
MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİNLENME KAMPLARI TALİMATI 

 

      Milli Eğitim Bakanlığı mensupları, öğretmen, memur ve emeklileri arasında sosyal ilişkileri 

geliştirmek, dinlenme ve moral ihtiyaçlarını giderme, yeni çalışma dönemine dinlenmiş ve zinde 

olarak başlayabilme imkânı sağlamak amacıyla ilimiz sahil kesimlerindeki okullarımızda dinlenme 

kampları açılacaktır. 

    

A- KAMPLARA YERLEŞTİRME VE KAMPLARDAN FAYDALANMA 
 

1- Kamplarımızdan yararlanmak isteyenler ekli form dilekçeyi doldurup, bağlı bulundukları kurum 

amiri veya okul müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra (emekliler emekli kimlik kartlarının 

tasdikli bir suretini dilekçelerine ekleyerek) 24/05/2013 tarihine kadar Müdürlüğümüze 

göndermiş olacaklardır. Bu tarihten sonra gelen başvuru formları ile örneğine uygun olmayan, 

eksik bilgi veren ve daire amiri tarafından tasdiksiz olan başvuru formları işleme 

konulmayacaktır. 

2- Kamp tahsisi hizmet süresine göre yapılacağından HİZMET YILI, AY VE GÜN olarak mutlaka 

yazılması gerekmektedir.  

3- Müdürlüğümüz dışında başka kişi ve kuruluşlara (okul müdürlüklerine veya kamp görevlilerine) 

yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

4- Kamplarımıza birden fazla dilekçe ile başvuranların sadece bir dilekçesi işleme alınacak, karı-

koca öğretmen olan eşlerden sadece birinin başvurusu dikkate alınacaktır. 

    alınacaktır.  

5- Kamplarımıza yalnız Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli ile 

dilekçelerinde belirtilen yakınları (anne, baba, eşi ve çocukları) katılabileceklerdir.Bunların 

dışında misafir kabul edilmeyecektir.  

6- Eşleri ile kampa gelen personel istendiğinde evliliklerini kanıtlayacak belgeyi ve yakınlarının 

kimliklerini göstermek zorundadır.  

7- Emekliler kamplarımıza ancak 1. ve 4. devre için başvurabileceklerdir. Diğer dönemlerde müsait 

yer bulunduğu takdirde tahsis yapılabilecektir.  

8-Kamplardan tedavi maksadıyla yararlanmak isteyenler, dilekçelerine son 6 ay içerisinde almış 

oldukları heyet raporunun tasdikli bir örneğini ekleyeceklerdir. 

9-Kamp ücreti her devre için 300,00 TL’dir.   

   Odasında; 

   Buzdolabı bulunanlardan her devre için 25 TL 

   Klima bulunanlardan her devre için 30 TL 

   Vantilatör kullananlardan her devre için 20 TL Okul Yönetimi tarafından makbuz karşılığı 

ek ücret alınacaktır.  

 

B- DUYURU 

 

      1- Kamplara katılmaya hak kazananlara en geç 07 Haziran 2013 tarihine kadar duyuru 

gönderilecek olup, ayrıca Web sitemizde yayınlanacaktır. Kamplara katılma hakkı kazanmayanlara 

başvuruların çokluğu nedeni ile ayrıca bir yazı gönderilmeyecektir. 

       2- Kampa katılma yazısı alanlar kamp ücretini T.C. ZİRAAT BANKASI  Muğla Şubesinin 

35758467-5001 nolu Milli Eğitim Müdürlüğü kamp hesabına yatırarak DEKONTUN ÜZERİNE 

ADINI SOYADINI, KAMP DEVRESİNİ VE HANGİ OKULA ait olduğu yazılarak 

Müdürlüğümüzce belirtilen tarihe kadar gönderilecektir.  

       3- Kendilerine yer tahsisi yapılanlardan süresi içinde kamp ücretini yatırmayanların 

yerleri iptal edilecektir.   

 

İRTİBAT  TELEFONLARI :(0 252) 2144391 - 2140136 veya  

                                                   119 - 146 DAHİLİ HATTI 
     

 



DİĞER HUSUSLAR 

  

1- Kendilerine kamp tahsisi yapılanlardan herhangi bir nedenle kampa katılmaktan 

vazgeçenler Müdürlüğümüze bildireceklerdir. Ücretini yatırdıktan sonra kampa katılmaktan 

vazgeçenler ise bu mazeretlerini kamp dönemi başlamadan 10 gün önce belgelendirdikleri 

takdirde ücretleri iade edilecektir. 

2- Kampa geç katılanlar ile erken ayrılanlara herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. 

3- Kamp tahsisi yapılanlar haklarını kendilerince bir başkasına devredemezler, kamp 

            yeri kime tahsis edilmiş ise, orada o şahsın dilekçesinde belirtilen kişiler kalabilecektir.                 

4- Kampa katılan bütün kamp sakinleri kamp talimatına uymak zorundadırlar. 

5- Tesise katılan iştirakçiler, çocukları ve diğer yakınlarının hal ve hareketlerinden 

sorumludurlar. Tesise giriş yaptığı andan itibaren Kasım 2006 tarih ve 2590, sayılı MEB 

Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler Uygulama 

Yönergesi”ndeki talimatlara aynen uymayı kabul etmiş sayılırlar. Aksi halde Yönetim 

tarafından gerekli yasal işlemler yapılarak tesisten uzaklaştırılır.  

6- Tesislerde konaklayanlar tarafından odalarda elektrik ocağı, ısıtıcı, tüp vs. aletler 

kullanılması kesinlikle yasak olup, Okul Yönetimi tarafından belirlenen yerlerde 

kullanılabilecektir.  

7- Kampa katılacak olanlar beraberlerinde mutlaka mutfak malzemeleri, yatak çarşafı, 

nevresim ve yastık kılıfı getireceklerdir. 

8- Kampa müracaat edenler yukarıda belirtilen maddeleri ve kamp yönetimince belirlenen 

talimatları aynen kabul etmiş sayılırlar.  

 

C- DİNLENME KAMPLARI AÇILACAK OKULLAR 

 

OKULUN ADI      ODA SAYISI                 AİLE SAYISI 

-------------------                                                  -----------------                   --------------- 

 

MARMARİS SELİMİYE ŞÜKRÜ TUGAY  İ.O VE O.O.               8                                      8 

 

 

D- KAMP DEVRELERİ 

 

Okullarımızda kamplar 12 günlük olup, hiçbir şekilde süre uzatılamaz.  

 

DEVRE                   BAŞLAMA TARİHİ VE SAATİ              BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ 

----------                   ----------------------------------------              --------------------------------- 

1. DEVRE                01 Temmuz 2013           09.00                   12 Temmuz 2013     17.00 

                                 13 Temmuz 2013 kamp yerinin temizliği ve düzeni. 

 

2. DEVRE                15 Temmuz 2013           09.00                    26 Temmuz 2013    17.00 

                                 27 Temmuz 2013   kamp yerinin temizliği ve düzeni. 

 

3. DEVRE                29 Temmuz 2013           09.00                     09 Ağustos 2013     17.00 

                                 10 Ağustos  2013    kamp yerinin temizliği ve düzeni. 

 

4. DEVRE                12 Ağustos 2013            09.00                     23 Ağustos 2013     17.00 

                      


