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REYHANLI KAYMAKAMLlGI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 92942029-774.99-E.8933324
Konu :İş Birliği Protokolü

22.08.2016

.................................................... MÜDÜRLÜGÜNE
REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/08/2016 tarih ve 8740235 sayılı
"İş Birliği Protokolü" konulu yazılan ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
3 AdetYazı

Kaymakamlık binası Kat: i Reyhanlı/Hatay
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
c-posta: reyhanli3 l@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O 326) 4131056

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden c773-cc29-38fS-8893-SS04 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
HATAYVALİLİGİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 73943645-774.99-E.8740235
Konu: İşbirliği Protokolü

16.08.2016

.........................KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :MEBÖğretmenYetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 11108/2016 tarih ve
8592715 sayılı yazısı.

Kamu ve özel kurum ile kuruluşların hizmetlerinden öğretmenlerimizin uygun
şartlarda yararlandınlması kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Otelciler
Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandığı ilgi yazıda belirtilmekte olup, söz
konusu protokol ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve protokolün emekli ve çalışan tüm öğretmenlere duyurulmasını rica
ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Ek: Protokol (4 sayfa)

Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)

Ürgen Paşa Malı.ANT AKYN HA TAY
ElektronikAğ: www.hataymeb.gov.tr
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr

Aynntılı bilgi için:Şef:KadriyeOKTAY
Tel: (O326) 22768 68 dahili:1118
Faks: (O 326)277 6969

Bu evrakgüvenli elektronik imza ile imzalanınıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 0363-54 7a- 354b-938d-e811 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
MİLLI EGİTİM BAKANLlGI

Öğretmen Yetiştirme Ve GeliştirmeGenel Müdürlüğü

Sayı :30408313-774.02-E.8592715
Konu: İşbirliği Protokolü

11.08.2016

................ VALİLİGİNE
( İl Milll Eğitim Müdürlüğü)

Kamu ve özel kurum ile kuruluşların hizmetlerindenöğretmenlerimizin uygun şartlarda
yararlandınlması kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü) ile Türkiye Otelciler Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü
imzalanmıştır.

Söz konusu protokol ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan veya emekli
olmuş öğretmenlerin kendileri ve birinci derece aile yakınlarının (eş,çocuk) Türkiye
Otelciler Federasyonu üyesi otellerden, işletmelerden yılın talep edilen her hangi bir
döneminde afışe edilen fıyatlardan %35'e kadar indirimli olarak tatil yapmalanna imkan
sağlanmıştır.

Türkiye Otelciler Federasyonu, indirim uygulanacak otellerin listesini ve bu otellerde
uygulanacak indirim oranlarını www.turofed.org.trinternet sayfasında ayda bir güncelleyip
yayımlamak suretiyle öğretmenlereduyurulmasınısağlayacaktır.

Protokolün uygulanmasında; konaklama yapacak kişinin Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı bir öğretmen olduğunu belgeleyecek bir kimlik kartı veya belge beyan etmesi
gerekmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünüz tarafından protokolün çalışan ve emekli
öğretmenlerimize duyurulmasınınsağlanmasıhususunda gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. SemihAKTEKİN
Genel Müdür

DAGITIM:
B Planı

MilliMüdafaaCad. No:6 06648Kızılay/ANKARA
ElektronikAğ: www.meb.gov.tr
e-posta: oyegm@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Güner ALTUN (Eğitim Uzmanı)
Tel: (O312)4132633

Belgegeçer: (O312)4253094

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalannuştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3e48-9042-30dO-8bea-c59c kodu ile teyit edilebilir.
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MILLI EGITIM BAKANLIGI ILE TURKIYE OTELClLER
FEDERASYONUİŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ

TEMMUZ 2016



Amaç
MADDE 1- (1) Bu Protokolün amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan veya
emekli olmuş öğretmenler ile bunların birinci derece yakınlarının (eş, çocuk) tatil yapmak
amacıyla TOrkiye Otelciler Federasyonuna bağlı derneklere ait otel ve işletmelerinden
indirimli yararlanma şekillerine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Protokol Türkiye Otelciler Federasyonuna bağlı derneklere ait otel ve
işletmelerde tatil yapmak amacıyla indirimli yararlanacak Milli Eğitim Bakanlığı
.kurumlarında çalışan öğretmen veya emekli olmuş öğretmenler ile bunların birinci derece
yakınları olan eş ve çocukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Taraflar
MADDE 3- (1) Bu işbirliği Protokolünün tarafları Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye
Otelciler Federasyonudur.

" Yükümlülükler
MADDE 4- (1) Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yükümlülükleri;
a) Türkiye Otelciler Federasyonu ile mutabakata varılan Protokolü imzalamak ve

gerektiğinde Protokolün yenilenmesini sağlamak,
b) Çalışan ve emekli öğretmenlere protokol kararlarının duyurulmasını sağlamak,
c) Protokol kararlarının uygulanmasını takip etmek,
ç) Protokolün uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü için Türkiye Otelciler

Federasyonu ile işbirliği sağlamak,

(2) Türkiye Otelcller Federasyonu'nun Yükümlülükleri;
a) Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakata varılan Protokolü imzalamak ve gerektiğinde

Protokolün yenilenmesini sağlamak,
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve emekli öğretmenlerin kendileri veya aile

yakınlarının (eş, çocuk) Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi otellerden, işletmelerden
yılın talep edilen herhangi bir döneminde afışe edilen fiyatlardan %35'e kadar indirimli
olarak tatil İmkanı sunulmasını sağlamak,

" c) Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi otel ve işletmelere yapılan protokol kararlarını en
etkin şekilde duyurusunu yapmak, otel ve işletmelerin bilgilendirilmesini sağlamak,

ç) Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi otel ve işletmelerde protokolde belirtilen
indirimin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, protokol hükümlerine uymayan otel ve
işletmelere yaptırım tedbirleri uygulamak,

Uygulama Esaslan
MADDE 5 - (1) Konaklama yapacak kişinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir öğretmen.

olduğunu belgeleyecek bir kimlik kartı, belge vs. beyan etme zorunluluğu
bulunmaktadır.

(2) Bahsi geçen indirim oranları, yalnızca kimlik ya da belge sahibini ve ailesini kapsayacak
olup, üçüncü şahıslara indirimli tatil olanağı sağlaması söz konusu olmayacaktır.

(3) İndirim oranları sadece oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon ve her şey dahil
konseptleri üzerinden yapılacak olup, otel konsepti dışındaki ekstra hizmetler üzerinden
ayrıca bir indirim uygulanması işletmenin kendisine bağlı olacaktır.



(4) İndirim uygulayacak otellerin listesi ve uygulanacak indirim oranları
www.turofed.org.tr sayfasında ayda bir güncellenerek yayınlanacaktır.

Yürötme ve Çeşitli Hükümler
MADDE 6- (1) Taraflarca gerekli görüldüğü takdirde, ek protokoller yapılabilir.

MADDE 7 (1) Bu Protokol, tarafların biri veya her ikisi tarafından feshedilmediği sürece
geçerlidir.

MADDE 8- (1) Bu protokolde hüküm altına alınmayan hususlar, taraflar arasında iyi niyet,
karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir,

MADDE 9- (1)Bu Protokol 9 (dokuz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret olup,t{(1.J..I2016
tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

ADRES:
Milli Eğitim Bakanlığı: Atatürk Bulvarı No:98 BAKANLIKLAR! ANKARA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) : JW Marriott Otel Ankara Kızılırmak
Malı.Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:l B-I Ofis No: 34-35 SÖÖÜTÖZÜ/ANKARA

1../.J;t2016

\
OsmanAYIK

Türkiye Otelciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı /.

Doç. Dr. Semih AKTEKİN
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

Genel Müdürü


