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T E B L İ Ğ 
 

                            2020/ 600 
 
 
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 amacıyla 2020 yılı tatil döneminde 
iştirakçilerimize 6 gece 7 günden oluşan devreler halinde hizmet verecektir. 

 
Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde, 2020 tatil döneminde iştirakçilerimize hizmet 

verilecek tarihler aşağıda belirtilmiştir. 
 

Devre Tesise Giriş Tarihi Tesisten Ayrılış Tarihi
Tesise 

Giriş Saati

Tesisten 

Çıkış Saati
Açıklama

Personel/ 

Emekli 

Ücreti

Yakın 

Akraba 

Ücreti

1.Devre 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17 Temmuz 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

2.Devre 18 Temmuz 2020 Cumartesi 24 Temmuz 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

3.Devre 25 Temmuz 2020 Cumartesi 31 Temmuz 2020 Cuma 10:00 12:00 KURBAN BAYRAMI 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

4.Devre 1 Ağustos 2020 Cumartesi 7 Ağustos 2020 Cuma 10:00 12:00 KURBAN BAYRAMI 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

5.Devre 8 Ağustos 2020 Cumartesi 14 Ağustos 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

6.Devre 15 Ağustos 2020 Cumartesi 21 Ağustos 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

7.Devre 22 Ağustos 2020 Cumartesi 28 Ağustos 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

8.Devre 29 Ağustos 2020 Cumartesi 4 Eylül 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

9.Devre 5 Eylül 2020 Cumartesi 11 Eylül 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

10.Devre 12 Eylül 2020 Cumartesi 18 Eylül 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺ 

11.Devre 19 Eylül 2020 Cumartesi 25 Eylül 2020 Cuma 10:00 12:00 150,00 ₺ 180,00 ₺  
 
Tüm dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 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. 

 
*Tesislerde Bu sebeple Dinlenme tesis giriş ve çıkış saatlerine uyulması önemle rica 

olunur. 
 

2020 Sezonunda Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde verilecek yeme –içme hizmeti 
aşağıdaki şekilde olacaktır; 

 

 08:00 – 10:00 : Kahvaltı  
 

 13:00 – 14:00 : Öğle Yemeği  
 

 19:00 – 21:00 : Akşam Yemeği  
 

 Çay servisi gün boyu ücretsiz verilecektir. (Tesis genelinde sadece karton bardak 
kullanılacaktır.) 

 



2020 sezonu boyunca Tesisimizde her devre için farklı bileklik uygulaması 
yapılacaktır. Gerek güvenlik açısından gerekse de iştirakçi olup olmadığının belirlenmesi 
bakımından ve Yemek hizmetinden yararlanacak kişilerin tespitinde bileklik uygulaması 
önem arz etmektedir. Bileklik takılması iştirakçilerimizin yararına bir uygulama olup, bu 
konuda zorluk çıkartılması halinde iştirakçimiz tesisten yararlanamayacaktır. 

 
 

GENEL HUSUSLAR 
 

 

1. Personel ve emeklilerimizin Dinlenme ve Eğitim Tesisi Yönetmenliğine uygun olarak 

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

adresine birim ve şubelerimizce gönderilecektir. Her devre için başvurular 10 gün öncesine kadar 

kabul edilecektir. 

 

2. COVID-19 tedbirleri kapsamında mektup ve kargo ile gönderilen talep formları işleme 

alınmayacaktır. 

Tebliğimiz; emekli mensuplarımıza, emekli ve yardım sandığı vakfına kayıtlı numaralarına 
atılacak mesajlar ile duyurulacak ve Dinlenme tesisi talep formları, süresi içerisinde 1 nüsha 
olarak ev adresleri, telefon numaraları ve varsa mail adresleri de yazılarak 
ayvalikdinlenmetesisleri@vakifbank.com.tr adresine mail olarak gönderilecektir. Emeklilerimiz 
özel mail adreslerinden formları iletebileceklerdir. 

 
Pandemi sürecinde etkileşimi azaltmak amacıyla emeklilerimiz şubelere gitmeden 

kişisel maillerinden başvurularını iletecektir. Başvuru formlarında Şube imzası emeklilerde 
aranmayacaktır. 

 
Emeklilerimizin başvuru formuna adres ve telefonlarını açık olarak yazmadıkları 

gözlemlenmiş olup, bu konuda azami özen gösterilmelidir. 
 
Mail adresi belirten emeklilerimize teması azaltmak adına sadece mail ile dönüş 

yapılacaktır. 
 
 
3. İştirakçiye birden fazla oda tahsisi yapılmayacak olup, yatak kapasiteleri 2 

yetişkin ve  çocuklardan oluşan çekirdek ailelere uygun olarak dizayn edilmiştir.  
 
Çekirdek aile (anne, baba, eş, çocuk ve bekar kardeş) dışındaki 1. ve 2. Derece 

akrabaların talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
4. Dinlenme tesisi tahsisleri ilgili devrelerin başlamasından en az 7 gün önce ilgililere 

tebliğ edilecektir.  İptallerin yerine tahsis yapılabilmesi bakımından adına tahsis yapılıp da 

Dinlenme tesisi devresinde 5 gün öncesine kadar gelemeyeceğini Lojistik Yönetimi Müdürlüğüne 

yazılı (mail ile) olarak bildirmeyenlerin sonraki yıllarda talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Dinlenme tesisine geç katılanlar ile Dinlenme tesisinden erken ayrılanlara Banka Operasyonel 

işlemler ve sağlık dışında kalan hiçbir neden için ücret iadesi yapılmayacaktır. 

5. Talep edilen devreler değerlendirme yapıldıktan sonra değiştirilmeyecektir. 
 
 
 
 

mailto:ayvalikdinlenmetesisleri@vakifbank.com.tr


6. Temizlik ve hazırlık hizmetlerinin aksatılmaması için Dinlenme tesisi devrenin 
başlama gününden önce gelenler tesise kesinlikle alınmayacaklardır. 

 
Ayrıca Dinlenme tesisi tahsisi yapılanlar devre bitiminde en geç saat 12:00’da 

Dinlenme tesisinden ayrılacaklar,  
 
Bu konuyla ilgili tesis yöneticileri kesinlikle zorlanmayacaktır.  
 
Misafirlerin hijyen ortamında tatillerini gerçekleştirebilmesi amacıyla her devre arasında 1 

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

kabul edilmeyecek, tesis belirtilen tarihlerde misafir kullanımına kapatılacaktır. 

 
7. Dinlenme tesisi talep formlarının düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat 

edilecektir. 

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

Birim/Şube Yetkililerince onaylı halleri mail olarak (iletişim mail adresi: 

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

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

 

b. Mektup, kargo ve ETS sistemi üzerinden gelen talepler kesinlikle işleme 

alınmayacaktır.  

 

c. Talep edilen devre personelin yıllık 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 yetkililerince kontrol 

edilecektir.) 

 

d. Çalışan personelin izinli olacağı sürenin sınırlı olduğu görüşü ile Bankamız emekli 

mensuplarına 1.9.10 ve 11.  Devrelerde oda tahsisi yapılabilecektir.  

 

e. 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 değerlendirilmeyecektir.  

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

daha fazla iştirakçimizin tesisimizden yararlanması amacıyla sadece eşlerden bir tanesinin 

başvurusu işleme alınacaktır. 

 

g. 2020 yılı içerisinde evlenen personelimize tatil imkânı sağlamak üzere Dinlenme 

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

tahsis yapılacaktır. Ancak aynı devre için talep birden fazla ise kendi aralarında puanlamaya göre 

tahsis yapılacaktır. 

 

h. Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılı yaz sezonunda günübirlik kullanım için misafir 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 
 



 

DİĞER HUSUSLAR 
 
 
1. Dinlenme ve Eğitim Tesisi Yönetmeliğine göre hareket edilmesi, asıl amacın iyi bir 

tatil, dinlenme olduğunun unutulmaması, çevreye ve topluma zarar verecek hareketlerde 
bulunulmaması gerekmektedir. Tesis içerisinde uyulması gereken kurallara uymayanlar ile 
kanunsuz ve disiplinsiz hareket edenler Dinlenme tesisinden derhal uzaklaştırılacak ve daha 
sonraki yıllarda yapacağı talepler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 
2. Dinlenme tesisine iştirak edenler beraberlerinde hiçbir şekilde evcil hayvan 

getirmeyeceklerdir. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
 
 

HİZMETLER VE ÜCRET TANIMLARI 
 
  
2020 yılı Dinlenme tesisi ücretleri her bir kişi için aşağıdaki gibi tespit edilmiştir (yemek ve 

yatak dahil). 
 
Personel / Emekli ve 1.derece Yakını Ücreti Tanımı: Çalışan personelimiz ile 

Emeklilerimiz ve onların eşi, annesi, babası, 12 yaşından büyük çocukları bu ücret sınıfından 
yararlanacaktır. 

 
PERSONEL VE EMEKLİ İÇİN DİNLENME TESİSİ ÜCRETİ GÜNLÜK 150,00 TL’DİR. 

“ANA” blok tercihinde kişi başı 10,00 TL indirim uygulanacaktır. 
 
Yakın Akraba Ücreti Tanımı: Çalışan ve emeklilerimizin, eşi, annesi, babası ve çocukları 

dışındaki 2.derecedeki akrabalarını (2020 yılı yaz sezonunda bu kapsamda sadece kardeşler 
iştiraki kabul edecektir.) kapsamakta olup, Dinlenme tesisine katılması uygun görülen yakın 
akrabalar bu ücret sınıfından yararlanacaktır. 

 
YAKIN AKRABA İÇİN DİNLENME TESİSİ ÜCRETİ GÜNLÜK 180,00 TL'DİR. “ANA” blok 

tercihinde kişi başı 10,00 TL indirim uygulanacaktır. 
 
Doğum tarihi 01.06.2014 tarihinden sonra doğan çocuklardan (0-6 yaş arası) ücret 

alınmayacaktır. 
 
Çalışan ve emekli personelimiz ile yakın akrabaların (6-12 yaş arası) çocukları için 

Dinlenme tesisi ücreti kişi başı günlük: %50 indirimli olacaktır.  
 
 
 
 



GÜNÜBİRLİK GELEN İŞTİRAKÇİLER 
 
Pandemi süreci nedeniyle, teması azaltmak ve daha sağlıklı bir tatil imkanı 

sunabilmek amacıyla 2020 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.                                                                       

   
 
 

                                                                         TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 
                                                                              GENEL MÜDÜRLÜĞÜ        
                                         

                                                                                 
                   
                                                                 Kadir KARATAŞ       Berker TOPALOĞLU 

                                                           Başkan                     Müdür  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:  1 Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisi Talep Formu 
       2 Puanlama Tablosu 
  

 

 

 

 


