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Sayın Devtur ortaklarımız , 
  
Bildiğiniz üzere Şirketimizin bu yıl içerisinde gerçekleştirilen Olağanüstü 
Genel Kurulunda, yapılan görüşmeler sonucunda şirketimizde yönetim 
değişikliğine gidilmiş ve değişiklik gerçekleşmiştir. 
  
Yeni yönetim olarak sezon açılışına çok yakın bir tarihte (Nisan 2013) iş 
başına gelmemizden dolayı, bu sezon, daha önceki yönetim zamanında 
belirlenen kullanım şartlarını değiştirme şansımız olmamış ve dolayısı ile 
eski yönetim kurulunun almış olduğu kararları uygulamak zorunda 
kalınmıştır. Bununla birlikte yeni “kullanım yönetmeliği” için çalışmalarımız 
halen devam etmekte olup ilk genel kurulda görüş ve onayınıza 
sunulacaktır. 
  
Yeni yönetim olarak, şirketin kontrolünü hemen ele alarak acilen ödenmesi 
gereken hacizli kamu borçları (SSK, vergi), personel borçları vs. ödenmiştir. 
Şirketin gelir ve giderleri tam olarak muhasebe kurallarına uygun olarak 
düzenlenmiştir. Geçmiş yönetimden eksik kalan 4 evin iç dekorasyonu 
yapılmış ve dekorasyonu yapılmamış eksik evimiz kalmamıştır. Güneş 
enerjisi panel ve depoları kısmen değiştirilmiş ve sıcak su  imkanı daha iyi 
konuma getirilmiştir. Sahil kesimine de ilave kum getirilmiştir. Tesisin 
aydınlatılması çok daha iyi bir hale getirilmiştir. Ayrıca birçok konuda daha 
iyileştirmeler yapılmış ve yapılmaktadır. 
  
Bütün bu konularda bizler çalışırken, yeni yönetime sözlü ve yazılı destek 
veren bütün ortaklarımıza teşekkür ederiz.  
  
Bununla birlikte, bazı ortakların eski alışkanlıklarını devam ettirerek, 
şirketin koyduğu kuralları kendi menfaatleri için bozmaya, yeni yönetimi 
kötüleyerek guruplar oluşturmaya çalışmasını esefle takip etmekteyiz.  
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Şunun gayet açık ve net bir şekilde bütün ortaklarımızca bilinmesini 
önemle rica ederim ki; Burası bir Tatil Yeridir. Buraya ortaklarımız ve herkes 
tatil ve huzur bulmak için gelirken, amaçları belli bazı kişilerin bu huzuru 
bozmaya çalışmasını kesinlikle kabul edemeyiz. Eğer bir şikayeti olan varsa 
şirket merkezine başvuruda bulunabilir ve irtibata geçebilir. Tesiste 
huzurun bozulmasına sebep olan, görevli personeli çeşitli 
şekillerde  taciz  eden bu  kişiler için yönetim kurulumuz, bundan sonra 
devre kullandırmamak da dahil olmak üzere çeşitli disiplin kararları 
almaya yetkilidir. Yeni yönetimin bu yetkilerini sonuna kadar 
kullanacağından kimsenin kuşkusu olmasın.  
  
Bu konuya ilişkin bazı kişi ve ortakların para ve imza toplama peşinde 
olduğunu da görmekteyiz. Bu kişilere itibar ederek, paranızı ve huzurunuzu 
kaçırmayınız. Burası bir Anonim Şirkettir ve belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde yönetilecektir. Kimsenin şahsi menfaatleri ön plana 
çıkartılamaz. Bu türlü davranışlarda bulunan kişileri yönetim olarak gayet 
yakından takip ediyoruz ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın. 
  
Tekrardan özetlemek gerekirse; Tesisimiz bir Tatil Yeridir. İnsanlar tatil 
amaçlı olarak oradadırlar. Tatilde tesisin ve misafirlerimizin huzurunu 
kaçıranlara asla taviz vermeyeceğiz. Tatil için gelen siz değerli ortaklarımıza 
huzurlu bir tatil yaptırtmak öncelikli amacımızdır.  
  
Huzurunuzu kaçıran kişileri lütfen şirketimize bildirmeye çekinmeyiniz. 
Kimseye paranızı kaptırmayınız.  
  
Hepinize iyi tatiller dilerim. 
  
Sevgilerimle, 
  
 
İsmail Kolat  
Yön. Kur. Bşk.  
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