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Bankamız Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisi, özellikle personelimizin senelik izinlerinin bir

kısmında rahat ve müsait şartlarla dinlenmelerini teminle, sağlık durumlarını takviye etmeye,
morallerini yükseltmeye, verimliliklerini artırmaya ve yeni çalışma dönemine beden ve ruh Sağlığı
bakımından zinde olarak başlamalarını sağlamak amacryla 2O21 yılı tatil döneminde
iştirakçilerimize 6 gece 7 günden oluşan devreler halinde hizmet verecektir.

Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde, 2021 talil döneminde iştirakçilerimize hizmet

verilecek tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Devre Tesise Gariş Ta.Ihi Te313tcn Ayr|llş Tarıhi
Tesis.

Giriş saati
Te.i3t.n
Çlİ§ sa.ti

FIYAT Döı,Etıl
Pcaaon.U
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Y.k!n
Akr.ba
(Lr.ti

1.oevre 22 ıaayl. 2021 cuma.le.i 26 ı{ayG 2021 cuma 10:00 12:oo sAR DötlE ! 14o,o0 a ı60,00

2.D.vr6 29 Mayl5 2021 cumartesl a }ı.zlİ.n 2021 cum. 10:00 12:00 sARl Döt€ta l 1ı}o,oo l, 160,00

3.DsYre 5 }irıkan 2021 cumirıesl 11 İbziran 2021 cuma 10i00 12:00 ö 190,00 t 220,00

iı.(bvf6 12 ıhriran 2021 cumart..i 18 }laziran 2021 cuma 10:o0 l2:00 ğ 190,00 ö 220,00

s.oev16 19 tbrlran 202l cumaİte3i 25 }ıeziran 2021 cUma 'l0:00 12:00 ı ı90,00 ! 22o,oo

6.Davr6 26 }lazlran 2021 cUmarlo3l 2 T.mmuz 202l cuma 10:00 12|00 } 220,00 } 245,00

7.Dovre 3 Tem muı 202l cumartosi 9 Tommuz 202l cuma 10:00 12:00 l 220,00 } 245,00

8.Dovr. 10 Temmuz 2021 cumaiorl 16 Temmu2 202l cuma 10:00 12:00 ö 220,00 } 245,00

9.o.vre 17 Temm uz 2021 cumarteaI 23 Tömm uz 2021 cuma 10i00 12|0o ğ 220,00 l245,00

10.oevre 2/ı TĞmmuz 2021 cuma,to3i 30 T.mmuz 2021 cum. 10:00 12:00 } 220,00 ğ 245,00

'l1.Dov.e 3l Temm uı 202l cumarto.i 6 Ağu.tos 202t cUma 10|00 12:00 } 220,00 } 2iı5,oo

'l2.Devr€ 7 Ağuato3 2021 cumrrtc.l ,13 Ağu.to3 2021 cuma 10:00 12i00 l22o,oo 6 24s,0o

13.o.vİe l/ı Ağurto! 202l cumarlosl 20 Ağu.los 202l cuma 10:00 12:00 } 22o,oo } 245,00

14.Devfe 2l Ağu.tos 2021 cumı.t.3i 27 Ağu3to6 2021 cum a 10|00 12|00 } 220,00 t 245,00

15.Dovre 26 AğU.to. 202,1 cum.rto.i 3 Eylül2021 cuma 10:0o 12:00 ı 220,oo ! 245,00

l6.o.vİe 1Elirl2021 cum artes i l0 rylüı 2021 cuma 10:00 12:o0 § 190,00 t 220,00

l Eylül2021 cum.İio3i 17 Eylül2021 cuma 10:00 12|0o ğ 19o,o0 t ı20,oo

18.Davre 18 rylül2021 cumartesi 24 Eylü| 2021 cuma 10:00 ''2:o0 } ı9o,oo } 220,00

l9.Dovİ6 25 Eylü| 2021 cum.rtosl 1Ekim 2021 cuma 10|00 12:00 i ı90,00 } 220,00

20.Dovre 2 Cİlm 202l cumartesl 8 E*im 202,! cuma 10:00 12io0 sARl DöNEı,! } 140,00 } 160,00

2l.[>v.e 9 E(im 202l cumaft.si l5 Ekim 202l cuma l0:00 12:00 sAR Dölfı, ı ı40,00 t ı5o,oo

22.Dovre 16 Eklm 202l cumarto.1 22 *|m 2021 cufie 10:00
,l2 |00 sAR Dö}Eı,t } ı40,00 l150,00

sezon boyunca iştirakçilerimizin sağlıklı bir ortamda tatil yapabilmeleri amacıyla,

tesise başvurr- y.p"n -tışiı"iın ya 72 saai içericinde yapılmış pcR testi sonucu Negatif

oıan ueıgeyi ya-da aşı oıorğr,i, gösterir biıgi ibraz etmesi gerekmektedir, 18 yaş altı

misafi rler için test istenmemektedir.

Bu belgeleri ibraz edemeyen kişiler tesise kesinlikle kabul edilmeyecektir.
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Tesise giriş esnasında HES kodu alınacak olup, kod bildirimi yapamayan ve riskli
gözüken misafirler tesisten yararlanamayacaktır.

pandemi sürecinin seyri doğrultusunda gerek görülmesi halinde tesis devreleri Genel
Müdürlük Makamınca kapatılabilecek veya tarih değişlkliklerl yapılabilecektir.

covlD-lg virüsünden korunmak için Tesisimizde bu sezona özel olarak bazı
uygulamalar devreye alınmıştır. Bu kapsamda Tesisimizde devre aralarında dezenfekte
işlemleri ve odaların havalandırılması amacıyla 1 (bir) gün ara verilecektir.

olunur.

bardak kullan ılacaktır.)

2021 sezonu bovunca Tesisimizde her . devre . icin . farklı bilek]ik uvoulamasl
vap|la ıakçi ,olup.olmadığının belirlenmesi

|4na.ca.h ltişi|qrin tespitlnC9 bileklik uvou|am?s|
lzin yarar|na blr uy,ou|ama olup, bu

ffitlrakçimiz tesisten vararlanamavacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. personel ve emeklilerimizin Dinlenme ve Eğitim Tesisi Yönetmenliğine uYgun olarak

düzenleyecekleri Dinlenme tesisi talep formları (awalikdinlenmetesisleri@vakifbank.com.tr) mail

adresine birim ve şubelerimizce gönderi|ecektir. Her devre için başvurular devre başlangıç

tarihinin 10 gün öncesine kadar kabul edilecek olup, tahsis bildirimleri önceki birtarihte yapıldığı

takdirde Müdürlüğümüze iletilen başvurular değerlendirilecek, bu tarih sonrasl yapılan başvurular

müsaitlik çerçevesinde işlem görecektir.

2. covlD_19 tedbirleri kapsamında mektup ve kargo ile gönderilen talep formları iŞleme

alınmayacaktır.

Tebliğimiz: emekli mensuplarlmlza. emekli ve.vardlm sandlĞl vakflna.kavltll numaralarlna

at,lac formları, süresi içerisinde 1 nüsha

olarak ev adresleri, telef"" numaraları ve varsa mail adresleri de yazlaak
]rİrrl1-1,0inl"nr"İ"İ1.1"riOrjrİtu"nr.çq..t, .adresine mail olarak gönderilecektir, Emeklilerimiz

öIel rnail adreslerinden formIarı iletebi|eceklerdir,

Kurum içi s|nlrs|ı Kullanım / K lş|!e l Verü l)cğil



pandemi sürecinde etkileşimi azaltmak amacıyla emekli]erimiz şubelere gitmeden
kişisel maillerinden başvurularını |letecektir. Başvuru formlarında Şube imzası emeklilerde
arİnmayacaktır. Mail iletme imkanı olmayan emekli mensuplarımız Şube kanalıyla mail olarak
başvurularını iletebileceklerdir.

Emeklilerimizin başVuru formuna adres ve telefonlarını açık olarak yazmadıkları
gözlemlenmiş olup, bu konuda azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

Mail adresi belirten emeklilerimize teması azaltmak adına sadece mail ile dönüş
yapılacaktır.

3. lstirakcıve bırden fazla oda tahsisi vapılmavacak olup. vatak. kapasite]eri 2

vetişkin ve E?uklardan o,fusan cekırclek ailelere uvoun olarak dlzavn edilmistir.

4. Dinlenme tesisi tahsisleri i|gili devrelerin başlamasından en az 7 gün önce i|gililere

tebliğ edilecektir. iptallerin verine tahsis vaoılabilmesi bakımlndan adına tahsis VaDılıp da

5. Talep edilen devreler değerlendirme yapıldıktan sonra değiştirilmeyecektir.

başlamaqü--ni.ilıdenönceoelenlertesisekesln|lklealınmavacaklardır,

Dinlenme tesisinden avrılacaklar.

Bu konuvıa iıoiıi tesis vöneticılerı kesınlıkle zorıanmavacaktır,

Misafirlerin hijyen ortamında tatillerini gerçekleştirebi|mesi amacıyla her devre arasında 1

gün dezenfekte işlemleri için boşluk bırakılmlştır. Bu tarihlerde geç çıkış ve erken giriş kesinlikle

[abul edilmeyecek, tesis belirt]len tarihlerde misafir kullanımına kapatılacaktır,

7. Dinlenme tesısi taıep formıarınln düzenlenmesinde a§aöldaki hususlara dıkkat

edılecekti].

a. Dinlenme tesisi talep formlarlnln başvuru yapan personel tarafından imzalanmış ve

Birim/şube yetkililerince onaylı halleri mail olarak (iletişim mai] adresi:

ayvalikdinlenmetesısıeri@vakifbank.com.tr) gönderilecektir. Mail ile yapılan başvurularda

form aslının kargo, posta vb. ile gönderilmesine gerek yoktur,

xu.um içi slnlrs|z Kullanlm / Klşısel Verl ı)i g ll



b. Mektup. karqo ve ETs sistemi üzerinden qelen talepler kesinlikle işleme
alınmavacaktır.

c. Talep edi|en devre personelin yı|lık izin çizelgesine uygun olmalıdır. Diğer bir ifade ile

Dinlenme tesisi talebi olan personel izin çizelgesi düzenlenirken yıllık izin tarihini, öteki faktörlerle

birlikte, puanının tutacağı bir devre için uygun olarak seçmelidir. (Birim/Şube yetki|ilerince kontrol

edilecektir.)

d. Devre seçiminde 2 tercih yapan personelin ilk tercihi puanlamaya esas olup,

2.tercihleri ilgili devredeki müsaitliğe göre işlem görecektir.

e. çalışan personelin izinli olacağı sürenin sınırlı olduğu görüşü ile Bankamız emekli

dönemlerde %10 oda tahsisi vapılabilecektir. Emekliler arasında çocuğunun okul belgesini ibraz

edenler Kırmızı dönemlerde öncelikli değerlendirilecektir.

f. Dinlenme tesisine katılanlar kimliklerini ve Genel Müdürlükten (Lojistik Yönetimi

Müdürlüğü) gönderilen Dinlenme tesisi tahsis formunu tesis YÖnetimine ibraz edeceklerdir.

Kendine oda tahsis edilen personelimiz bu hakkını başka bir personele veya kişiye devredemez.

Aksi durumun tespiti halinde ilgilinin Dinlenme tesisi ile ilişkisi derhal kesilerek, bundan sonraki

yıllar için yapacağı Dinlenme tesisi talepleri değer|endirilmeyecektir.

s. Bankamız personel ve emeklisinin eşinin de Banka personeli olması durumunda,

daha fazla iştirakçimizin tesisimizden yararlanması amacıyla sadece eşlerden bir tanesinin

başvurusu işleme alınacaktır.

h. 2021 yılı içerisinde evlenen personelimize tatil imkAnı sağlamak üzere Dinlenme

tesisimizin her devresinde bir oda kontenjan ayrılmış olup, belgelemeleri kaydıyla puanlama dıŞı

tahsis yapılacaktır. Ancak aynl devre için talep birden fazla ise kendi aralarlnda puanlamaya gÖre

tahsis yapılacaktır.

l.

misafir kesin]ikle kabul edilmevecektir.

DlĞER HUSUSLAR

1. Dinlenme ve Eğitim Tesisi Yönetmeliğine göre hareket edilmesi, asll amacın iyi bİr

tatil, dinlenme olduğunun unutulmaması, çevreye ve topluma zarar verecek hareketlerde

Urlrnrlr"ra"ı gere-kmektedir. Tesis içerisİnde uyulması gereken kurallara uymayanlar ile

kanunsuz ve dis'iplinsiz hareket edenlei Dinlenme tesisinden derhal uzaklaştlrllacak Ve daha

sonraki ylllarda yapacağl talepler kesinlikle kabul edilmeyecektir,

2. Dinlenme tesisine iştirak edenler beraberlerinde hiçbir şekilde evcil hayvan

getirmeyeceklerdir.

3. Dinlenme tesisinde servis edilecek öğünler ve ööünlerde ver alan vemekler

BaŞk;;l|ğlmffim; tesisise baŞVuru Vaoan her misafir bu

menüleri peşinen kabul etmis savılmaktadır.

(urum lçaslnlrtlı İullan|m / Kişisel Veri Değil



4. Devrelerin başladığı gün odalarda mevcut bulunan demirbaş eşyaların aynen teslim
alındığı kabul edilmiş sayılacağından, Tesisten ayrılırken iştirakçinin eşyaları Dinlenme Tesisi
Yönetimine teslimi mecburidir. Kırılan, kaybolan eşyalar ile tesise verilecek her türlü zarar ve
ziyanın sorumluluğu iştirakçiye ait olacaktır.

5. Son devrelere talep gelmemesi veya yeterli sayıda talep toplanamaması durumunda
Destek Hizmetleri Başkanlığının değerlendirmeleri neticesinde tesis erken kapatılabilecek olup,
başvuru sahiplerine bu durum önceden bildirilerek mağduriyet yaşanmaması sağlanacaktır.

H|ZMETLER VE tJcRET TANıMLAR|

2o21 yılı Dinlenme tesisi ücretleri her bir kişi için aşağıdaki gibi tespit edilmiştir (yemek ve
yatak dahil).

personel / EmekIi ve 1.derece Yakını Ücreti Tanımı: Çalışan persone|imiz ile

Emeı<liıerimiz ve on|arln eşi, annesi, babasl, 12 yaşlndan büyük çocukları bu ücret sınıfından
yararlanacaktır.

PERsoNEL VE EMEKLI içIN DiNLENME TESiSi ÜcRETl GÜNLÜK;

sARl DÖNEM : 140,00 TL ("ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL
indirim uygulanacaktır.)

TURUNçUDÖNEM :190,0OTL ("ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL
indirim uygulanacaktır.)

KlRMlzı DÖNEM : 22o,o0 TL (,ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL
indirim uygulanacaktır.)

yakın Akraba Ücreti Tanımı: Çalışan ve emeklilerimizin, eşi, annesi, babası ve Çocukları
dışındffi(zozıyılıyazsezonundabukapsamdasadecekardeşler
iştİraki kabul edecektir.) kapsamakta olup, Dinlenme tesisine katılması uygun görülen yakın

akrabalar bu ücret sınıfından yararlanacaktır.

YAK|N AKRABA lçlN DlNLENME TEslsl ücRETl GÜNLÜK;

sARl DÖNEM : 160,00 TL (,ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

indirim uygulanacaktır.)

TuRUNcu DÖNEM : 220,00 TL (,ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

indirim uygulanacaktır.)

KlRMlzl DÖNEM : 245,00 TL (,ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

indirim uygulanacaktır.)

Doğum tarihi 01.06.2009 tarihinden sonra olan emekli ve personel çocuklarından (0-12 yaŞ

arası) üciet alınmayacaktır, \12-18 yaş arası) %50 indirimli ücret alınacaktır.

Bankamız mensubu 70 yaş üzeri misafirlerimiz 2021 kamp sezonunda bir devre olmak

üzere ücretsiz misafir edilecekiir.-Bu fiyatlandırma sadece mensubumuzu kapsamakta olup, eŞi,

çocuğu ve yakını kapsamamaktad ır.
xuİum içi s|nl.s|ı l(ullanlm / Klşısel Verl l)egll



Yakın akrabaların (0-6 yaş arası) çocukları ücretsiz, (6-12 yaş arası) için Dinlenme tesisi
ücreti kişi başı günlük: %50 indirimli olacaktır.

GüNüBlRLIK GELEN l§TıRAKAlLER

Pandemi sÜreci nedenıyıe, temasl azaltmak ve daha sağlıklı bir tatil imkanı
sunabilmek amacıyla 2021 Yaz Sezonunda günübirlik misafir kabul edilmeyecektir. Tesis
içerisine girmeden sahilde sadece şezlong hizmetinden faydalanan çalışan ve emeklilerimizden
herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Tebliğimizin personele ve şubelerimizden emekli aylığı alan emeklilerimize duyurulmasını
ve anlaşılmayan konularda Genel Müdürlüğümüzle (Lojistik Yönetimi Müdürlüğü) irtibata
geçilmesini rica ederiz.

TORK|YE VAKıFLAR BANKAS| T.A.o.
GENEL MODÜRLUĞÜ

Alaattin ş|MşEK Erkut AKPINAR
Genel Müdür Yrd. Başkan

Ek: 1 Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisi Talep Formu
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