EK: 43

Genel Müdürlük
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
DİNLENME SİTELERİNE KATILMA İSTEM BELGESİ
1.Adı: ………………………………………… Soyadı: …………………………………………………………………
2. Sicil No:
3. Çalışan

Dul ve Yetim Kodu:
Emekli

4. Şube Kodu ve Adı:
……
……………………………………………………………
(Emekli-dul ve yetimlerimizce maaş aldıkları şubenin kodu ve adı yazılacaktır.)
5. Kendisi Dahil Katılacak Kişi Sayısı:
Kişi sayısının “1” olması ve ünitede tek kalınmak istenmesi durumunda aşağıdaki kutucuğun işaretlenmesi
gerekmektedir.
Ünitede, Ek Ücret Ödeyerek Tek Kalmayı Talep Ediyorum:
6. Birlikte katılacağı aile efradından Bankamız Mensubu veya Emekli Sandığı Üyesi olan var ise sicil numarası:
7.Birlikte Katılacağı Eşi, Bankamız Sağlık Yardımlarından Yararlanan veya Bankamız Mensubu ya da Emekli
Sandığımızdan Maaş Alan Çocuğu, Öz Anne ve Öz Babasının :
YAKINLIĞI

ADI - SOYADI

TERCİHLER:

SİTE ADI:

1. Tercih

.............................................

2. Tercih

.............................................

3. Tercih
Telefon: (Cep)

.............................................

DEVRE:

0

Tarih: ../……/20
İmza
(Ev)

0

Açıklamalar:













En çok üç tercih yapılacaktır.
Bir sezonda dinlenme sitelerinin herhangi bir devresinden yararlanan/yararlanacak olanlar, aynı sezonda sitelerimizin
talep olmaması nedeniyle boş kalan ilk ve son devrelerine de katılabileceklerdir. Boş olan devreler Bölümümüzce
duyurulacaktır
Eş dışında, Bankamız Sağlık Yardımlarından yararlanmayanlar Dinlenme Sitelerine katılamayacaklarından bu kişiler
İstem Belgesine yazılmayacaktır. Ancak; Yelkenkaya dinlenme sitesinin ilk ve son devreleri ile sınırlı olmak üzere ve
yeterli sayıda talep olmaması nedeniyle bu devrelerin boş kalması durumunda, devreye katılacak mensuplarımızın
Bankamız sağlık yardımlarından yararlanmayan anne, babası ve evli olmayan kız-erkek çocuklarının da siteye
katılabilmesi konusundaki talepleri, sitedeki odaların yatak kapasiteleri dikkate alınarak değerlendirilebilecektir.
Dinlenme Sitelerine tek katılacak Bankamız mensupları ünitelere maksimum dört kişiyle sınırlı olacak şekilde
yerleştirileceklerdir.
Emekli, dul ve yetimlerimiz bu belgeyi Şubeye teslim edecektir.
Yelkenkaya için en çok altı, Çeşme için en çok beş kişilik tercih yapılabilecektir.
Çocukların ücretlerinin tespitinde, siteye katıldıkları tarihteki yaşları esas alınacaktır.
Değerlendirme sonucu Dinlenme Sitelerimizden yararlanmaya hak kazanan mensuplarımızın (yedekler listesinden yer
verilenler dahil) bu haktan vazgeçmeleri halinde, durumu en kısa zamanda ve kendilerine tahsis olunan dönemin başlangıç
tarihinden en az 7 gün önce İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde olacak şekilde yazılı olarak bildirmeleri
gerekmektedir.
Puanları yeterli olmadığı için sitelere katılma hakkını kazanamayan çalışan, emekli, dul ve yetimlerimiz ile ilgili olarak
yedekler listesi düzenlenecek; haklarından vazgeçenlerin yerine bu listeden puan sırasına göre tahsis yapılacaktır.
Birlikte gidilecek aile efradında, Bankamız mensubu veya Emekli Sandığımız üyesi var ise yalnız birisi İstem Belgesi
dolduracaktır.

20.04.2009/11560 sayılı Tamim ekidir.
2.Değişiklik: ................./…… sayılı Genel Mektup ekidir.

İK Yönetimi / Sosyal İşler Birimi

