktır.
2-) Görevi ve unvanl ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel kamplardan, ücret ödemeden yararlandırılmayacaktır. Müracaatçının katılmasının uygun
görüldüğü tesis ve dönem kendisine bildirilmeden para yatırılmayacaktır.
3-) Bakanlık personeli veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoyları ile belgelendirdiği ve tesislerde boşluk kaldığı takdirde sosyal tesisi bulunmayan diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ve gaziler, harp ve vazife malulleri ile şehitlerin eşleri, üstsoy ve altsoylarına kurum personeli için belirlenen tarife
uygulanır. Bakanlığımz personeli dışındaki sosyal tesisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin veya emeklileri ile bunlann eşleri, üstsoy ve
altsoylarına tesislere katılmaları halinde Bakanlık persone|i için tespit edilen ücretlerin o/o 25, kamu personeli dışında olmaları halinde ise % 50 fazla ücret
alınacaktır. Bakanlık personeliyle birlikte kampa katılanların kamu personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoyları olduğu belgelendirildiği
ve bu belgelerin başvuru formu ile Bakanlığımıza gönderildiği takdirde sosyal tesisi bulunmayanlardan kurum personeli için belirlenen tarife, sosyal tesisi
bulunanlardan ise bu ücretin o/o25 fazlası, kamu personeli dışında olması halinde %o50 fazlaücret alınacaktır.
4-) Tahsis yapılıp para yatırıldıktan sonra, herhangi bir nedenle gelemeyeceklerin en az 7 gün önce Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ve Tesis
Müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde para iadesi yapılmayacaktır. Tesise geç katılma ve erken ayrılmalarda da para iadesi
yapılmayacaktır.
5-) Kendilerine daire tahsis edilenler, dönem başlangıcından itibaren 3 gün içinde tesise gelmedikleri takdirde herhangi bir hak talebinde
bulunmayacaklardır.
6-) Müracaatçının başvuru formunda belirttiği kişiler dikkate alınacaktır. Düa sonra ilave yapılmayacaktır. Kampa katılma belgesi olmayan misafir tesise
kabul edilmeyecek ve ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılmayacaktır.
7-) Katılacak olanlar kimlik ve hüviyetlerini tesis müdüriyetine göstereceklerdir.
8-) Tesislerde radyo, TV, elektrikli ütü ve tıraş makinesi haricinde elektrikli alet kullanılması mümkün değildir.
9-) Kiralanan daire başkasına devredilemez.
l0-) Kamp düzenini bozucu davranışlarda bulunanların kamp yönetimince kampla ilişikleri kesilecektir.
l l-) Kampa kedi ve köpek getirilmesi yasaktır. Getirildiği takdirde kampa iştirak belgesi iptal edilerek kampa kabul edilmeyeceklerdir. Kampa yerleştikten
sonra da hayvan getiren olursa kamp tahsisi iptal edilecek ve ahnan kamp ücreti iade edilmeyecektir. Kampla ilişkisi kesileceklir.
12-) Kamplara ait açıklamalarda her dairenin yatak sayısı belirtilmiştir. Bu hususun dikkate alınması gerekmekte olup, yatak sayısından fazla kişi yazılması
halinde müracaatı dikkate alınmayacaktır. İlave karyola ve yatak konulması mümkün değildir.
13-) Müracaatçılar yaz sezonu boyunc4 bir devreye katılabilirler birden fazla kampa katılamazlar. Kampa katılacak olanlara bir daire tahsis edilecektir.
14-) Bakanlığımız Per.Gn.Md.Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğünün telefon numaraları: (0-312) 422 41 86-87 FAKS NO: (0-312) 422 41 88-425 6| 30

AYVALIK EĞİTiM VE DiNLENME TESİSLERi
|-\ 20|6 yılı için kişi başına 8 günlük 1,emek ve konaklaına ücrcli 560.00 'I l-.'dir. Talep edilmesi halinde kampa katılacak olan personel kamp ücretinin
tamamını peşin ödeyebileceği gibi taksitlendirme şeklinde de ödeyebilecektir. Taksitlendirildiği takdirde kamp ücretinin dörtte birini peşin yatrıp
dekontun bir ömeğini Bakanlığa gönderecek, geri kalan kısmını ise tesiste T.C. Ziraat Bankası Kredi Kartına 3 taksit halinde ödeyebileceklerdir.
2-) 0l Şubat 20l0 tarihinden sonıa doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır.
7-12 yaş arası çocuklar için konaklama ve yemek bedelinin %o50'si alınır.
3-) Müracaatçının katılmasının uygun görüldüğü devre kendisine bildirildikten sonra daire ve yemek ücretinin tamamı veya taksitlendirmek istenilmesi
halinde ise dörtte biri Ayvalık Şubesi nezdinde bulunan Vilayetler Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait T.C. ZiraatBankası (Şube Kodu 110) TR 23 000l
0001 1005 018082-5102 no'lu IBAN hesabına yatırılacaktır.
4-) Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe, öğlen yemeklerinde ise katılanların masalarına yemek servisi yapılacaktır.
5-) Ortak kullanım giderleri (Buzdolabı, Klim4 Elektrik, su vb.) için ayrıca ücret alınmayacaktır.
6-) Her daire bir yatak odası ve salondan müteşekkildir. Yatak odasında çift kişilik bir yatak, salonda ise iki adet tek kişilik yatak vardır. İdarece
katılanlara bir adet nevresim takımı verilecektir.
7-) Tesise girişler öğle yemeği ile başlayıp, sabah küvaltısı ile sona erecektir

Dairelerin anahtarları en geç saat l0:00'da resepsiyona teslim edilecektir.

r-) 20l6 yılı için kişi başına l0 günlük 1emek ve konaklama ücreti toplam. İçişleri Bakanlığı Personcline 347.50'fL.. cliğer devlet ınemurlarına 135^00 l"L.
ııemur olmal,anlara j25.00 Tl-' dir.
2-) Bir devre ortak kullanım giderleri (TV. Buzdolabı. Klima ı,b.) için İçişleri Bakanlığı Personelinden 82"50 TL, diğerdevletmemurlarından l02,50 TL.
memur olmayanlardan l27.50 TL. ücret alınacaktır.
3-)l5 Şubat 20l3 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır.
l5 Şubat 20l0 ile l5 Şubat 2013 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve
yemek bedelinin yarısı alınır.
4-) Her daire 2 yatak odası, salon, mutfakian müteşekkildir. Yatak odalarının birinde çift kişilik bir karyola" ikinci yatak odasında iki adet karyol4 salonda
ise yatak olabilecek İki adet kanepe vardır. Yatak çarşafi, yastık kılıfi, pike vs. kampa katılanlar tarafından getirilecektir.
5-) Müracaatçının katılmasının uygun göriildüğü devre kendisine bildirildikten sonr4 konaklam4 yemek ve ortak kullanım giderleri, Hatay Valitiği
Yatırım İzteme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası TR 15 0001 0003 0667 9687 7050 02 no'lu IBAN hesabına yatırılacaktır.
6-) Tesisin telefon numarası: (0-326) 664 98 54 - 664 98 55

EDIRNE KESAN DANISMENT EGITIM VE DINLENME TESİSLERI
|-) 2016 yılı için kişi başına l 0 günlük 1,emek ve konaklama ücreti ıoplam 600.00 'I'L.'dir. Tesise giriş ve çıkış saati l 0:00'dur.
2-) 0-4 yaşına kadar olan çocuklar için yemek ve yatak istenmemesi halinde ücret alınmaz. Bu çocuklar için yemek ve yatak istenmesi halinde belirlenen
ücret bedelinin %o50'si alınır. Yatak veya yemek hizmetleri ayrı talep edilmez.
3-) Her daire 6ir salon, bir yatak odasından müteşekkildir. Daireler dört kişiliktir. Bir adet çift kişilik, bir adet tek kişilik yatak vardır. İhtiyaç halinde yatak
ilave edilecektir. Nevresim takımları idarece verilecektir. Dairelerde mini buzdolabı mevcut olup mutfak bulunmamaktadır.
4-) Tesiste güneş enerjisi sistemi mevcuttur.
5-) Kampa katılacak olan personel daire ve yemek ücretinin tamamlnı peşin ödeyebileceği gibi talep edilmesi halinde toplam ücretin %o30' unu peşin
ödeyip geri kalan kısmını ise kampa giriş yapılüğı gün tesise ödeyebilecektir. Müracaatçının katılmasının uygun göriildüğü devre kendisine bildirildikten
sonra daire ve yemek ücretinin, tamamını veya Vo30 'unu T.C. Ziraat Bankısı Keşan Şubesinde açılmış olan tesisin 10568060556-5001 no'lu ve
TR 71 0001 0001 0568 060556-500l IBAN no'lu hesabına ya da Keşan Şubesinde Türkiye İş Bankası |323-0652462 no'lu ve TR 41 0006 4000
0011 3230 652462 IBAN no'lu hesabınayatırılacaktır.
6-) Tesisin telefon numarası: (0-284) 797 93 20

8-) Tesisin telefon numarası : (!-Z66) 324 37 00 - 324 37 0l ve 324 37 02 Faks:(0-266) 324 19 36


