HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BARTIN İNKUMU HİDROLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
LABORATUVARLARI TESİSLERİ

Toplamda 32 odanın bulunduğu tesisimizin;
• 22 odada tek kişilik 2 adet yatak bulunmaktadır.
• 10 odada çift kişilik 1 adet yatak bulunmaktadır.
Misafir kapasitesi 62 kişi olan tesisimizde aileler için eklenen ek yataklarla birlikte 75
misafirimize hizmet sunulabilmektedir.
• Kurum içi kişi başı fiyatımız :
100,00 TL
• Kurum içi iki kişilik odada tek kişi fiyatımız :
140,00 TL
• Misafir kişi başı fiyatımız :
140,00 TL
• Misafir iki kişilik odada tek kişi fiyatımız :
170,00 TL
• Kurum dışı kamu personeli :
110,00 TL
• Kurum dışı kamu personeli iki kişilik odada tek kişi fiyatı :
150,00 TL
• 0-6 yaş misafirlerimiz için ücretsiz,7-12 yaş misafirlerimiz için %50 indirim
uygulanmaktadır
Fiyatlarımız tam pansiyon fiyatlarıdır.(konaklama, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam
yemeği)

GENEL HÜKÜMLER
1. Tesisimizden, müracaat formunda ismi yazanların dışında başkası yararlanamaz.
2. Tesisimizde, yalnızca mensuplarımızın birinci dereceden yakınlarına kurum içi fiyatlarımız
uygulanmaktadır.
3. Günlük rezervasyonlarda peşin ödeme yapılmaktadır.
4. Tesisimizde alakart servisi yapılmaktadır.
5. Tesisimizde kapalı alanlarda sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
6. Tesisimize dışarıdan yiyecek ve içecek maddesi getirilmesi kesinlikle yasaktır.
7. Misafirler kedi, köpek vb. evcil hayvanlarını beraberinde getiremezler.
8. Tesisimiz otoparkından yararlanan misafirlerimizin araçlarında bırakılan eşyalardan
tesisimiz sorumlu değildir.
BAŞVURU SIRASINDA ALINAN AVANS VEYA TESİS ÜCRETİNİN İADE KOŞULLARI
1. Rezervasyon yapıldıktan sonra dönemin başlamasına 1 haftadan daha az bir süre kala,
yararlanma hakkından vazgeçildiğini dilekçe ile idaremize intikal ettiren mensuplarımıza ait
avans ücreti dönemin başlayacağı güne kadar, her gün için %5 oranında kesinti yapılmak
suretiyle iade edilir.
2. Tesis ücreti bir tatil dönemi için (paket veya kişiye özel olarak) alındığından, tatil dönemine
geç gelme veya erken ayrılma halinde, yerini başkalarına bırakma veya eksik günleri için
ücret iade talepleri karşılanmaz.
3. Tesisimiz belirtilen tarihlerde saat 12.00’de öğle yemeği ile başlar ve sabah saat 10.00’da
sabah kahvaltısından sonra biter.
TESİSLERİMİZDEN YARARLANACAKLARDAN ALINACAK ÜCRET
1. Odalarımızda 2 Kişi Kalırsa
a) 2 Kişilik oda kişi başı günlük 100,00 TL
b) 2 Kişilik odada 1 Dönem tek kişi kalırsa günlük ücreti 140,00 TL’dir
c) Mensuplarımızın 0-6 yaş arası çocukları ücretsizdir.
d) Mensuplarımızın 7-12 yaş arası çocuklarına %50 indirim uygulanır. Günlük 50,00
TL’dir.
2. Misafir Ücretleri
a) 2 Kişilik odada kişi başı dönem ücreti günlük konaklama 150,00 TL
b) 2 Kişilik odada tek kişi günlük ücreti 170,00 TL’dir.
c) 0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.7-12 yaş arası çocuklarda %50 indirim uygulanır.
3. Kurum Dışı Kamu Personeli Ücretleri
a) 2 Kişilik odada kişi başı dönem ücreti günlük konaklama 110,00 TL
b) 2 Kişilik odada tek kişi günlük ücreti 150,00 TL’dir.
c) 0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.7-12 yaş arası çocuklarda %50 indirim uygulanır.
Ayrıntılı bilgi ve Başvuru için
Sıhhiye Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası Sıhhiye – ANKARA
Tel: 0 (312) 305 2496 – 305 1210
Tesis Telefonları
Tel: 0 (378) 238 6018 – 238 6039

