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TAMİM
2014/4
Kurumumuz lokaline ait bahçemiz ile piknik alanımız 05.05.2014 tarihi itibariyle hizmete
açılacaktır. Lokal, bahçe ve piknik alanı hizmetlerinden önceki yıllarda karşılaşılan problemleri
en az düzeye indirmek ve Kurum mensuplarının hizmetlerden daha fazla yararlanması ile gerekli
disiplini temin etmek maksadıyla aşağıda belirtilen hususların uygulanması zorunlu
bulunmaktadır.
Buna göre;
1- Bahçede hafta içi ve hafta sonları piknik alanından faydalanmak için önceden rezervasyon
yaptırılacak olup, rezervasyonlarda Kurumumuz Personeli öncelik hakkına sahip olacaktır.
Rezervasyonunu yaptırmayanlara bahçede hizmet verilmeyeceği gibi piknik alanından da
yararlandırılmayacaktır.
2- Bahçede kesinlikle mangal yakılmasına müsaade edilmeyecek olup, lokalimiz de satılan
yeme/içme maddeleri görevlilerimizce masaya servis edilmek suretiyle hizmet verilecektir.
3- Mangal yakmak isteyenler piknik alanından önceden rezervasyon yaptırmak suretiyle
faydalanabilecektir. Piknik alanından faydalanmak üzere rezervasyon yaptıranlar kendilerine
tahsis edilen yere kendi yiyeceklerini ve mangallarını getirebilecekleri gibi, plastik tabak, çatal,
bardak ve içecekleri bedeli mukabilinde lokalden temin edebileceklerdir.
4- Rezervasyon için mesai saatlerinde 16.00’ya kadar Lokal Şefliğine (540 10 27- 540 10 45 ve
384 16 94 no’lu telefonlara) müracaat edilecek, bahçede hafta içinde 17.30-23.00 saatleri
arasında hizmet verilecektir. Hafta sonları bahçede 10.00-18.00 saatleri ile 18.30-23.00 saatleri
arasında hizmet verilecek olup, 09.00-11.00 saatleri arasında rezervasyon yaptırmak şartıyla
kahvaltı verilecektir. Rezervasyonlar buna göre yapılarak daha fazla personele hizmet verilmeye
çalışılacaktır. Herkes kendisine bildirilen saatler içerisinde hizmet alacak, kendisine verilen
hizmet süresinin bitiminde bahçedeki masayı bir sonraki kullanıcıya teslim etmek üzere terk
edecektir. Rezervasyonların resmiyet kazanabilmesi için piknik alanlarından yararlanacak olan
Kurum mensupları ile Kurum mensubu olmayan mensup yakınları aşağıda belirtilen yararlanma
bedelini Lokal Şefliğine ödeyip, makbuzunu almak zorundadır. Makbuzunu ibraz etmeyenlere
masa teslimi yapılmayacaktır.
5- Kurum mensubu olmayanlara veya beraberinde Kurum mensubu olmadığı halde mensup
yakını olduğunu belirten yabancıların lokal, bahçe ve piknik alanına girmelerine güvenlik
mensuplarınca izin verilmeyecektir. Ancak (Sosyal Hizmet Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre)
İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına yazılı olarak müracaat edecek olan diğer Kamu Kurum
ve Kuruluş mensupları ve mensup yakınlarının 100.00 TL. yıllık kart bedelini Muhasebe
Dairesine ödedikten sonra kendilerine fotoğraflı “Sosyal Tesislere Giriş Kartı” verilecek olanlar
lokal, bahçe ve piknik alanından yararlanma bedelini ödeyip faydalanabilecektir. Bu kabil
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lokal, bahçe ve piknik alanından yararlanma bedelini ödeyip faydalanabilecektir. Bu kabil
kişilerde yukarıda belirtildiği şekilde rezervasyonlarını yaptıracaklar ve girişte “Güvenlik” de
bulunan rezervasyon listesinde isimleri var ise “Sosyal Tesislere Giriş Kartı”nı ibraz edip,
güvenlikçe kimlik belgeleri alınarak lokal, bahçe ve piknik alanına girerek kendilerine tahsis
edilen yerde rezervasyon saatleri içerisinde hizmet almaları sağlanacaktır.
6- Lokal ve bahçede Genel Müdürümüz makamına ayrılan yerler, Makamın bilgisi dahilin de
İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının bilgisi
olmadan hiç kimseye kullandırılmayacaktır.
7- Lokal, bahçe ve piknik alanında verilecek hizmette meydana gelebilecek aksaklıkların
giderilmesi için şikayetlerin Lokal Şefi veya Şef Garsona bildirilmesi gereklidir.
8- Lokal, bahçe ve piknik alanından faydalanacak olanlar, çevre temizliğine, çimlerin, ağaçların
korunmasına, masa, sandalye ve mutfak malzemelerinin kullanılmasına azami dikkat
göstereceklerdir. Aksi durumlarda meydana gelecek hasar ve ziyanlar ilgililerden tahsil
edilecektir.
9- Hiç kimse dışarıdan malzeme getirerek mutfakta pişirilmesini veya hazırlanmasını talep
etmeyecektir. Ancak hazırlanmış olarak getirilen pasta veya tatlı gibi yiyeceklerin servisine
yardımcı olunacaktır. Mutfak hizmetleri saat 22.00’ye, bar hizmetleri 22.30’a kadar devam
edecek bu saatlerden sonra hizmet verilmeyecektir.
10- Lokal ve bahçemizde bütün personelimizin en iyi şekilde yararlandırılması
amaçlandığından, sosyal tesislerimizde huzur ve sükûnun bozulmasına yol açacak, uygunsuz ve
rahatsız edici hareketlerden kaçınılması zorunludur. Bu gibi davranışları sergileyenler hakkında
gerekli disiplin işlemleri yapılacaktır.
11- Lokal ve bahçede görev yapmakta olan hizmet personeline yardımcı olunması ile personele
gösterilecek anlayışın hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunacağı düşünülerek personelle
ilişkilerin seviyeli olmasına azami gayret gösterilmesi gerekmektedir.
12- Personel lokali ve bahçesinden yararlanan Kurum mensupları ve misafirlerin otopark
dışında lokal ve bahçesine park etmeleri yasaktır.

FAYDALANACAK OLAN

TEKLİ ÇARDAK ÇİFTLİ ÇARDAK

Kurum Mensubu(2006 Sosyal Hizmetler

10.00TL

Yönergesinde belirtilenler)

(KDV Dahil)

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
Dernek, Vakıf, Serbest Meslek Mensupları

(KDV Dahil)

20.00TL

30.00TL

(KDV Dahil)

(KDV Dahil)
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Bilginizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Mustafa AKTAŞ
Genel Müdür

Dağıtım:
Daire Başkanlıkları ve Müesseseler

Evrağı, http://ebyssorgu.tki.gov.tr adresinden P/MoBsSsMro= kodu ile doğrulayabilirsiniz!
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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