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DAĞITIM YERLERİNE

Yargıtay Tatil Köyü "Master Family Club" Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisi bu yıl
Koronavirüs salgını nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının “Konaklama Tesislerinde
Kontrollü Normalleşme Süreci” konulu 12.05.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı genelgesine riayet
edilerek açılabilmesi için aşağıdaki bilgi ve esaslar doğrultusunda ön taleplerin toplanmasına
karar verilmiştir.
Ancak pandemi sürecindeki yeni gelişmeler ile tesisin kapasite ve yeterliği konusundaki
duruma göre yeniden değerlendirme yapılabileceği hususu göz önünde bulundurularak müracaat
yapılması önem arz etmektedir.

1-TESİSTEN YARARLANMA ŞARTI-ÖNCELİĞİ
2020 yılı sezonunu 04 Temmuz 2020 tarihinde açmayı planlayan tesisimiz, 31 Ekim
2020 tarihine kadar hizmet verecektir. Rezervasyonlar Birinci Başkanlık (Sosyal İşler
Müdürlüğü) tarafından yapılacaktır. Yargıtaydaki Sayın Daire Başkanı, üye, tetkik hâkimi ve
Cumhuriyet savcısı sayısı dikkate alınarak daha fazla mensubumuzun yararlanması amacıyla
dönemler 7 (yedi) gün olarak düzenlenmiştir.
Yararlanma sırasında öncelik; Sayın Daire Başkanları ve üyelerimize ait olup, yer
kaldığı takdirde, Yargıtay tetkik hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile personelin
başvuruları da değerlendirilecektir.
Yukarıda anılan mensuplarımız refakatinde olma şartı ile eşleri, çocukları, yer kaldığı
takdirde ana-babaları, evli çocukları ile onların eşleri yararlanabileceklerdir.
Tatil köyünden Sayın Başkan ve Üyelerimiz ile Tetkik Hâkimleri ve Cumhuriyet
Savcılarının yakınları daha önceki yıllarda yaşanan olumsuzlukların yeniden
yaşanmaması için ancak meslektaşımızın bizzat bulunmaları halinde yararlanabilecek
olup mensuplarımızın kendileri bizzat gitmedikçe yakınlarının tesisten yararlanmaları
mümkün değildir.
Sayın Başkan ve üyeler ile tetkik hâkimi ve Cumhuriyet savcılarımızın bizzat katılmaları
durumunda da refakatindeki yakınları ile birlikte yer olduğu taktirde adli ara verme
dönemlerinde en fazla iki oda, diğer dönemlerde yer olduğu takdirde istenilen sayıda oda
tahsis (normal oda veya süit odalar olabilir) edilebilecektir.
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2-TATİL DÖNEMLERİ
Tatil dönemleri 7 (yedi) günlük olmak üzere 17 dönem halinde düzenlenmiştir.
3 ila 8. dönemlere rastlayan adli ara verme dönemlerinde öncelikle görevdeki Sayın
Başkan ve üyeler ile tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları yararlanacaklardır.
Sayın Onursal Başkan ve üyelerimiz ile emekli tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet
savcılarımız 1 ile 2 ve 9 ile 17. arasındaki dönemlerden yararlanabileceklerdir. Diğer
dönemlerde de boşluk kalması halinde yararlanmaları mümkündür.
DÖNEM

GİRİŞ GÜNÜ

1.Dönem
2.Dönem

Cumartesi
Cumartesi

GİRİŞ TARİHİ

04.07.2020
11.07.2020

3.Dönem
Cumartesi
18.07.2020
4.Dönem
Cumartesi
25.07.2020
(Kurban Bayramı 31 Temmuz-03 Ağustos)
5.Dönem
Cumartesi
01.08.2020
6.Dönem
Cumartesi
08.08.2020
7.Dönem
Cumartesi
15.08.2020
8.Dönem
Cumartesi
22.08.2020

ÇIKIŞ GÜNÜ

ÇIKIŞ TARİHİ GÜN SAY

Cumartesi
Cumartesi

11.07.2020
18.07.2020

7 Gece
7 Gece

Cumartesi
Cumartesi

25.07.2020
01.08.2020

7 Gece
7 Gece

Cumartesi
Cumartesi
Cumartesi
Cumartesi

08.08.2020
15.08.2020
22.08.2020
29.08.2020

7 Gece
7 Gece
7 Gece
7 Gece

05.09.2020
12.09.2020
19.09.2020
26.09.2020
03.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

7 Gece
7 Gece
7 Gece
7 Gece
7 Gece
7 Gece
7 Gece
7 Gece
7 Gece

9.Dönem
Cumartesi
29.08.2020
Cumartesi
10.Dönem
Cumartesi
05.09.2020
Cumartesi
11.Dönem
Cumartesi
12.09.2020
Cumartesi
12.Dönem
Cumartesi
19.09.2020
Cumartesi
13.Dönem
Cumartesi
26.09.2020
Cumartesi
14.Dönem
Cumartesi
03.10.2020
Cumartesi
15.Dönem
Cumartesi
10.10.2020
Cumartesi
16.Dönem
Cumartesi
17.10.2020
Cumartesi
17.Dönem
Cumartesi
24.10.2020
Cumartesi
Tarihleri arasında toplam 17 dönem olarak düzenlenmiştir.

3- YARARLANILACAK HİZMETLER
Geceleme, gün aşırı oda temizliği, çarşaf değişimi,
Açık büfe olarak; sabah, öğle ve akşam yemekleri ile yerli alkolsüz içkiler, geç kahvaltı,
gece çorbası, çay, kahve, odalarda tv-klima, fitness center, yüzme havuzu, animasyon, aqua
park, genel alanlarda internet hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklardır. Ancak; Türk
kahvesi ve sıkma portakal suyu ekstralara dâhil olup ayrıca ücrete tabidir.
Diskoya giriş ücretsiz olmakla birlikte disko içerisinde sunulan alkollü ve alkolsüz
içecekler ve yiyecekler ise ücrete tabidir.
Tesiste bulunan berber, kuaför, lostra salonu, güzellik salonu, doktor, kese, masaj,
telefon, mini bar, odalarda internet, spa merkezi içerisindeki hizmetler ile kasa hizmetlerinden;
anılan şirketle yapılan sözleşme gereği ekstra harcamalardan sayılmakta olduğundan diğer
konuklara uygulanan fiyat tarifesi üzerinden % 50 indirim ile yararlanma imkanı mevcuttur.
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4-BAŞVURU
Halen görevde olan mensuplarımız taleplerini intranet kullanıcı ekranından kendilerine
ait bilgisayar açılış şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sırasıyla => Tüm İşlemler => Kamp
Başvuru => Başvuru formu doldurulup kaydedilmesi suretiyle yapmaları, onursal başkan ve
üyelerimiz ise elden, posta yolu ile Birinci Başkanlık evrak kalemine veya aslı sonra
gönderilmek şartıyla kamp@yargitay.gov.tr adresine mail olarak en geç 12 Haziran 2020
tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır. İrtibat numaraları: Dahili hat: 0313-0316 Harici hat:(0312) 416
0313 - 416 0316 olarak belirlenmiştir.
Başvuru formunda belirtilen katılımcı sayısındaki artma veya eksilme gibi
değişikliklerin kampa katılma tarihinden asgari 5 gün önce Sosyal İşler Müdürlüğüne dilekçe ile
bildirilmesi, tesisten daha çok mensubumuzun faydalanması ve kontenjanımızın daha verimli
kullanımı açısından önem taşımaktadır.
Rezervasyonlar; birinci maddede açıklanan öncelikler gözetilmek suretiyle kıdem ve
geçmiş dönemlerde yararlanmış olup olmamalarına göre yapılacaktır.
Başvuru sonuçları 23 Haziran 2020 tarihinden itibaren SMS yolu ile başvuru sahiplerine
bildirilecektir.
5- ÖDENECEK ÜCRET
Tesisten yararlanmak isteyen sayın mensuplarımız için 2020 yılındaki ücret tarifesi kişi
başı gecelik 200.00 TL olup 0-6 yaş (2014 yılı ve sonrası doğanlar) ücretsiz, 7-12 yaş
(2008-2013 yılları arasında doğanlar) %50 indirimli konaklayabileceklerdir.
Tesisten yararlanması kesinleşen mensuplarımız başvuru sonucunun kendilerine SMS
ile bildirildiği tarihten itibaren 1 hafta içerisinde Maister Grup İnşaat Enerji Tur. Rad. Ve Tel.
Teks. Kuy. Oto. San. Ve Tic. A.Ş. Vakıfbank/Manavgat şubeşinde bulunan IBAN TR 28 0001
5001 5800 7308 9013 26 numaralı hesabına oda başı 1000 TL avans yatırmaları, geri kalan
ücretin ise otele giriş esnasında ödenmesi gerekmektedir.
Mensuplar, otele girişlerinde ücretin tamamını ödemek zorundadır. Kredi kartları ile
ödemede bulunulması mümkündür. Önemle belirtmek gerekir ki kurumumuzca işletme ile
yapılan sözleşme gereğince mensuplarımızın kendilerine tahsis edilen dönem başında tesiste
bulunmaları ve dönem sonunda ise tesisten ayrılmaları gerekmektedir. Döneme geç katılma
veya erken ayrılma durumunda tahsis edilen dönem ücretinin tamamı tahsil edilecek olup bu
konuda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
Konaklama olmaksızın, Yargıtay mensuplarını günü birlik ziyarete gelen yakınlarının
tesisin imkânlarından yararlanabilmeleri için; kesinlikle mensubun ödediği günlük ücretini
ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde ziyaretleri resepsiyon bölümü ile sınırlı kalacak bu kısmın
dışındaki alanlara alınmayacaklardır. Önceki yıllarda yaşanan bu konuda ki sorunlar sebebiyle
mensuplarımızın bu hususta daha duyarlı olmaları gerekmektedir.
6- AVANS VE PARA İADESİ
Tahsisini yaptırıp mazeret nedeni ile tesise katılamayacak kişilerin gelmesine 10 gün
kala bildirilmesi halinde avansının hepsi iade edilir. Gelmesine 10 günden daha az kaldıysa iade
yapılamaz.
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7-DÖNEMLERİN BAŞLANGIÇ VE BİTİMİ
Dönemlerde odalara kabul saat 14.00'de öğle yemeği ile başlayacak; dönem bitiminde
sabah kahvaltısıyla sona erecektir.
Tüm dönemlerde odaların anahtarı devre bitiş günü en geç saat 12.00'de resepsiyona
teslim edilecektir.
Dönem başında saat 17.00'ye kadar gelmeyen ve haber vermeyen konukların
rezervasyonları iptal edilecektir. Kurumumuzca işletme ile yapılan sözleşme gereğince
mensuplarımızın kendilerine tahsis edilen dönem başında tesiste bulunmaları ve dönem
sonunda ise tesisten ayrılmaları gerekmektedir. Döneme geç katılma veya erken ayrılma
durumunda tahsis edilen dönem ücretinin tamamı tahsil edilecek olup bu konuda
hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
Dönem başlangıç günü sabah kahvaltısı ile bitiş günündeki öğle yemeği ayrıca ücrete
tabidir.
Kendilerine tahsis edilen döneme mazeretsiz olarak katılmayan mensuplarımıza bir
sonraki adli tatil içinde rezervasyon yapılması mümkün olmayacaktır.
8. GENEL BİLGİLER
Tesis, Yargıtay ile birlikte, Baştan Yararlanma Paylı Yap-İşlet-Devret Modeli
kapsamında, Danıştay ve Maister Grup İnşaat Enerji Tur. Rad. Ve Tel. Teks. Kuy. Oto. San. Ve
Tic. A.Ş. tarafından kullanılmakta olup, önceki yıllarda yaşanan sorunlar ve anlaşmazlıkların
yeniden yaşanmaması ve genelgeye konu tesisisin Yargıtay Başkanlığına ait bir sosyal tesis
niteliğinde olduğu da gözetilmek suretiyle kurumsal kimliğin zedelenmemesi bakımından
belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.
Turizm mevzuatı gereğince tesise (kuş dahil) evcil hayvan getirilmesi yasak olduğundan
işletme tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bilgilerinizi Sayın üye, tetkik hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile personele
duyurulmasını arz/rica ederim.

Fevzi YILDIRIM
Genel Sekreter
Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)
Dağıtım:
-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
-Hukuk ve Ceza Genel Kurulu Başkanlıklarına
-Hukuk ve Ceza Dairesi Başkanlıklarına
-Birinci Başkanlık Birimlerine
Tesise ait ayrıntılı bilgi için:
Adres : Cengeŗ Mevkii 07600 Manavgat/Antalya
Tel.: +90 242 766 41 41
http://masterfamilyclub.com/
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