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KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

 

A- TESİSLE İLGİLİ ŞARTLAR 

1) Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kamp dönemi, 11 Haziran 2022 

tarihinde başlayıp 23 Eylül 2022 tarihinde bitecek şekilde planlanmıştır.  

2) Müracaatlar sadece bir kamp için ve müracaat formunun doğrudan kamp hizmeti 

veren tesis müdürlüğüne en geç 06 Mayıs 2022 tarihine kadar internet üzerinden 

online olarak gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. 

3) Kamp müracaatlarının değerlendirilmesinde, şehit aileleri ve görev malullerinin 

kendileri ile ailelerine, doğu ve güneydoğu illerinde görev yapan mensuplarımız ile 

tesislerimizden hiç yararlanmamış mensuplarımıza öncelik tanınacaktır.    (Kamp 

dönemleri,   il emniyet müdürlüklerince kendi illerinde ikamet eden şehit aileleri ve 

görev malullerine tebliğ edilecektir.) 

4) Tahsisler odadaki yatak sayısı kadar yapılacak olup, ilave edilecek her yatak için 

tek kişilik yatak ücretinin yarısı alınacaktır. (EGM. 

Sos.Tes.Kur.Gör.Çal.Yönetmeliği mad.34/e-f). 

5) Odada mevcut yatak sayısından az kişi konaklaması durumunda oda ücreti tam 

olarak alınacaktır. (EGM. Sos.Tes.Kur.Gör.Çal.Yönetmeliği mad.34/g) Yemek 

ücreti ise kalan kişi sayısı kadar alınacaktır. 

6) Emniyet Teşkilatı şehit yakını, gazi ve vazife malulü veya vazife malulü iken “idari 

polis” kadrolarına aktarılan personel ile gazi unvanı alan personelin yakınlarından 

yemek ücreti % 10 indirimli alınır. (EGM. Sos.Tes.Kur.Gör.Çal.Yönetmeliği 

mad.38/2-3) Bu imkanlardan yararlanan misafirlerin      refakatinde      veya      

yanında      olan,      ücretsiz      konaklama      statüsünden faydalanamayacaklardan 

kişi başı yatak ve yemek ücreti tam alınır. Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünde 2022 yılı kamp dönemlerinde kahvaltı ve yemek hizmeti 

verilmeyecektir. 

7) Emniyet Teşkilatı personeli dışında diğer kamu mensubunun refakatinde gelen 

üçüncü kişilere ikinci bir oda verilmesi durumunda “onaylı misafirlere uygulanan 

ücretler” (%100 artırımlı) uygulanacaktır. 

8) Kamp dönemleri ekli listede belirtilen program dâhilinde yapılacak, tesislerin bir 

önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak müracaat sayısı dikkate alınarak 

doluluk oranı % 50’nin altına düşen dönemler bir önceki veya bir sonraki dönemle 

birleştirilecektir. Boş kontenjanlar, müracaatlar değerlendirildikten sonra teşkilata 

duyurusunun yapılması için 16 Mayıs 2022 tarihinde Başkanlığımızda olacak 

şekilde gönderilecektir. 

9) Belirlenen fiyatlara buzdolabı, klima ve televizyon ücretleri dâhil edildiğinden, bu 

hizmetlerle ilgili ayrıca bir ücret alınmayacaktır.  
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10) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 

Tebliğ’in “Spor Tesisleri” başlığı altında sayılan hizmetler ile ilgili uygulanacak 

fiyatlar, Tebliğ’de belirlenen fiyatlardan aşağı olmayacak şekilde uygulanacaktır. 

11) Sosyal tesisi olmayan kamu kuramlarında çalışan personel için, Teşkilatımıza bağlı 

kamp hizmeti veren sosyal tesis sorumlularınca uygun görülen dönemler ve ayrılan 

odalara ait yer tahsis taleplerine ilişkin başvurular, en geç 06 Mayıs 2022 tarihine 

kadar kamp başvurusu yapılacak olan sosyal tesise personelin çalıştığı birimin üst 

yazısı ile bildirilecektir. Bu tarihe kadar başvuru yapılmaması durumunda ayrılan 

yerler tesis tarafından başvuru talebinde bulunanlara verilecektir. Doğrudan sosyal 

tesise yapılan şahsi başvurular kabul edilmeyecektir. 

12) Hazine Maliye Bakanlığı’nca 7 Ocak 2022 tarih ve 31712 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2022-1 sayılı “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 

Tebliğ’in” Ortak Hususlar başlıklı 7 nci maddesinin 10 uncu fıkrası gereğince “Söz 

konusu tesislerde, 1 Şubat 2019 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama 

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

1 Şubat 2016 ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar 

için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine 

bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacaktır. Ayvalık Polis 

Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2022 yılı kamp dönemlerinde kahvaltı 

ve yemek hizmeti verilmeyecektir. 

13) Kendisinin, eşinin veya çocuklarının engel durumuna göre; 

a) 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler 

îçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında %50 

ve/veya üzeri engel oranını sağlık raporu ile belgelendirenler, 

b) 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çocukları 

îçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (Ek-3 Mevzuatla 

Uyum Arandığında Kullanılacak Tablo)”da yer alan; Orta Düzeyde ÖGV, İleri 

Düzeyde ÖGV, Çok İleri Düzeyde ÖGV, Belirgin Özel Gereksinimi Vardır 

(BÖGV), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV) şeklinde özel gereksinim 

düzeylerinden birisini sağlık raporu ile belgelendirenler için, engelli ve birlikte 

refakat edecek mensup yakınına konaklama ücreti %50 indirimli uygulanır. 
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B- KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 

1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini 

bulunduracaklardır. 

2- Kamplara giriş işlemleri saat 12.00’da başlar. Çıkış işlemleri saat 12.00’da sona erer. 

Antalya Lara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde çıkış işlemleri saat 11.00’da sona erer. 

3- Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2022 yılı kamp dönemlerinde 

kahvaltı ve yemek hizmeti verilmeyecektir. Sadece Konaklama hizmeti verilecektir. 

4- Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si kamp dönemi kendisine 

bildirildiği tarihte avans olarak tesisin hesabına yatırılarak dekontun bir sureti 

başvuru yapılan tesise gönderilecektir. Mazereti nedeniyle kampa katılamayacak 

olanlar kendilerine tahsis edilen kamp döneminden bir hafta öncesine kadar 

rezervasyon iptal talebinde bulunabilecektir. Geçerli mazereti olmaksızın bu süreden 

sonra iptal talebinde bulunanlara her gün için % 5 oranında kesinti yapılmak 

suretiyle avanslar iade edilecektir. Kamp döneminin başlamasına kadar 

vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin avansları iade edilmeyerek tesise gelir olarak 

kaydedilecektir. 

5- Yarım pansiyon kamp hizmeti uygulaması olan tesislerde, ücretsiz konaklama 

imkânı bulunanların yemek ücreti ile refakatte yararlanacakların yemek + yatak 

ücretinin % 20’si kamp dönemi kendisine bildirildiği tarihte avans olarak tesisin 

hesabına yatırılarak, dekontun bir sureti başvuru yapılan tesise gönderilecektir. 

6- Kamp ücreti avansı olarak yatırılan miktardan geriye kalan kısım, tesise girişte kredi 

kartı ile tahsil edilir. Kamp süresi içerisinde yapılacak diğer tüm kredi kartı ile 

yapılır. 

7- Engelli bireyi bulunan Emniyet Teşkilatı mensubumuzun rahatsızlıkla ilgili Sağlık 

Kurulu Raporunu getirmesi gerekmektedir. 

8- Kamp dönemlerinde misafirlerin dönem süresinin bitiminden önce kampı 

sonlandırılması durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. Ancak Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün 18/09/2013 tarih ve 99016 sayılı yazısına istinaden hastalık, tayin 

ve eğitim gibi önceden öngörülmeyen acil ve zorunlu sebeplerle tesisten ayrılmak 

zorunda kalanlar geçerli mazeretlerini belgelemeleri halinde ücret iadesi 

yapılabilecektir. 


