
 

 
 

T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

 

 

 

Sayı   : 45700787-2663-(63351)                                     ..../03/2019 

Konu : Engelli Bireye Sahip Çalışan Mensup  

            ve Ailelerine Uygulanacak Fiyatlar 

 

 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

 

 

Engelli bireye sahip çalışan teşkilat mensuplarımız ve ailelerine yönelik olarak, Sosyal 

Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde kamp hizmeti veren sosyal tesislerde, 2019 yılı yaz 

sezonu kamp döneminde görevliler refakatinde kamp hizmeti verilmesi planlanmaktadır. 

Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü ile Antalya-Lara, Aydın-Didim, İzmir-Urla, Elazığ-Sivrice ve Tekirdağ-Kumbağ 

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde, ekli listede belirlenen kontenjanlar doğrultusunda faydalanacak 

çalışan mensup ve ailelerine, 31/01/2019 tarihinde onaylanan Sosyal Tesisler Değerlendirme 

Komisyon kararının 11 inci maddesinde belirtilen “2019 yılında yaz kamp hizmeti veren sosyal 

tesislerimizden yararlanacak engelli bireye sahip çalışan teşkilat mensuplarımıza yönelik 

kontenjanların Daire Başkanlığı koordinesinde belirlenerek, fiyatların Maliye Bakanlığı’nca 

yayımlanan 2019 yılına ait Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’in Eğitim ve Dinlenme 

Tesisleri için belirtilen en düşük yatak ücretinin uygulanması” kararı doğrultusunda belirlenen 

kontenjan dahilinde konaklama fiyatlarının uygulanması hususunu;       

Tensiplerinize arz ederim. 

 

 

 

                İMZA 

Lokman SEZER 

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı   

1. Sınıf Emniyet Müdürü 

 

 

 

 

Ek: Kontenjan Listesi (1 sayfa)  

 

 

 

 

 

 

O  L U  R 

26/03/2019 

 

 

Erhan GÜLVEREN 

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 

1. Sınıf Emniyet Müdürü 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2019 YILI YAZ KAMP SEZONUNDA  

ENGELLİ BİREYİ OLAN PERSONEL VE AİLELERİNE AYRILAN 

KAMP KONTENJAN LİSTESİ  

 

 

TESİS ADI 
AYRILAN  

DÖNEM 
AYRILAN ODA SAYISI 

TOPLAM  

ODA 

SAYISI 

                                  

(Ayrılan 

Dönem                                     

X                                                          

Ayrılan Oda 

Sayısı) 

DÖNEM 

BAŞI 

KİŞİ 

SAYISI 

                                 

TOPLAM KİŞİ 

SAYISI 

                                         

(Ayrılan Dönem                     

X                                           

Dönem Başı 

Kişi Sayısı) 

Aydın - Didim P.M.E.M. 7 Her Dönem 4 Kişilik 12 Oda 84 48 336 

Balıkesir - Ayvalık 

P.M.E.M. 
21 

Her Dönem 2 oda  

(1 Normal Oda – 3 Kişilik) 

(1 Duble Oda – 5 Kişilik)                   

42 8 168 

Aydın - Didim                                    

Eğitim ve Dinlenme 

Tesisi 

14 
Her Dönem 4 Kişilik 1 Oda 

 
14 4 56 

Antalya Lara                            

Eğitim ve Dinlenme 

Tesisi 

17 
Her Dönem 4 Kişilik 1 Oda 

 
17 4 68 

İzmir - Urla                                         

Eğitim ve Dinlenme 

Tesisi 

17 Her Dönem 4 kişilik 2 Oda                                       34 8 136 

Tekirdağ – Kumbağ  

Eğitim ve Dinlenme 

Tesisi  

12 Her Dönem 4 kişilik 2 Oda                                       24 8 96 

Elazığ - Sivrice                                 

Eğitim Dinlenme Tesisi 
20/05/2019-30/09/2019 tarihleri arasında  48 4 192 

Adana-Yumurtalık                            

Eğitim Dinlenme Tesisi 
Engelli bireylere uygun olmadığı bildirilmiştir 

AYRILAN DÖNEM 

SAYISI 
88          ODA SAYISI 263 

KİŞİ 

SAYISI 
1.052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENGELLİ BİREYE SAHİP PERSONEL VE AİLELERİNE YÖNELİK 

 

2019 YILI KAMP DÖNEM BİLGİLERİ 

 

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

 

A- TESİSLE İLGİLİ ŞARTLAR 

 

1- Kamplar, 18 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 11 Ekim 2019 tarihinde bitecek şekilde planlanmıştır.  

2- Müracaatlar sadece bir kamp için ve müracaat formunun doğrudan kamp hizmeti veren tesis 

müdürlüğüne en geç 03 Mayıs 2019 tarihine kadar internet, fax veya posta yolu ile gönderilmesi 

suretiyle yapılacaktır. 

3- Kamp müracaatlarının değerlendirilmesinde, şehit aileleri ve görev malullerinin kendileri ile 

ailelerine, doğu ve güneydoğu illerinde görev yapan mensuplarımız ile tesislerimizden hiç 

yararlanmamış mensuplarımıza öncelik tanınacaktır. (Kamp dönemleri, il emniyet müdürlüklerince 

kendi illerinde ikamet eden şehit aileleri ve görev malullerine tebliğ edilecektir.) 

4- Tahsisler kişi sayısına göre oda olarak yapılacak, ilave edilecek her yatak için tek kişilik yatak 

ücretinin yarısı alınacaktır. (EGM. Sos.Tes.Kur.Gör.Çal.Yönetmeliği mad.34/e-f).  

5- Odada mevcut yatak sayısından az kişi konaklaması durumunda oda ücreti tam olarak alınacaktır. 

(EGM. Sos.Tes.Kur.Gör.Çal.Yönetmeliği mad.34/g) Yemek ücreti ise kalan kişi sayısı kadar 

alınacaktır. 

6- Emniyet Teşkilatı şehit yakını, gazi ve vazife malulü veya vazife malulü iken “idari polis” 

kadrolarına aktarılan personel ile gazi unvanı alan personelin yakınlarından yemek ücreti % 10 

indirimli alınır. (EGM. Sos.Tes.Kur.Gör.Çal.Yönetmeliği mad.38/2-3) Bu imkanlardan yararlanan 

misafirlerin refakatinde veya yanında olan, ücretsiz konaklama statüsünden 

faydalanamayacaklardan kişi başı yatak ve yemek ücreti tam alınır. 

7- Kamp dönemleri ekli listede belirtilen program dahilinde yapılacak, tesislerin bir önceki yıl 

doluluk oranları ile bu yıl yapılacak müracaat sayısı dikkate alınarak doluluk oranı % 50’nin altına 

düşen dönemler bir önceki veya bir sonraki dönemle birleştirilecektir. Boş kontenjanlar, 

müracaatlar değerlendirildikten sonra teşkilata duyurusunun yapılması için 10 Mayıs 2019 

tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.  

8- Belirlenen fiyatlara buzdolabı, klima ve televizyon ücretleri dahil edildiğinden, bu hizmetlerle 

ilgili ayrıca bir ücret alınmayacaktır. 

9- Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’in “Spor Tesisleri” 

başlığı altında sayılan hizmetler ile ilgili uygulanacak fiyatlar, Tebliğ’de belirlenen fiyatlardan 

aşağı olmayacak şekilde uygulanacaktır.  

10- Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği personeli için yer tahsis talepleri en geç 10 Mayıs 2019 tarihine kadar kamp başvurusu 

yapılacak olan tesise bildirilecektir. Bu tarihe kadar başvuru yapılmaması durumunda ayrılan 

yerler tesis tarafından başvuru talebinde bulunanlara verilecektir.  

11- Maliye Bakanlığı’nca 10 Ocak 2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2019-1 sayılı “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’in” Ortak Hususlar başlıklı 

7 nci maddesinin 10 uncu maddesi gereğince “Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2016 tarihinden 

sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek 

bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2013 ile 1 Şubat 2016 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan 

çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) 

konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacaktır. 

12- Elazığ-Sivrice Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde dönemsel kamp hizmeti yerine 20/05/2019-

30/09/2019 tarihleri arasında sezonluk hizmet verilecektir. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

B-KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 

 

 

1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini 

bulunduracaklardır.  

 

2- Kampa katılacak olan kamu personeli ile alt ve üst soylarının, günlük görev belgesi, izinde ise 

senelik izin belgesi, geçici görevli ise geçici görev belgesi, ataması olan personelin ise atama 

belgesini ibraz etmeleri durumunda sosyal tesislerimizden faydalandırılacaktır.  

 

3- Antalya Lara Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde kamp dönem tarihlerinde oda çıkış saati 11.00 

dır. 

Diğer kamplara giriş işlemleri saat 12.00 da başlar ve çıkış günü saat 12.00 da sona erer. 

 

4- Kamp başlangıcında sadece akşam yemeği, çıkış günü ise sadece kahvaltı verilecektir.   

 

5- Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si kamp dönemi kendisine bildirildiği tarihte 

avans olarak tesisin hesabına yatırılarak dekontun bir sureti başvuru yapılan tesise 

gönderilecektir. Mazereti nedeniyle kampa katılamayacak olanlar kendilerine tahsis edilen 

kamp döneminden bir hafta öncesine kadar rezervasyon iptal talebinde bulunabilecektir. 

Geçerli mazereti olmaksızın bu süreden sonra iptal talebinde bulunanlara her gün için % 5 

oranında kesinti yapılmak suretiyle avanslar iade edilecektir. Kamp döneminin başlamasına 

kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin avansları iade edilmeyerek tesise gelir olarak 

kaydedilecektir. 

 

6- Yarım pansiyon kamp hizmeti uygulaması olan tesislerde, ücretsiz konaklama imkanı 

bulunanların yemek ücreti ile refakatte yararlanacakların yemek + yatak ücretinin % 20’si 

kamp dönemi kendisine bildirildiği tarihte avans olarak tesisin hesabına yatırılarak, dekontun 

bir sureti başvuru yapılan tesise gönderilecektir.  

 

7- Kamp ücreti avansı olarak yatırılan miktardan geriye kalan kısım, tesise girişte peşin veya 

kredi kartı ile tahsil edilir. Kamp süresi içerisinde yapılacak diğer tüm ödemeler peşin para 

veya kredi kartı ile yapılır. 

 

8- Yarım pansiyon uygulaması olmayan tesislerde, en az 24 saat önceden yetkililere yemek talep 

edilmediği bildirilmesi halinde yemek ücreti alınmaz. 

 

9- Engelli bireyi bulunan Emniyet Teşkilatı mensubumuzun rahatsızlıkla ilgili Sağlık Kurulu 

Raporunu getirmesi gerekmektedir. 

 

10- Kamp dönemlerinde misafirlerin dönem süresinin bitiminden önce kampı sonlandırılması 

durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18/09/2013 

tarih ve 99016 sayılı yazısına istinaden hastalık, tayin ve eğitim gibi önceden öngörülmeyen 

acil ve zorunlu sebeplerle tesisten ayrılmak zorunda kalanlar geçerli mazeretlerini 

belgelemeleri halinde ücret iadesi yapılabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENGELLİ BİREYE SAHİP PERSONEL VE AİLELERİNE YÖNELİK 

 

2019 YILI KAMP DÖNEM BİLGİLERİ 

 

 

 

AYDIN–DİDİM POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

  
 

1.DÖNEM  31 Mayıs – 06 Haziran 6 Gece 7 Gündüz  4-5-6/06/2019 Ramazan Bayramı 

Polis Akademisi Uygulamalı Kamp Eğitimi Dönemi (08 Haziran – 09 Ağustos) 

2.DÖNEM 12 Ağustos - 18 Ağustos 6 Gece 7 Gündüz 11-12-13-14/08/2019 Kurban Bayramı 

3.DÖNEM 20 Ağustos - 26 Ağustos “          ”  

4.DÖNEM 28 Ağustos - 03 Eylül  “          ”  

5.DÖNEM 05 Eylül – 11 Eylül “          ”  

6.DÖNEM 13 Eylül - 19 Eylül “          ” 16/09/2019 okulların açılışı 

7.DÖNEM 21 Eylül - 27 Eylül “          ”  

 

 

 

 

 

Tel No:  0 (256) 835 37 54                  Avea No: 0 505 318 09 48             Faks No:  0 (256) 835 34 78                                         

E-Mail: didimpmem@egm.gov.tr       Web: www.didimpmem.pol.tr    

Banka Hesap Numarası:  Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünün                                                             

Didim Halk Bankası Şubesi TR73 0001 2009 5440 0005 0000 12 İBAN numaralı hesabı   

Posta Çeki Hesabı : 5024606 

NOT: V-A-B-C-D Blok odalarımızın tamamı 1+1 şeklindedir. 

           Odalarda buzdolabı, klima,, tv ve saç kurutma makinası bulunmaktadır                                    

           Kamp dönem ücretlerine kahvaltı ve akşam yemeği dahildir.                                                           

           Sabah kahvaltı 15 çeşit, akşam yemeği 5 çeşit tabldot olarak verilecektir.    

           Tesiste kablosuz internet sadece çay bahçesi alanında mevcuttur.  

           Polis Akademisi Başkanlığı Uygulamalı Kamp Eğitimi döneminde tesis eğitim amaçlı tamamen        

           kapatılacağından kamp müracaatı alınmayacaktır.     
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BALIKESİR-AYVALIK POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

1.DÖNEM 18 Mayıs – 24 Mayıs 6 Gece  7 Gündüz  

2.DÖNEM 25 Mayıs – 31 Mayıs “           ”  

3.DÖNEM 01 Haziran - 07 Haziran “           ” 04-05-06/06/2019 Ramazan Bayramı 

4.DÖNEM 08 Haziran - 14 Haziran “           ”   14/06/2019 okulların kapanışı                        

5.DÖNEM 15 Haziran – 21 Haziran “           ”  

6.DÖNEM 22 Haziran – 28 Haziran “           ”  

7.DÖNEM 29 Haziran – 05 Temmuz “           ”  

8.DÖNEM 06 Temmuz - 12 Temmuz “           ”  

9.DÖNEM 13 Temmuz -19 Temmuz “           ”  

10.DÖNEM 20 Temmuz – 26 Temmuz “           ”  

11.DÖNEM 27 Temmuz - 02 Ağustos  “           ”  

12.DÖNEM 03 Ağustos - 09 Ağustos “           ”  

13.DÖNEM 10 Ağustos – 16 Ağustos “           ” 11-12-13-14/08/2019 Kurban Bayramı 

14.DÖNEM 17 Ağustos – 23 Ağustos “           ”  

15.DÖNEM 24 Ağustos -30 Ağustos “           ”  

16.DÖNEM 31 Ağustos - 06 Eylül “           ”  

17.DÖNEM 07 Eylül - 13 Eylül “           ”  

18.DÖNEM 14 Eylül - 20 Eylül “           ” 16/09/2019 okulların açılışı 

19.DÖNEM 21 Eylül - 27 Eylül “           ”  

20.DÖNEM 28 Eylül -04 Ekim “           ”  

21.DÖNEM 05 Ekim -11 Ekim “           ”  

 

 

 

 

Tel No:  0 (266) 324 60 09                       Avea No:  0 505 318 10 40- 41             Faks No: 0 (266) 324 60 14              

E-Mail: ayvalikpmem@egm.gov.tr          Web: www.ayvalikpmem.pol.tr                                                                                             

 

Avans Yatırılan PTT Hesap No: 1034101 

 

NOT: Odalarda buzdolabı, klima, tv ve kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır. 

           Kamp dönem ücretlerine kahvaltı ve akşam yemeği dahildir.  
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İZMİR-URLA EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ  
 

1.DÖNEM 27 Mayıs -02 Haziran 6 Gece  7 Gündüz  

2.DÖNEM 03 Haziran - 09 Haziran “           ” 4-5-6/06/2019 Ramazan Bayramı 

3.DÖNEM 10 Haziran - 16 Haziran “           ” 14/06/2019 okulların kapanışı                        

4.DÖNEM 17 Haziran - 23 Haziran “           ”  

5.DÖNEM 24 Haziran - 30 Haziran “           ”  

6.DÖNEM 01 Temmuz - 07 Temmuz “           ”  

7.DÖNEM 08 Temmuz  - 14 Temmuz “           ”  

8.DÖNEM 15 Temmuz - 21 Temmuz “           ”  

9.DÖNEM 22 Temmuz - 28 Temmuz “           ”  

10.DÖNEM 29 Temmuz - 04 Ağustos “           ”  

11.DÖNEM 05 Ağustos - 11 Ağustos “           ”  

12.DÖNEM 12 Ağustos - 18 Ağustos “           ” 11-12-13-14/08/2019 Kurban Bayramı 

13.DÖNEM 19 Ağustos - 25 Ağustos          “           ”  

14.DÖNEM 26 Ağustos – 01 Eylül “           ”  

15.DÖNEM 02 Eylül - 08 Eylül “           ”  

16.DÖNEM 09 Eylül - 15 Eylül “           ”  

17.DÖNEM 16 Eylül - 22 Eylül “           ” 16/09/2019 okulların açılışı 

 

YEMEK DURUMU 
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği mevcuttur.                                    

Yemek ücretleri oda fiyatlarına dahil değildir.                                       

Tel No : 0 232 752 08 02-03-04 (3 hat)      Faks No :  0 232 752 08 01  

Banka İban No : Vakıfbank İzmir Urla Şubesi TR41 0001 5001 5800 7292 5191 50 

Not : Tüm odalarımızda televizyon, klima, buzdolabı, saç kurutma makinası ve sahilde her oda için 2 adet 

şezlong standart olarak mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

AYDIN-DİDİM EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ  
 

1.DÖNEM 31 Mayıs – 07 Haziran 7 Gece  8 Gündüz 4-5-6/06/2019 Ramazan Bayramı 

2.DÖNEM 09 Haziran – 16 Haziran “           ”  

3.DÖNEM 18 Haziran – 25 Haziran “           ”  

4.DÖNEM  27 Haziran – 04 Temmuz “           ”  

5.DÖNEM 06 Temmuz – 13 Temmuz “           ”  

6.DÖNEM 15 Temmuz – 22 Temmuz  “           ”  

7.DÖNEM 24 Temmuz – 31 Temmuz “           ”  

8.DÖNEM 02 Ağustos – 09 Ağustos “           ”  

9.DÖNEM 11 Ağustos – 18 Ağustos “           ” 11-12-13-14/08/2019 Kurban Bayramı 

10.DÖNEM 20 Ağustos – 27 Ağustos “           ”  

11.DÖNEM 29 Ağustos – 05 Eylül “           ”  

12.DÖNEM 07 Eylül – 14 Eylül “           ”  

13.DÖNEM 16 Eylül – 23 Eylül “           ” 16/09/2019 Okulların Açılışı 

14.DÖNEM 25 Eylül – 02 Ekim  “           ”  

 

 

YEMEK DURUMU: Sabah kahvaltısı açık büfe, öğle yemeği alakart, akşam yemeği tabldot 

                                   Yemek ücretleri oda fiyatlarına dahil değildir.                                       

Tel No:  0 (256) 214 41 40                         Faks No:  0 (256) 225 74 66  

E-Mail: aydinpolisevi@egm.gov.tr           

HESAP NUMARASI  : Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi       

                                       Didim Halk Bankası Şubesi IBAN NO: TR26 0001 2009 5440 0016 0000 76                                    

NOT: Odalarımızda televizyon, klima, buzdolabı ve mini çelik kasa mevcuttur.                                                                     
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ANTALYA-LARA EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ 
 

1.DÖNEM 03 Haziran - 09 Haziran 6 Gece  7 Gündüz 04-05-06/06/2019 Ramazan Bayramı 

2.DÖNEM 10 Haziran - 16 Haziran “           ” 14/06/2019 okulların kapanışı                        

3.DÖNEM 17 Haziran - 23 Haziran “           ”  

4.DÖNEM 24 Haziran - 30 Haziran “           ”  

5.DÖNEM 01 Temmuz - 07 Temmuz “           ”  

6.DÖNEM 08 Temmuz – 14 Temmuz “           ”  

7.DÖNEM 15 Temmuz - 21 Temmuz “           ”  

8.DÖNEM 22 Temmuz - 28 Temmuz “           ”  

9.DÖNEM 29 Temmuz -04 Ağustos “           ”  

10.DÖNEM 05 Ağustos - 11 Ağustos “           ” 
11-12-13-14/08/2019 Kurban Bayramı 

11.DÖNEM 12 Ağustos - 18 Ağustos  “           ” 

12.DÖNEM 19 Ağustos - 25 Ağustos “           ”  

13.DÖNEM 26 Ağustos – 01 Eylül “           ”  

14.DÖNEM 02 Eylül - 08 Eylül “           ”  

15.DÖNEM 09 Eylül -15 Eylül “           ”  

16.DÖNEM 16 Eylül -22 Eylül “           ” 16/09/2019 Okulların Açılışı 

17.DÖNEM 23 Eylül -29 Eylül “           ”  

 

 

YEMEK DURUMU Yarım Pansiyon (sabah kahvaltısı – akşam yemeği) 

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği kişi başı dönem ücreti 300,00 TL 

(Yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın bu ücret alınır.) 

Alakart ve fast food ücretleri fiyata dahil değildir. 

Kantin ve Sahil Büfede çeşitli yiyecek ve içecek bulunmaktadır. 

Tabldot hizmeti verilmeyecektir. 

TEL/FAX NO Tesis Tel : 0 242 349 32 19    Gsm : 0 505 318 07 14      

Sosyal Hizmetler Şb.Müd. Tel : 0 505 318 07 26 Dahili 6755 

Fax : 0 242 227 99 62  

HESAP NO  T.C.Ziraat Bankası  

Antalya Üçkapılar Şubesi TR 21 0001 0012 3636 5531 1550 11  

NOT 1) Odaların tümü süit odadır. Klima, televizyon, buzdolabı, saç 

kurutma makinası ve 24 saat sıcak su mevcuttur. 

2) Odalarda 1 çift kişilik 2 tek kişilik yatak mevcuttur, odalarda 4 

kişiden fazla konaklama yapılamayacağından ek yatak talep 

edilmeyecektir. 

3) Oda çıkış saat 11 00’dır. Çıkış yapılmadığı halde 1 günlük oda 

ücreti ekstra alınacaktır. 

4) Tesiste düğün organizasyonu planlanmaktadır ve organizasyonun 

olduğu gün saat 23.00’da düğün sonlandırılacaktır. 

5)Yaz dön 

eminde sosyal tesisin kaliteli hizmet ve personel memnuniyeti 

kapsamında günü birlik ve dönemsel konaklayan misafirleri için 

“Kamp Kuralları” yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

TEKİRDAĞ-KUMBAĞ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ  

 

 

1.DÖNEM 01 Haziran - 08 Haziran 7 Gece  8 Gündüz 04-05-06/06/2019 Ramazan Bayramı                        

2.DÖNEM 10 Haziran - 17 Haziran “           ” 14/06/2019 okulların kapanışı                        

3.DÖNEM 19 Haziran - 26 Haziran “           ”  

4.DÖNEM 28 Haziran - 05 Temmuz “           ”  

5.DÖNEM 07 Temmuz - 14 Temmuz “           ”  

6.DÖNEM 16 Temmuz - 23 Temmuz “           ”  

7.DÖNEM 25 Temmuz - 01 Ağustos “           ”  

8.DÖNEM 03 Ağustos - 10 Ağustos “           ”  

9.DÖNEM 12 Ağustos - 19 Ağustos “           ” 11-12-13-14/08/2019 Kurban Bayramı 

10.DÖNEM 21 Ağustos - 28 Ağustos “           ”  

11.DÖNEM 30 Ağustos - 06 Eylül “           ”  

12.DÖNEM 08 Eylül - 15 Eylül “           ”  

 
 

Yemek Durumu  : Restoran kısmında tadilat ve onarım işleri devam etmekte olup hizmet vermemektedir. 

Tesiste yiyecek içecek hizmeti kafeterya kısmında fastfood yiyecekler ve içecekler şeklinde verilecektir. 

Polisevi Tel No: 0 (282) 260 41 01- 02         Kumbağ Tel No: 0 (282) 283 49 95 - 283 57 60       

Faks No:  0 (282) 263 90 89                          E-Mail: tekirdagpolisevi@egm.gov.tr 

Banka Hesap Numarası: Tekirdağ Halkbank Sahil Şubesi   

İBAN NO: TR39 0001 2001 3970 0005 1000 44                 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ SİVRİCE EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ             

                                                                                    

 
 

ODA TİPİ 

 

Aile Odası 

(Duble + 2 tek yatak) 

Paylaşımlı Oda 

(4 adet tek kişilik yatak bulunan oda) 

Tel No:  0 (424) 425 10 10                         

NOT: Tesiste dönemsel hizmet verilmemektedir.                                           

           20/05/2019 – 30/09/2019 tarihleri arasında sezonluk hizmet verilecektir.                               

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENGELLİ BİREYE SAHİP EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBU  

KAMP MÜRACAAT FORMU 

 

 

 Aşağıda beyan ettiğim aile fertlerim ile birlikte  ………………………………………….. bir 

dönem kalmak istiyorum. 

Kalacağım dönem ve oda numarasının bildirilmesini arz ederim   …./…./2019 

                                                                                                     

ADRES      :                                                                                        Adı Soyadı -İmza 

Ev Adresi :  

 

İş Adresi : 

         

Telefon : 

Ev Tel:………………….     Cep No:………….………….      İş Tel.: …………………    

 

TEŞKİLAT MENSUBUNA  AİT  BİLGİLER: 

1- Adı ve Soyadı   : 

2- T.C.Kimlik Numarası : 

3- Kurum Sicili   : 

4- Rütbesi   : 

5- Çalıştığı Kadro / Birim  : 

6- Mensubun Durumu  : Çalışıyor              

7- Engelli Birey                 :  Eşi                             Çocuğu 

 

Tercih Ettiği Dönemler : 1.Tercih    2.Tercih      3.Tercih          4.Tercih 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12    (   )         (   )                       (   )   (   ) 

13-14-15-16-17-18-19-20-21  

 

 

KAMPA KATILACAKLARA AİT BİLGİLER  

Yakınlarının Adı ve Soyadı : 

1-Kendim  :                  T.C. No: 

2-Eşim         :    T.C. No: 

3-Kızım  :    T.C. No:   Yaşı :  

4-Oğlum  :    T.C. No:   Yaşı :  

 

Daha Önce Kaç Sefer Kampa Katıldı : 

a)    Katılmadı (   )    b)     (   ) Sefer Katıldım 

 

 

Not: Bu form engelli takip modülünde kayıtlı engelli bireye sahip çalışan mensubumuz tarafından 

doldurularak imza edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Ocak 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30651 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(SAYI: 2019-1) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli 

kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan 

eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden 

dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin 

tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) 

bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Eğitim ve dinlenme tesisleri 

MADDE 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum 

personelinden 2019 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde belirtilen özellikleri göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 

a) Ekte sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 24,40 TL yemek ve 

9,30 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 12,20 TL) konaklama bedeli, 

b) Ekte sayılan özelliklerden en az oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 20,30 

TL yemek ve 8,20 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 11,10 TL) konaklama bedeli, 

c) Ekte sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 16,30 TL yemek ve 

7,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 11,10 TL) konaklama bedeli, 

alınır. 

(2) Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,10 TL, televizyon bulunanlarda 

günlük en az 4,10 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 5,80 TL konut başına ilave bedel alınır. 

 

Misafirhaneler 

MADDE 4 – (1) Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 12,20 TL 

alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar 

dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir. 

(2) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici 

görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise 

artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi 

gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez. 

(3) Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı 

tarife uygulanır. 

(4) Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim 

elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler 

uygulanır. 

(5) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde 

personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de misafirhane kapsamında 

değerlendirilir. 

 

Spor tesisleri 

MADDE 6 – (1) Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve 

sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor 

tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak; 

a) Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 8,20 TL, 

b) Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 12,20 TL, 

bedel alınır. 

(2) Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders 

programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel 

alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir. 

(3) Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 15,00 TL bedel alınır. 

(4) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, 

belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde birinci ve ikinci fıkralarda 

belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır. 

(5) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak bir aylık abone 

bedeli, bu maddede belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir. 

 

 

 

 



 

 

 

Ortak hususlar 

MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 

kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların 

bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır. 

(2) Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulur ve 2018 

yılında görevlendirilen personel sayısı hiçbir şekilde aşılamaz. 

(3) Bu tür yerlerde, 2019 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek 

üzere ilk defa personel istihdam edilemez, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa 

personel istihdamı yapılabilir. 

(4) Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri 

kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulamaz. 

(5) Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20’si müracaat sırasında avans olarak alınır. Kamp tahsis 

edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilir. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın %5’i oranında 

kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilir, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin 

ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilir. 

(6) Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, 

kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet 

bedelleri hiçbir şekilde maliyetinin altında olamaz. 

(7) Bu Tebliğde belirtilen yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu 

personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar 

olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin 

özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de 

dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebilir. 

(8) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden 

yararlandırılan; 

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve 

altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır. 

b) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum 

personeli için belirlenen tarife uygulanır. 

c) TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve 

altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi 

personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır. 

(9) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden sekizinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alanların 

dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az %50 fazlası uygulanır. Ancak, tesislerden 

yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verilir. 

(10) Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2016 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. 

Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2013 ile 1 Şubat 2016 tarihleri arasında 

(bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine 

bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır. 

 (11) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık 

genelgeleri hükümleri saklıdır. 

(12) Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir. 

(13) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer 

vergisi dahilolarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz. 

(14) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir. 

(15) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılamaz. 

(16) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca birinci derece kritik il 

olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik personeli hariç olmak üzere tesisler devamlılık 

arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamaz. 

(17) Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışmalarında, kamu kurum ve 

kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili 

sendika ve konfederasyonlar yararlandırılabilir. 

(18) Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık 

verilir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilir. 

(19) Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan 

ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve 

internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenir. İdareler bu konuda gerekli 

önlemleri alır. 

(20) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamında 

olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunulmaz, dolayısıyla bunların her türlü giderleri 

kreş ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(21) Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2019 yılında uygulayacakları tarife 

ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alır ve daima güncel tutulur. 

(22) Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmaz. 

b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanır. 

c) Sosyal tesis paraları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalarda muhafaza edilir. 

ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esastır. 

(23) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlemlerini, defter ve 

belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında denetler. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda 

muhafaza edilir. 

(24) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere 

kurumlar tarafından belirlenir. 

(25) Bu Tebliğde belirtilen esasların yanı sıra, 7/7/2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)’in uygulanmasına da devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 8 – (1) 19/1/2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine 

İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

EK 
  

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
  
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda 

belirtilmiştir. 
1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması 
2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo 
3 - Sıcak su 
4 - Havalandırma tesisatı 
5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon 
6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını 
7 - Mutfak ve lokanta 
8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı 
9 - Dinlenme ve oyun salonu 
10 - Çay bahçesi 
11 - Asansör 
12 - Diskotek 
13 - Çocuk bahçesi 
14 - Spor alanları 
15 - Revir 
16 - Plaj 
17 - Güneşlenme yerleri ve teçhizatı 
18 - Otopark (en az 20 araçlık) 
19 - Yüzme havuzu 
20 - Hamam 
21 - Sauna 

  
 

  
 

 


