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Tesislerle ilgili açıklamalar formun arkasındadır.

SoN BAŞVURa TARİHİ: 10 NİSAN 2017
(BtI TARİHTEN soNRA,|,,{PILAN ]\,ıtIRAC.{.ATIAR

DEĞERLENDİRııryr ALINüIAYAcAKTI R.)

YUKARIDA ADI GEÇENIN ..............
PERSONELİ OLDUĞU TASDİK OLUNUR.

KURUNI AMiRiNiN
ADI SOYADI TARİII İıızı-ı,ıtjırtn

^JıI 
soYAJıı :

TARİE

İırzA

30 rumırıya f.ks gğndeİebiliBinİı lİttbıt ıümıİatırımız: (0-312) 422 4r E6{7

YAKINLIK DERECESİ



öNpır,ıı,i tıususı,lR

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 unvanı 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. Bakanlığımız personeli dışındaki sosyal tesisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin veya

emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına tesislere katılmaları halinde Bakanlık personeli için tespit edilen ücretlerin Yo 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 Vo25 fazlası, kamu personeli dışında olması
halinde o/o50 fazla ücret alınacaktır.
4-) Tahsis yapılıp para yatırıldıktan sonra, herhangi bir nedenle gelemeyeceklerin en az 7 gun 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. Daha 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 ütu ve tıraş makinesi haricinde elektrikli alet kullanılması mümkün değildir.
9-) Kiralanan daire başkasına devredilemez.
l0-) Kamp düzenini bozuçu davranışlarda bulunanlann kamp yönetimince kampla ilişikleri kesilecektir.
1l-) 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 alınan kamp ücreti iade edilmeyecektir. Kampla ilişkisi kesilecektir.
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 boyunca, bir devreye katılabilirler birden fazla kampa katılamazlar. Kampa katılaçak olanlara bir daire tahsis
edilecektir.
14-) Bakanlığımız Per.Gn.Md.Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğünün telefon numaraları: (0312') 422 4l 86-87 Faks No: (0312\ 422 41 88 425 61 30

AYVALIK EĞiTiM VE DİNLENME TESİSLERİ
|-\ 2017 yılı için kişi başına 8 giinltik yeı-ııek ve konaklaıııa iicreti 600.00 TL.'dir. Talep edilmesi halinde kampa katılacak olan personel kamp
ücretinin tamamınr peşin ödeyebileceği gibi taksitlendirme şeklinde de ödeyebilecektir. Taksitlendirildiği takdirde kamp ücretinin dörtte birini
peşin yatırıp dekontun bir örneğini Bakanlığa gönderecek, geri kalan kısmını ise tesiste T.C. Ziraat Bankası Kredi Kartına 3 taksit halinde
ödeyebileceklerdir.
2-) 01 Şubat 20l l tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı
alınır.7-12 yaş arast 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 Ayvahk Şubesi nezdinde bulunan Vilayetler Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait T.C. Ziraat Bankası (Şube Kodu
1r0) TR23 0001 0001 1005 0l8082-5102 no'lu IBAN hesabına yatırılacaktır.
4-) Tesiste sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği açık büfe olarak verilecektir.
5_) Ortak kullanım giderleri (Buzdolabı, Klima, Elektrik, su vb.) için ayrıca ücret aIınmayacaktır.
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 kahvaltısı ile sona erecektir

7
ılAZlR.\N 20l7 oGLE YEN,IE AYACAK 28 HAZIRAN 20l7 SABAH KAHVALTISl A ERECEK
l CtjNnÜn.l Dairelerin anahtarları en geç saat l0.00'da resepsiyona teslim edileçektir.
8-) Tesisin telefon numarast : (0266) 324 37 00 - 324 37 01 ve 324 37 02 Faks:(0266' 324 19 36

llATAY iSKENDERUN ARSUZ (ULUCıNAR) EĞiTiM VE DiNLENME TESiSLERİ
1-) 20l7 yılı için kişi başına 1,8 ve 9. Devreler için l0 günlük yemek ve konaklama iicreti toplam, İçişleri Bakanlığı Personeline 304,00 TL.,
diğer devlet ınemurlarına 380,00 TL., memur olmayanlara 456,00 TL.,2,3, 4, 5, 6 ve 7. Devreler için l0 giin|ük yemek ve konaklanıa iicreti
toplaın, İçişleri Bakanlığı Personeliııe 380,00 TL., diğer devlet memurlarına 475.00 TL., memur olmayanlara 570,00 TL.' dir.
2-) t, 8 ve 9. Devreler ortak kullanım giderleri (TV, Buzdolabı, Klima vb.) için İçişleri Bakanlığı Personelinden 80,00 TL., diğer devlet
memtırlarından l00,00 TL., ınemur olınayanlardan l20,00 TL.,2,3,4,5,6 ve 7. Devreler için İçişleri Bakanlığı Personelinden l00,00 TL., diğer
devlet memurlarından l25,00 TL., memur olmayanlardan l50,00 TL. ücret alınaçaktır.
3-) 0l Şubat 2011 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı
alınır.
4-) Her daire 2 yatak odası, salon, mutfaktan müteşekkildir. Yatak odalarının birinde çift kişilik bir karyol4 ikinci yatak odasında iki adet karyol4 salonda
ise yatak olabilecek iki adet kanepe vardır. Yatak çarşafi, yastık kılıfı, pike vs. kampa katılanlar tarafından getirilecektir.
5-) Müracaatçının katılmastnln uygun görüldüğü devre kendisine bildirildikten sonra, konaklama, yemek ve ortak kullanım giderleri, Hatay
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası TR48 0001 0003 0680 6217
2950 01 nollu IBAN hesabına yatırılacaktır.
6-) Girişler öğle yemeği ile başlayıp, sabah kahva|tısı ile sona erecektir. En geç saat 10.00'da oda boşaltılacaktır.
7-) Tesisin telefon numarası: (0326) 664 98 54 - 664 98 55


