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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

2013 YILI YAZ DÖNEMİ  

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ TALİMATI 

 

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı, Bağlı ve İlgili Kuruluş çalışanları, emeklileri 

ile bunların alt ve üstsoylarının faydalanmaları amacıyla, Bakanlığımıza ait Eğitim ve 

Dinlenme Tesisleri 20 Haziran 2013 Perşembe gününden itibaren 8 (sekiz)’er günlük 

devreler halinde kamp amaçlı olarak hizmete açılacaktır. 

Tesislere müracaat, tahsis, ücret tarifesi ve faydalanma koşulları ile ilgili olarak 

aşağıdaki usul ve esaslar uygulanacaktır: 

A- BAŞVURU KOŞULLARI 

Kamp Başvuru Formlarının değerlendirmeleri Başkanlığımızca yapılacağından, 

müracaatlar kesinlikle tarafımıza intikal ettirilmelidir. Başkanlığın bilgisi dışında kamplara 

kesinlikle tahsis işlemi yapılmayacaktır.  

Sosyal tesislerden faydalanmak isteyenler, “2013 Yılı Kamp Başvuru Formunu” 

eksiksiz doldurup, birim yetkililerine onaylatılarak, çalıştıkları birimlere teslim edeceklerdir. 

Emekli personel, Kamp Başvuru Formlarını taşrada, il, ilçe, kuruluş müdürlüklerine, 

merkezde ise emekli oldukları birimlerine veya Personel Genel Müdürlüğüne 

onaylatabileceklerdir. Emekli Tanıtım Kartı suretlerini ibraz edenlerden Kamp Başvuru 

Formu onayı aranmaz. 

İlçe Müdürlüklerince teslim alınan Kamp Başvuru Formları, İl Müdürlüklerine intikal 

ettirilecektir. 

Çalışanlardan ferdi olarak müracaat edenlerin Kamp Başvuru Formları da, çalıştıkları 

kurum tarafından onaylanacaktır. 

Aynı aileye mensup kişilerin başvurularından, sadece birinin başvurusu dikkate alınır. 

İl ve Kuruluş Müdürlüklerince teslim alınan Kamp Başvuru Formları, “Eğitim ve 

Dinlenme Tesisleri Başvuru Listesi” ne işlenerek, Kamp Başvuru Formu ve Avans 

Dekontu ile birlikte en geç 30 Nisan 2013 Salı günü mesai bitiminde Başkanlığımızda olacak 

şekilde gönderilecektir. 
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B- DEĞERLENDİRME 

Kamp Başvuru Formlarının değerlendirilmesinde, başvuru sahibinin görev unvanına 

bakılmaksızın son yılda (2012) tesislerden yararlanmamış olanlardan, tercih edilen tesislerin 

oda ve yatak kapasitesinin başvuru formundaki kişi sayısı ile eşleştirilmesine ilave olarak; 

hizmet yılı,  görevli bulundukları coğrafi bölge gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecektir.             

Bir önceki yıl (2012) kamptan yararlanmış olanların başvuruları, dönemler itibariyle 

talep boşluğu olması halinde değerlendirilecektir. 

Başvuru taleplerinin değerlendirilmesinde, Bakanlık çalışanlarına öncelik verilecek 

olup, yer kalması halinde, sırasıyla Bakanlık emeklileri, diğer kamu kurum ve kuruluş 

çalışanları ile emeklileri ve bunların dışındakilerin talepleri dikkate alınacaktır. 

Bakanlığımız emeklileri, tesislerimizin ilk ve son dönemlerinde; yeterli müracaat 

olmaması halinde ise diğer dönemlerden yararlandırılır.  

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması ile ilgili kanunun Resmi Gazete’de 

yayımlanma tarihi olan 28.05.2005 tarihinden önce emekli olanlar Bakanlık emeklisi olarak 

değerlendirilecektir. 

Kurumsal müracaatların değerlendirilmesine müteakip, boş yer kalması halinde, 

sırasıyla Bakanlık mensuplarının münferit başvuruları ve belirlenen süreden sonra intikal eden 

kurumsal veya münferit talepler değerlendirilecektir. 

Bakanlığımıza ( Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ) intikal eden ve ekinde 

banka dekontu bulunmayan, içeriğinde gerçeğe aykırı veya çelişkili bilgiler bulunan, 

yetkililerce onaylanmamış başvuru formları; kesinlikle işleme konulmayacaktır.  

Dönem doluluk oranları % 50’ nin altında olması halinde, kamp o dönem 

hizmete açılmayacaktır. 

          Başvuru formları kesinlikle fakslanmayacak, posta ile gönderilecektir. Asıl olmayan 

formlar üzerinde işlem yapılmayacaktır.  
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C- AVANS 

Kamp dönemleri için tespit edilen kişi başı tarifenin % 20’ si müracaat sırasında 

avans olarak alınacaktır. Kamp başvurularının değerlendirilebilmesi için kişi başı avans 

miktarının aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yatırılarak, dekont suretinin 

Kamp Başvuru Formu ile birlikte Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Bakanlık Mensubu/Emeklisi ile Alt ve Üst Soyu için kişi başı avans miktarı : 54,40 TL. 

Diğer Kamu Çalışanı/Emeklisi ile Alt ve Üst Soyu için kişi başı avans miktarı  : 68,00 TL. 

Diğerleri için kişi başı avans miktarı      : 81,60 TL. 

 

 

BANKA ADI HESAP NO IBAN NO 
İNTERNET 

ŞUBE KODU 

T.C.Ziraat Bankası 

Yenimahalle Şubesi 
50648585 - 5013 TR06 0001 0005 9950 6485 8550 13 599 

T.Halkbankası A.Ş. Ankara 

Kurumsal Şubesi 
05000024 TR44 0001 2009 4520 0005 0000 24 452 

T.Halkbankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi hesap numarasına yapılacak işlemlerden havale ücreti alınmayacaktır. 

Kendilerine kamp tahsis edilemeyenlerin avansları; ilk kamp döneminden (20 

Haziran 2013) itibaren en geç 30 gün içerisinde, kamp döneminin başlamasından bir hafta 

öncesine kadar vazgeçenler ile geçerli bir mazereti nedeniyle kampa katılamayanların avans 

tutarının tamamı, geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen süreden sonra vazgeçtiklerini 

bildirenlere, her gün için avansın % 5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle; son kamp 

döneminin başlamasından itibaren 30 gün içerisinde Kamp Müracaat Formlarında belirttikleri 

banka hesap numaralarına iade edilecek olup, kamp döneminin başlamasına kadar 

vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek, gelir kaydedilecektir.   

Avansların iade edilebilmesi için Kamp Başvuru Formuna başvuru sahibinin TC 

Kimlik Numarası ve  Iban Numarasının mutlaka yazılması gerekmektedir.    
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D- TESİSLERDEN YARARLANMA ÜCRETLERİ 

Bakanlığımız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yemek ve yatak ücretleri tam pansiyon 

olarak aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. 

 

KİŞİ BAŞINA 8 GÜNLÜK KAMP ÜCRETİ (TL) 

Bakanlık Mensubu/Emeklisi 

ile Alt ve Üst Soyu 

Diğer Kamu Mensubu/Emeklisi 

ile Alt ve Üst Soyu 
Diğerleri (Özel Sektör) 

272,00 340,00 408,00 

 Kendisine kamp tahsis edilenlerden bir dönem için yukarıda tespit edilen ücretler 

peşin olarak alınır. Visa kart ile ödeme yapılmamaktadır. Yapılan ödemeden avans olarak 

alınan tutarlar mahsup edilecektir.  

Kendisine kamp tahsis edilen Bakanlığımız personelinin ( emekliler dahil ), kendisi, 

eşi, altsoy* ve üstsoylarından* Başbakanlığın 1997/64 ve 2008/5 sayılı genelgelerinde 

belirtilen kamu kuruluşlarının personelinden Bakanlık mensupları için belirlenen tarifeden 

ücretlendirme yapılacaktır. 

Başbakanlığın 2008/5 sayılı genelgesi kapsamına girmeyen diğer kamu kuruluşunun 

(emekliler dahil) memur, işçi, sözleşmeli personel ile bunların eş, altsoy ve üstsoylarının 

tesisten yararlanması halinde, her bir kişi için tesis ücretinin % 25 fazlası alınır.  

Bakanlığımız personeli ile birlikte veya münferiden tesislerimizden yararlanan diğer 

kamu kuruluşu personeli dışında kalan iştirakçilerden ücretin % 50 fazlası alınır. 

Tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks, internet, televizyon, buzdolabı, 

klima gibi hizmetlerin ücretleri tarifeye dahil olmayıp, yararlananlar tarafından tesisten 

ayrılmadan önce ödenecektir.  

* Türk Medeni Kanununu 17.maddesindeki bahisle; Üstsoy -Altsoy hısımlığı, bir diğerinden gelen gerçek kişiler arasındaki 

hısımlık olup;         

Üstsoy  (bir kişinin); anne, baba, büyükbaba, büyükanne ve daha yukarıdakiler olan hısımlığı,  

Altsoy   (bir kişinin); çocukları, torunları ve onların altındakilerle olan hısımlığı ifade etmektedir. 
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İlave hizmet bedeli ünite başına bir günlük; 

Buzdabı için       : 2,00 TL. 

Televizyon için    : 2,00 TL. 

Klima : Mersin Alata - Silifke için : 5,00 TL. 

             İzmir Urla - Foça için       : 4,00 TL. 

 

İştirakçilerin 01 Şubat 2010 tarihinden sonra doğan çocukları için konaklama bedeli 

alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır.  

01 Şubat 2007 ile 01 Şubat 2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan 

çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine 

bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.  

 

       

Not: 3,4 ve 5. dönemlerde öğle yemeği isteğe bağlıdır.  

Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda 

belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz. 

 

 

BİR GÜNLÜK YEMEK VE YATAK ÜCRETİ (TL.) 

 

Bakanlık 

Mensubu/Emeklisi ile 

Alt ve Üst Soyu 

Diğer Kamu 

Mensubu/Emeklisi ile Alt 

ve Üst Soyu 

Diğerleri 

(Özel Sektör) 

Sabah Kahvaltısı 5,00 6,25 7,50 

Öğle Yemeği 8,00 10,00 12,00 

Akşam Yemeği 11,00 13,75 16,50 

Yatak Ücreti 10,00 12,50 15,00 

TOPLAM 34,00 42,50 51,00 
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E- TESİSE KATILMA 

Dönemler, belirlenen tarihlerde sabah kahvaltısı ile başlar, akşam yemeği ile sona erer. 

Tesislerde belirlenen dönemlerdeki tarihlerden önce ve sonra, devre boşluklarında bakım-

onarım ve temizlik yapılması nedeniyle kesinlikle kalınamaz, kahvaltı ve yemek verilemez. 

Tesislere geliş ve gidişlerde araç talepleri karşılanamaz. 

Adına kamp tahsisi yapılanlar ile birlikte tüm iştirakçiler kampa iştiraklerinde, 

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince kimlik belgelerini, Kamp Tahsis 

Belgelerini, avans dekontlarını, evli olanlar evlenme cüzdanlarını, bakmakla yükümlü 

oldukları kişiler için yükümlülük belgelerini (Mahkeme Kararı ve benzeri kanıtlayıcı 

belgelerini)  kamp idaresine ibraz etmek zorundadırlar. Ayrıca birinci derece akrabalık 

bağı olmayan ve kimlik bilgileri tutmayan çiftler tesise alınmayacaktır. 

Adına kamp tahsis edilen kişinin bizzat katılması esastır. Ancak, görevli veya herhangi 

bir mazereti nedeniyle tesislere gelemeyecek olan tahsis sahibinin eşleri, çocukları ile anne ve 

babası tesislere kabul edilir. 

Başvuru formunda yer alanlar ile misafir olarak iştiraki sebebiyle tesis idare amirliğine 

kayıt yaptırılanlar dışında tesise kimse kabul edilmeyecektir. 

Bir aileye birden fazla ünite tahsis edilemez ve sadece bir devre kampa katılabilirler. 

Ancak boş yer olması halinde birden fazla ünite ve devre tahsis edilebilir. 

Hiç bir evcil hayvan ( kedi, köpek, kuş, vb. ) tesise alınmaz. 

Geçerli mazereti olmaksızın dönemin başlamasından itibaren 2 ( iki ) gün içerisinde 

kampa katılmayanların tahsisi iptal edilecektir. Tahsis sahibinin kampa geç iştirak etmesi 

veya erken ayrılması halinde dahi ücreti tam olarak tahsil edilecektir. 

F- TESİS ÜCRETİ İADE KOŞULLARI 

Başvuru formunda gösterilip, ücreti ödendiği halde meşru mazereti olmadan, tesise 

iştirak etmeyenlerin ücreti iade edilmez. Ancak, kampa katılımdan sonra zorunlu nedenlerle 

kamptan ayrılmak durumunda kalan katılımcıların mazeretlerini bildirir belgeyi ibraz etmeleri 

durumunda kalan ücretleri iade edilir.  

Tesis ücreti bir dönem için alındığından, kamp dönemine geç gelme veya erken 

ayrılma halinde, yerini başkalarına bırakma veya eksik günler için ücret iadesi talebi kabul 

edilmez. 
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 G- TESİSLERİMİZİN YATAK KAPASİTESİ 

 Tesislerin yatak kapasitesi aşağıda gösterildiği şekildedir: 

Tesisin Adı 
Her Ünitedeki 

Yatak Sayısı 
Tesis Özellikleri 

ALATA 3-4 Buzdolabı, Sıcak Su, Klima, TV 

FOÇA 4-5 Buzdolabı, Sıcak Su,Televizyon (35 ünite), 

SİLİFKE 5 Buzdolabı, Sıcak Su, Klima, Dahili Telefon, Televizyon 

URLA 4-5 Buzdolabı, Sıcak Su 

 

H- TESİSLERİMİZİN ÖZELLİKLERİ 

İÇEL-ALATA Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : 

            Tesisimizin kendisine ait plajı, yüzme havuzu, kantini, voleybol ve futbol sahası, 

çocuk parkı ve çay salonu bulunmaktadır. 

 

İÇEL-SİLİFKE Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : 

Tesisimizin kendisine ait plajı, kantini, basketbol, voleybol ve futbol sahası, çocuk 

parkı, çay salonu, masa tenisi bulunmaktadır. 

 

İZMİR-FOÇA Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : 

           Tesisimizin kendisine ait plajı, kantini, futbol sahası, çocuk parkı, çay bahçesi, bilardo 

masası, masa tenisi bulunmaktadır. 

 

İZMİR-URLA Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : 

Tesisimizin kendisine ait plajı, kantini, basketbol ve voleybol sahası, çocuk parkı, çay 

bahçesi,  masa tenisi ve oyun salonu bulunmaktadır. 
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I-KAMP DÖNEMLERİ 

 

DÖNEM BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

1. DÖNEM 20.06.2013 27.06.2013 

2. DÖNEM 30.06.2013 07.07.2013 

3. DÖNEM 10.07.2013 17.07.2013 

4. DÖNEM 20.07.2013 27.07.2013 

5. DÖNEM 30.07.2013 06.08.2013 

6. DÖNEM 10.08.2013 17.08.2013 

7. DÖNEM 20.08.2013 27.08.2013 

8. DÖNEM 30.08.2013 06.09.2013 

9. DÖNEM 09.09.2013 16.09.2013 

 

İLGİLİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI 

Adres 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Eskişehir Yolu 9.Km. Lodumlu Mevkii Çankaya/ANKARA 

Elektronik ağ www.tarim.gov.tr   ve    www.dhb.tarim.gov.tr 

Büro (312) 287 33 60 / 2092-2093-2636 

Fax (312) 287 72 71 

 

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ADRESLERİ 

ALATA Alata Mahallesi, Eski Hastane Caddesi, Erdemli/MERSİN 

FOÇA İsmetpaşa Mahallesi, Yeni Foça Yolu, 2 Km. Eski Foça/İZMİR 

SİLİFKE Atakent Beldesi, Bakanlıklar Caddesi, Silifke/MERSİN 

URLA Özbek Köyü, Urla / İZMİR 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.dhb.tarim.gov.tr/

