DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kuruluşumuz Merkez, Havalimanı Başmüdürlükleri ve Müdürlükleri bünyesinde yer
alan Misafirhane ve Spor Tesisleri için uygulanacak ücretlere ilişkin esaslar:

MİSAFİRHANE
1) Personelimizden ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluş personelinden geçici görevli
olarak gelenler; ( Görev Emrini ibraz etmek kaydıyla )
Ek göstergeleri
8000 ve üzeri olanlar
5800(dâhil)-8000(hariç) olanlar
3000(dâhil)-5800(hariç) olanlar
Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar
Aylık kadro derecesi 5-15
Sözleşmeli personel için

1.-10. gün için

11. gün ve sonrası
için

70,00 TL/gün

30,00 TL/gün

2) Diğer sebeplerle gelen çalışan/emekli personelimiz
(eş, üstsoy, altsoy dâhil)

70,00 TL/gün

3) Misafirhanede kalacak yerin müsait olması halinde Diğer Kamu Personeli
ve emeklileri (Geçici Görevli Gelen Hariç) (eş, üstsoy, altsoy dâhil)
70,00 TL/gün
4) TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar
(eş, üstsoy, altsoy dâhil)

70,00 TL/gün

5) Şehitlerin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri
ve bunların eş, anne, baba ve çocukları;

70,00 TL/gün

6) Misafirhanede kalacak yerin müsait olması halinde 2. 3. 4. ve 5.maddede
yer alanların dışında yararlanacak diğer şahıslar
110,00 TL/gün
Tüm misafirhaneler için:


1 Şubat 2019 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaması



1 Şubat 2016 ile 1 Şubat 2019 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında doğan çocuklar
için ise konaklama bedelinin yarısının alınması,



Çamaşır Makinesi jeton ücreti (deterjan hariç)

15,00 TL



Bir saatlik ütü ücreti

15,00 TL

SPOR TESİSLERİ
Spor Tesislerinden sağlıklı yararlanılmasını temini için Spor Sorumlusunun hazırlayacağı
programlara uyulması kaydıyla,
Spor Tesislerinde bulunan;

Tesis Türü

I.GRUP*
(1 saat/kişi başı TL)
Spor alet ve
Spor alet ve
malzemeleri
malzemeleri
tesis
yararlananlar
tarafından
tarafından
sağlananlar temin edilenler

Futbol/Basketbol/
Voleybol/Hentbol Sahası
Futsal/Basketbol/
Voleybol/Hentbol Salonu
Tenis Kortu/Yüzme
Havuzu
Bilardo/Masa Tenisi
Hamam/Sauna

30

20

45

30

30

20

45

30

50

30

75

45

30

20

45

30

30
I.GRUP *
(1 saat/kişi başı TL)

Kondisyon Salonu
Kondisyon Salonu
(aylık abone)***

II.GRUP**
(1 saat/kişi başı TL)
Spor alet ve
Spor alet ve
malzemeleri
malzemeleri
tesis
yararlananlar
tarafından
tarafından
sağlananlar
temin edilenler

45
II.GRUP **
(1 saat/kişi başı
TL)

20

30

300

450

* I.GRUP: -Kuruluşumuz personeli ve emeklisi, -Diğer Kamu kurum ve Kuruluş personeli ve
emeklisi, -TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar (tümü için
eş, üstsoy, altsoy dâhil), - Şehitlerin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife
malulleri ve bunların eş, anne, baba ve çocukları.
** II.GRUP: I.Grup kapsamında olmayan diğer kişiler
***Aylık abonelik sistemi sadece kondisyon salonu için geçerlidir ve günlük en fazla 1
saat kullanım içindir.
 Tüm fiyatlara KDV dâhildir.
 Yukarıda yer alan esaslardan belirtilmeyen konularda ilgili tebliğlerde yer alan hususlar
geçerlidir.

