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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 

13 NOLU GENELGE 

 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 sezonunda da kâr amacı güdülmeden tatil ve eğitim yapılabilmesi 

için esnafımızın istifadesine sunulan Didim Altınkum mevkiinde bulunan tesisimiz,  08 Mayıs 2017 

tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacaktır. 

 

2017 yılında uygulanacak fiyatlar; 

 

 a) 01 Mayıs 2017 -23 Haziran 2017 tarihleri arasında kişi başı yarım pansiyon konaklama 

ücretinin KDV dahil 60,00 TL. 

 

 b) 24 Haziran 2017 -31 Ağustos 2017 tarihleri arasında kişi başı yarım pansiyon konaklama 

ücretinin KDV dahil 80,00 TL.  

 

 c) 01 Eylül 2017 -30 Ekim 2017 tarihleri arasında kişi başı yarım pansiyon konaklama 

ücretinin KDV dahil 60,00 TL. 

  

 d) 08-12 yaş grubu için bu tutarların % 50’si indirimli  

 

      e) 0-08 yaş arası ücretsiz, 

 

olarak belirlenmiştir.  

 

Birlikler, diğer meslek odaları, esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri ile taşıyıcı 

kooperatiflerinin yapacağı mesleki toplantılar için Federasyonumuza bağlı meslek odaları için belirlenen 

fiyatlar uygulanacaktır.  

 

Tesisimizden yararlanmak isteyenlerin; 

 

1-Kendileri ve beraberinde bulunanların kimliklerini ibraz etmeleri, 

 

       2-Önceden rezervasyon yaptırıp kalacakları süreye ait ücret tutarının % 50’sini Ankara Halkbank 

Bakanlıklar Şubesi nezdindeki 12000002 nolu hesaba yatırmaları,  

 

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

bankaya yatırılmaması halinde rezervasyonlarının iptal edileceğinin bilinmesi, 

 

      4-%50 konaklama bedelinin tesisimizde konaklama yapacak kişinin adına düzenlenmiş olması,  

 

      5-Yatırılan ücret dekontunun, Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisimizin aşağıda belirtilen faks 

numarasına mutlaka gönderilmesi, 
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      6-Şifai veya telefonla yapılan rezervasyonların geçersiz olduğunun bilinmesi,  

 

      7- Tesisimizde konaklama süresi on gün olup on günlük rezervasyon yaptıranların tesisten erken 

ayrılmaları halinde kalan süreye ait konaklama ücretinin kendilerine iade edilmeyeceğinin bilinmesi,  

 

gerekmektedir. 

 

Ayrıca, tesisimiz Federasyonumuzca ayda en az iki defa denetlendiğinden misafirlerimizin tesis 

çalışanlarını zor durumda bırakmamaları için ücretlerini noksansız ve zamanında yatırmaları zorunludur.  

 

Bilgilerinizi rica ederiz.  

 

                         

                 Enver YENİÇERİ      Fevzi APAYDIN 

       Genel Sekreter                      Başkan   

 

 

 

TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU 

DİDİM EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ 

 

Adres     : 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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