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Bankamız AYvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisi, özellikle personelimizin senelik izinlerinin bir
kısmında rahat Ve müsait şartlarla dinlenmelerini teminle, sağlık durum|arını takviye etmeye,
morallerini Yükseltmeye, verimiiliklerini artırmaya ve yeni çalışmİ dönemine beden varuh sağlığı
bakımından zinde olarak başlamalarını sağlamak amacıyla 2022 ytı tatil dönemınde
iştirakçilerimize 6 gece 7 günden o|uşan devreler halinde hizmei verecektir.

. AYVallk Eğitim Ve Dinlenme Tesislerimizde, 2022 talil döneminde iştirakçilerimize hizmet
verilecek tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Sezon boyunca iŞtirakçilerimizin sağİıklı bir ortamda tatiı yapabiımeleri amacıyla,covad testi pozitif olan misafirlerin tesise gi-riş yapması yasaktır.

Pandemi sürecinin seyri doğruİtusunda gerek görülmesi halinde tesis devreleri GenelMüdürlük Makamınca kapatıiabileiek veya tarih, J;ğiş-iklikleri yapııauııeceıiir. -

Tesisimizde devre aralarında dezenfekte
amacıyla 1 (bir) gün ara verilecektir.

TÜRKıYE VAKıFLAR BANKAsl T.A.o.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HlzMETLER| BAşKANLİĞl
(Lojistik Yönetimi Müdürlüğü)

iarih: 12.04.2022
Konu: Ayvalık Eğitim ve Dinlenme
Tesisleri Müracaatları hakkında

işlemleri ve odaların havalandırılması

.""olunur.

Devİe Tesi§e Gıfiş Tarihi Toslsten Ayİll§ Taİihi Ta6isa
criş seati

Teai6ten

Çlk§ saati Açlklama
Personeu
Enekli
ijtreti

Yakın
Aİrat a
0c.eti

1.Dewe 28 May|s 2022 cumartesi 3 Haziran 2022 cuma 10,00 l2:00 400.00 TL 450.00 TL
2.oevre 4 Haziran 2022 cumartesı 10 Hazıran 2022 cuma l0:00 12:00 ,{00.00 TL /ı50.00 TL
3,Devre 11 Haziran 2022 cumartesi 77 Hazian 2022 cuma J 0f0 ,l2 i00
4.Devfe ].8 Haziran 2022 cuma.tesi 24 Haziran 2022 cuma ,l0:00 12:00
5.Dewe 25 Haziran 2022 cumartesi 1Temmuz 2022 cuma 10$0 l2i00
6,DeVİe 2 Temmuz 2022 cumartesi 8Temmuz 2022 cuma 10:00 12:00
7.Devre 9 Temmuz 2022 cumartesi 15 Temmuz 2022 cuma 10i00 12:00 K|JRBAN BAYRAM l
8,Devıe 16 Temmuz 2022 cumartesi 22 Temmuz 2022 cuma

'0:00
12|o0

9.Devİe 23 Temmuz 2022 cumartesi 29 Temmuz 2022 cuma l0:00 l2:00
10.Dewe 30 Temmuz 2022 cumartesi 5 Ağu§tos 2022 cuma ,l0:00 12|o0

' 
1.De\re 6 Ağustos 2022 cumarte5i 12 Ağustos 2022 cuma

' 
0:00 12:oo

12,Dewe 13 Ağustos 2022 cumartesi 19Ağu5to5 2022 cuma 10:00 1200
13.oew€ 20Ağustos 2022 cumartesi 26Ağustos 2022 cuma 'l0:00 'l2:00
'l,a.Devİa 27Ağustos 2022 cumanesa 2 Eylül 2022 cuma 10tr0 12:00
15.Devİ€ 3 Eylül 2022 cumartesi 9 Eylül 2022 cuma 'l0:00 12,00
16.Devre 10 Eylül 2022 cumartesi 16 EVlül 2022 cuma 10:00 12:00 400.00 TL ,|50.00 TL
'7.De!İe

17 Eylül 2022 cumartesi 23 Eylül 2022 cuma
'0:00

17:00 ,a00.00 TL ,ı50.00 TL

Xurum içi slnlrs|ı xullanlm / xişiselVe.i Değil

450.00 TL 500.00 TL
450.00 TL 500.00 Tl

450.00lL 500,00 TL



2022 Sezonunda Awalık Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde verilecek veme -icme hizmeti
asağıdaki şekiIde o|acaktır:

o 08:00- 11:00 :Kahvaltı

o 18:30 - 21:00 : Akşam YemeĞi

o cay servisi qün bovu ücretsiz verilecektir. (Tesis oenelinde sadece karton bardak
kulla n ılaca kt ır. )

.202| se.zonu b.ovunca Tesisimizde her devre için farklı biieklik uvqulaması

Pakımından ve,Yemek hizmetinden vararlanacak kişilerin tesoffi
ğ!e!!-arz ejı.nekledir, Bileklils. taiılması iştirakçilerimizinffi
konuda zor|uk cıkartı|masr haIinde istirakcimiz tesisiii varai|anamivaifIIil

GENEL HUSUSLAR

personelimiz başvuru ların ı bizimyerimiz adresinde bulunan
ikKa ruF link

üzerinde yer alan giriş ankelinden yapacak olup,

değerlendirmeve alınmavacaktır.

2, Emekii|erimiz şubelerde sistem girişlerinde yoğunluk yaşanmaması adına geçmiş
dönemde olduğu gibi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Yönetmenliğine uygun olarak düzenleyecekleri
Dinlenme tesısi talep formlarını (

ve şubelerimizce gönderilecektir.
awaIikdinIenmetesisIeri@vakiibank,com"tr) mail adresine birim

Emeklilerimizin başvuru formuna adres ve telefonlarını açık olarak yazmadık|arı
gözlem|enmiş oiup, bu konuda azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

3, Basvurular 20.05.2022 tarihine kadar kabul edilecek olup, tahsis bildirimleri
devre baŞ|angıcından '15 gün önce yapllacaktır, bu tarih .onrro y"pırn oaşVurular müsaitlik
çerçevesinde işlem görecektir. Bu tarihten sonra vapılan basvurularda puanlama dikkate
alınmavacak, basvuru önceliği esasına qöre islem vapılacakır.

4, COV|D-I9 tedbirleri kaPsamında mektup ve kargo ile gönderilen talep formları işleme
a|ınmayacaktır.

atılacak mesailar jle duvurulacak v@
formları, süresi içerisinde 1 nüsha olarak ev adresleri, telefon numaralarıde ya.zlarak gvyalikdinlenmetesisleri@vakifbank.com.tr adresine mail
Emeklilerimiz özel mail adresıerinden d6 fo lai-i'ieG6Gcekıerdir.

Dinlenme tesisi talep
ve varsa mail adres|eri
olarak gönderilecektir.

l(uİum içi slnlrrıı xullan|m / Klşi5el Veİl oeğll



Pandemi sürecinde etkileşimi azaltmak amacıyla emeklilerimiz şubelere gitmeden
kişisel mailIerinden başvurulannı iletecektir. Başvuru formlarında Şube imzası emeklilerde
aranmayacaktır. Mail iletme imkanı olmayan emekli mensuplarımız Şube kanalıyla mail olarak
başvurularını iletebileceklerdir.

Personelimizin form ile yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Sistem üzerinden
girişler kabuI edilecektir.

Mail adresi belirten emek|ilerimize temasl azaltmak adlna sadece mail ile dönüş
yapılacaktır.

. .Ççkirdek, aile (anne. ,9?ba, eş. cocuk ve bekar kardesl dışındaki 1. ve 2. Derece
akrabaların taleoleri müsaitlik cercevesinde işlemffi

6. Dinlenme tesisi tahsisleri ilgili devrelerin başlamasından en az 15 gün önce ilgililere
tebliğ edi|ecektir. l

7

7. Talep edilen devreler değerlendirme yapıldıktan sonra değiştirilmeyecektir.

8.T

^. . 
Ar.,"i 9in|9n." t".i",, ,t"h"i"i ,"r,l"n|r. d"r." biti.ind" 

"n o"c "r"t 12,00'd"Dinlenme tesisinden avrılacaklar.

Misafirlerin hi.jYen ortamında tatillerıni gerçekleştirebilmesi amacıyla her devre arasında .1

gün dezenfekte iŞlemleri iÇin boşluk bırakılmıştır. Bu tarihlerde geç çıkış ve erken giriş kesinlikle
kabul edilmeyecek, tesis beIirtilen tarihlerde misafir kullanımına kapatılacaktır-

9, Dinlenme tesisi taleD formlarının düzenlenmesinde asağıdaki hususlara dikkat
edilecektir.

Dinlenme tesisi talepleri Personel link üzerinden

YaPllacak oluP, emeklilerimjz ise ekte bulunan "emekli personel kamp talep formu,, üzerinden
yapacaktlr. P"r.on"|in fo,ri|" rrrr,, oİdrğ, b"rrr,r|rr ia|"r" r|,nrrr""rki,r.

xurum içi slnıİtlı Kullan|m / Kışirel Ve.i Değil

için



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

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. Devre seçiminde 2 lercih yapan personelin ilk tercihi puanlamaya esas olup,
2.tercihleri ilgili devredeki müsaitliğe göre işlem göreceklir.

e. ÇalıŞan personelin izinli olacağl sürenin sınırlı olduğu gönişü ile Bankamız emekli
mensuDlarlna sarı dönem|erde kontenian sınırı olmamakta Turuncu dönemlerde 7o20. kırımızı
dönemlerde % 10 oda tahsisi vaoılabilecektir. 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 onay yazısını tesis Yönetimine ibraz edeceklerdir.
Kendine oda tahsis edilen Personelimiz bu hakkını başka bir personele veya kişiye devredemez.
Aksi durumun tesPiti ha|inde iigilinin Dinlenme tesisi ile ilişkisi derhal kesilerek, bundan sonraki
yıİlar için yapacağı Dinlenme tesisi talepleri değerlendiriImeyecektir.

s. Bankamız personel Ve emeklisinin eşinin
daha fazla iştirakçimizin tesisimizden yararianması
başvurusu işleme alınacaktır.

de Banka personeli olması durumunda,
amacıyla sadece eşlerden bir tanesinin

h, 2O22 Yfu iÇerisinde ev|enen personeiimize tatil imkanı sağlamak üzere Dinlenme
tesisimizin her devresinde bir oda kontenjan ayrılmış olup, belgelemelerİ kaydıyla puanlama dışı
tahsis YaPılacaktır. Ancak aynı devre için talep birden fazla ise kendi ar"ıannİa pranlamaya göre
tahsis yapllacaktlr.

i, pandemi süreç! nedenivle 2022 vılı vaz sezonunda oünübirlik kuılanım icinmisafir kesinlikle kabul edilmevecektir.

DlĞER HUSUSLAR

. .., 1:. . Dinlenme Ve Eğitim.Tesisi Yönetmeliğine göre hareket edilmesi, asıl amacın iyi birtatil, djnlenme olduğunun unutulmaması, çevğe v'e topluma zarar verecek hareket|erdebulunulmaması gerekmektedjr. 
. 
Tesis. içerishde 'uyulması' 

gereken ı<uraııara 
-uymayanlar 

ilekanunsuz ve disiplinsiz hareket edenleİ Din|enme 'tesisinde"n 
oernaı uİaı<ı§ırİİJcax ve oanasonraki yıllarda yapacağl talepler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2, Dinlenme tesisine iştirak edenler beraberlerinde hiçbir şekilde evcil hayvangetirmeyeceklerdir,

3.

İnlİslz Kullanlm / xişirelVeİi Değal



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

5. 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 ÜCRET TANİMLAR|

2O22 Ytı Dinlenme tesisi ücretieri her bir kişi için aşağıdaki gibi tespit edilmiştir (yemek ve
yatak dahil).

_ . Çalışan personelimiz ile
Emeklilerimiz ve onların eşi, annesi, babası, l7Ç§nGn bfiTİlocuklan bu'ü"ret sınıfından
yararlanacaktlr.

PERsoNEL VE EMEKL| içlN DiNLENME TESiSl ÜcRrrl GÜNLÜK;

SARl DÖNEM
indirim uygu lanacaktır. )

TURUNCU DÖNEM
indirim Uygu lanacaktlr. )

KlRMlZ| DÖNEM
indirim uyg u la naca kt ır. )

: 400,00 TL ("ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

: 450,00 TL ('ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

: 550,00 TL ('ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

, Yahın Akraba" lricrqti Tanımı: Çalışan ve emeklilerimizin, eşi, annesi, babası ve çocuklar|dışındaki 2.derecedeki akrabaıarıru (zoi2 yılı yaz sezonunda bu kapsamda saoece taraeşıeriştiraki 
. 
kabul edecektir.) kapsamakta oıup, oinıenre İesisine katılması uygun arüıen yaıınakrabalar bu ücret sınıfından yararlanacakİıİ.

YAK|N AKRABA iÇiN DiNLENME TEsİsi ÜCRET| GÜNLÜK;

sARl DÖNEM
indirim uygulanacaktır.)

TURUNCU DÖNEM
indirim uygulanacaktır.)

KlRMlzl DÖNEM
indirim uygulanacaktlr.)

: 450,00 TL ('ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

: 500,00 TL ("ANA' blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

: 600,00 TL ("ANA" blok tercihinde kişi başı 20,00 TL

.^ ^ 
Doğum tarihi 01.06.2O16 tarihinden sonra olan emekli, personel ve misafir çocuklarından(0-6 yaş arası) ücret alınmayaiaktır, (06-12 yaş aras,; İoso indirimli ücret alınacaktır.

(u.urn içi slnlİslı (ullanlm / (işiseı ve.i Değiı



Puanlama sonucunda tesis kullanım hakkı kazanan 70 yaş üzeri emekli personel 1 devre
ücretsiz konaklama yapabilecektir. Ücretsiz konaklama imkanı sadece emekli personelimiz için
geçerlidir.

GÜNÜBıRL|K GELEN isTlRAKclLER

pandemi süreci nedeniyıe, teması azaıtmak ve daha sağhkh bir tatil imkanı
sunabilmek amacıyla 2022 Yaz Sezonunda günübirlik misafir kabul edilmeyecektir, Tesis
iÇerisine girmeden sahilde sadece şezlong hizmetinden faydalanan çalışan ve emeklilerim|zden
herhangi bir ücrei alınmayacaktır.

Teb|iğimizin personele ve şubelerimizden emekli aylığı a|an emeklilerimize duyurulmasını
ve anlaşılmayan konularda Genel Müdürlüğümüzle (Lojistik Yönetimi Müdüdüğü) irtibata
geçilmesini rica ederiz.

TüRKiYE VAK|FLAR BANKAS| T.A.o.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kadir KARATAŞ Fikret SONGUR
Genel MüdürYrd. Müdür

Ek: ] 4walıl Eğitim ve Dinlenme Tesisi Talep Formu
2 Puanlama Tablosu

xururn içisınl.s|ı xullanlm / {işi.el Veri Değal



TüRKiYE VAK|FtAR BANKAslT.A.o. AWAuK EĞiTiM VE DiNtENME TEsisLERi 2022 EMEKti!A!EP FoRMu

BiRiM VEYA ŞUBE i

BANKAYA GiRiŞ TAR|H j :

TALaP EDiLEN iLK DEVRE |,...../....../2022\ / {.....,/,..,.. l2022)

TALEP EDiLEN iKiNca DEVRE (..,.., /..,.../ 2021| l |.. _.._ l...... /2072\

2017 ()2018( )2019( ) 2020( )2021 ( }

sAĞLlK RAPoRU (HEYET)

TEsisE KAT|tDlĞİ HER Yll, içiN

ANA BLoKTA KALMAK lsTEYENLER K|Şl BAŞl2o,oo TL lNDlRlMLi KoNAKLAMA YAPACAK oLUP lsTEMlYoRUM TERciHl;;PlLsA BlLE PUAN slMLAMASlNoA ALT sıRADA oLANLAR lçlN oToMATk oLARAK ANA BLoK TAHslsl yApıLAcAKl ıR
lsTİYoRUM ( ) |STEM|YoRUM ( )

Maka-
Pandemi sürecinin setri doğrultusunda qerek qörülmesi

mlnca kapatllabil€cek veya tarih değişiklikleri yapilabile;ektar.
halinde ıesis devreleri Genel Müdürlük

'EMEKLiLER|N EV AoREsLERlVE TELEFoNLARl (VARsA MAiL ADREsLERi) iRTlBAT lçlN KEslNLiKLE EKLENMEK zoRuN_DADıR. lLET|şlM BlLGlLERl EKslK oLAt/LAn lşı_eİıe a-ıııııavıcıxınl'''' '

'BAşVURU FORMU DOLOURMA EsAsLAR| LoJlSTiK YöNETllrl MüoüRLOĞüNcE DuyRuLAN AwALıK EĞiTiM VE DltıLEN.ME TEslsLER| TEBL|Ğ|NoE BEL|RTlLMlŞTın. usuı_e uvcuı oöiJunıiiiİİı-ınn rıLEpLERl ışLEME ALıNMAyAcAKTıR.

Lojistik Yönetimi Müdürlüğü'ne

Awahk Eğitim ve Dinlenme Tesasleri Yönetmeliği Prçevesinde tam ve doğru olarak düzenlediğim formumun işle_me allnmaslnl talep ediyorum.

TARIH: IMZA:TARIH: lMzA:

Yukanda Ad| ve soyadl yazlll mensubumuza Awal|k Eğinm Ve T0rıiye vakılt.r 8ankası T_A.o.
Dinlenme Tesislerimizin |.....l,,.,.l2o22 - ...../.,,,./2o22) Tarihlerini D€lt.k Hıım.tıeil 8aşkinİğ| / roiistit Yönetımi Müdİrİİğü
kapsaydn (......) Devresi tahsl5 edilmişnr.

l18iljye tebliğini rica ederiz.
P..$n.l'n/lmek|inin beyanInln doğrıJlı.,ğunı, tasdiı ederiı,

Türkİye vaİdlar Bankai T.A.o. : say8|laımlrla,
Destet Hiımetl€ri 8aşıanl{l
Loilstlİ Yönetimi Müdü.lüİii

.tMExıi Fanioıüaı lçit iMzA u oiUNrırlUĞU Eul,ur{MAM^rrADli,

.|ıGlıi BaRiM / şU8€ T^nAFNoA DoLDuRu! ( |(T|İ

ADREs:

TEL:

BAşVuRU Bi[Git€Ri

ADl soYAD| :

üNVAN| :

sicit NUMARAsl i

.-.....l.......l..........,.

{..... ) DEVRE

(..... )DEVRE

ıŞİiRAK EDlLEN GEÇMiŞ YlLLAR

AçlKLAMA PUAN KoNTRoL

KlDEM

üNVAN

AiLE YAP|sl

TESiSTEN YARARLANMAMA

NET aŞTiRAKçi PUANl

KATıLACAX KişlLER (çt{RDEx AiLE) *8AşVURU sAHi8iNiNDE isMipUANtAMATAstosU

ADl soYADl YAKlN tlĞl BAxMAl(LA

YUXUMLU Mu?



TALEP FORMUNUN DOLDURULMAS|NDA KULLAN|LACAK PUAN TABLOSU

FilLi UNVAN PAUN

1, Teftiş Kurulu Başkanı - Baş Hukuk Danışmanı _ Başkanlar - Bölge Müdürleri 25

2 Birim Müdürleri - Şube Müdürleri - Hukuk Danışmanı - Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı 22

3
Müdür Yardlmclsl - Müfettiş - Müfettiş Vardlmclsl - Yönetici Kontrolör - Kontrolör -
KontrolQr Yardımcısı - Hukuk Danışman Yrd. - Teknik Müdür

20

4
Üst Yetkili - Mali Analist - Uzman - Uzman Yrd. - Mali Analist Yrd. - Yetkili - Sistem Analisti
- iş Analisti _ Mimar - Mühendis - Programcı - Uygulama işletmeni - Sistem işletmeni -
Avukat - Donanım ve iletişim Mühendisi

15

5
VetkiliYİd. - Memur - stajyer Memur - Vrd, MemUr - Kasa Yetkilisi - Kasa Yetkili Yrd. -

Kasa Sorumlusu - Kasa Sorumlusu Yrd. Diğer Ünvanlar
10

1. K|DEM

Müracaatçlnln Bankamızda geçen her tam hizmet ylll için

2- A|LE YAPlsl

a. Çallşan personel
b. Çallşan personelin çocuğu

Örneğin; 1 çocuklu aile |çin; eşlerin her ikisi de Bankada çalışıyorsa 13 puan,
Eşlerden bir tanesi Bankada çalışıyorsa 8 puan verilecektir.

3. sAĞLlK

sağllk dUrumu denize gilmeyi gerektiriyorsa (evli olanlarda bakmakla
Yükümlü olduğu aile fertleri dahil) heyet raporuyla belgelenmesi halinde .to Puan

4. TEslsTEN Hlç YARARLANMAYANLAR

Bankaya giriş tarihinden atibaren 3 yllınl doldUrmuş olup, tesisten hiç
yararlanmayanlariçin 

;

1Puan

5 Puan
3 Puan

15 Puan
20 Puan
25 Puan

_ 7 Puan

a. 3 ylldır tesise gitmeyen|er
b, 10 yıldır tesise gitmeyenler
c. 15 ylldlr tesise gitmeyenler

5. GEçEN Y|LLAR KATlLDlĞl HER YlL

Geriye doğfu son 5 yllda hef yl için (2o17 dahil)

' Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisi Talep Formu 1 nüsha olarak tanzim edalerek, mail i,e LojistakYönetimi Müdürlüğü'ne 9önderilecektir,

' Puanlama _tablosunun (1) numarall sütunu Tesİs kullanlm talebinde bulunan taraflndan, (2)numarall sütun ise Lojistik Yönetimi Müdürlüğü'nce doıdurulacalİl..

' BankamE Emeklileri; formun şube ve birim hanesine Emekli olduğu şube/Biİimi yazacaklar, adlsoyadı hanesi dolduru|up, sicil no hanesine de Bankamlz emekıi ve Sağlık Yardım SandığıBaŞkanllğİnca kenditerine verilen sicil nıımarasını, adres ve telefon nıİmaralarını mutlakayazacaklardİ.

*Emekli MensuplarımE, puanlama tablosunda kıdem ve unvan sütunlannı boş bırakacaktır.
Xuİum içi slnlrsu (ullanlm / Kiş;sel Veri Değil


