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 Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği günden bu yana şoför ve nakliyeci esnafı ile Oda 

Yöneticilerinin, zor doğa koşulları altında gece gündüz demeden yük ve yolcu taşımak suretiyle ifa 

ettikleri kutsal amaçlı kamu hizmetinin yorgunluğunu kısa süreli de olsa atabilmeleri amacıyla sosyal 

hizmetler sunmaya özen ve çaba göstermektedir. 

  

Bu amaçla şoför ve nakliyeci esnafımız ve yönetici meslektaşlarımızın eğitim ve dinlenme 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere Didim Altınkum mevkiinde bulunan tesisimiz, Başkanımız Sayın Fevzi 

APAYDIN’ın talimatları ile yeniden elden geçirilerek Federasyonumuzca hizmete hazır hale 

getirilmiştir.  

 
Tesisimiz 2014 yaz sezonuna hazır hale getirilmiş olup, 07 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 

hizmetinize sunulacaktır.  

 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 sezonunda da en ucuz ve en kaliteli koşullarda tatil ve eğitim 

yapılabilmesi için bütün imkânlarımız seferber edilmiş ve herhangi bir fiyat artışına gidilmemiştir.  

 
Oda Yöneticilerimiz ile meslek mensuplarımız ve beraberlerindekiler aşağıdaki koşullarla 

Tesislerimizden yararlanabileceklerdir:  
 

1- Oda yöneticilerimiz ile meslek mensuplarımızın kendileri, eş ve çocukları ile misafirleri için 

sabah kahvaltısı, akşam yemeği açık büfe ve konaklama ücreti olarak günlük kişi başına;  

a) Büyükler : 55.00 TL. + KDV  

b) 0-6 yaş gurubu çocuklar ücretsiz.  

Sadece yemek almaları halinde tesisin belirlemiş olduğu yemek ücreti.  

c) 6-12 yaş grubu çocuklar %50 indirimli.  
2- Birliklerin ve Meslek Odalarının S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinin ve 

Taşıyıcı Kooperatiflerinin yapacağı mesleki toplantılar içinde aynı fiyatlar geçerlidir.  
3- Tesisimizden yararlanmak isteyen Yöneticilerimiz ve diğer personel ile beraberindekilerin 

kendilerinin ve aile efradının kimliklerini yasa gereği Tesislerde ibraz etmeleri zorunlu olup, kimlik 

gösteremeyenler Tesis’e alınmayacaktır.  
4- Tesisten yararlanmak isteyenler, rezervelerini yaptırıp, kalacakları süreye ait ücret tutarının % 

50’sini Ankara Halkbank Bakanlıklar Şubesi nezdindeki 12000002 nolu hesaba yatırmaları 

gerekmektedir.  

5- Rezervasyon talep tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konaklama bedelinin %50’sinin ilgili 

bankaya yatırılmaması halinde rezervasyon iptal edilmiş olacaktır.  
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6- Bankaya yatırılan %50 konaklama bedeli dekontunun tesisimizde konaklama yapacak kişinin 

mutlaka adına olması gerekmektedir.  

7- Bütün odalarımız televizyonlu ve klimalıdır.  

8- İlgili banka şubesine yatırılan ücret dekontunun, Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisimizin 

aşağıda belirtilen faks numarasına mutlaka gönderilmesi gerekmektedir.  

9- Tesislerimizden yararlanmak isteyen konuklarımızın yukarıda açıklandığı (5. ve 6. madde) 

şekilde ücretlerini yatırmadıkları veya dekontu tesise faksla göndermedikleri takdirde, şifai veya 

telefonla yaptırmış oldukları rezervasyonlar geçersiz sayılacaktır.  

10- Tesislerimizde konaklama süresi on gün olup, on günlük rezervasyon yaptıranların, tesisten 

erken ayrılmaları halinde konaklama ücreti kendilerine iade edilmeyecektir.  

11- Tesisin Muhasebesi Federasyonumuzca ayda en az iki defa denetlendiğinden misafirlerimizin 

tesis çalışanlarını zor durumda bırakmamaları için ödentilerini noksansız ve zamanında yapmaları 

zorunludur.  

Tesisimizde konaklayacak tüm Teşkilat yöneticilerimiz ve konuklarımızın yukarıda belirtilen 

kurallara uyum gösterecekleri düşüncesiyle iyi bir tatil geçirilmesini diler, çalışmalarınızda başarılar 

dileriz.  

 
 

 

 

 

 

 

  

  Mehmet Nesip KEMALOĞLU                      Fevzi APAYDIN 

                   GENEL SEKRETER                                        BAŞKAN  

    
 

 

DİDİM EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ 

 

ADRES: TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU 

                EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ 

     Karakol Sokak No:21 Altınkum-Didim/AYDIN 

 

TELEFON: 0 256 813 66 99 – 813 63 35 

 FAKS       : 0 256 813 66 80 
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