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DEVTUR A.Ş.’DEN DAVET!    16 Eylül 2013  
 

7 Mart 2013 tarihinde yapılan Devtur Turgutreis Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş.’nin Olağan Üstü Genel Kurul’unda 
“Ortaklık Bilgilerinin Yenilenmesi” yönünde alınan kararlar doğrultusunda şirketimizin ortakları, devre sahipleri, 
devre kullandırma hakkı sahiplerinin ellerinde bulundurdukları şirkete ait hisse senetleri, şirket ilmuhaberi, 
sözleşmeleri ve varsa diğer belgelerini acilen ibraz etmeleri gerekmektedir.   
 
Bununla ilgili sizlere 20 Mart 2013 tarihinde yaptığımız duyurumuz ile birçok ortağımız gerekli ibraz işlemini 
tamamlamıştır. Devtur A.Ş.’nin ortaklarına duyuruların gönderilebilmesi, rezervasyon, devre kullanabilme ve 
kullandırabilmeleri için bu belgelerin ibrazı şarttır. Aksi takdirde şirket ortağı olarak görülmeyeceklerdir. 
 

Bu konuda tüm ortakların gerekli hassasiyet ve önemi ileride sıkıntı yaşamamaları için göstermelerini bekliyoruz. 
 

Ortaklarımızı, ortaklık ve devre kullanım haklarında herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık olmaması için ivedilikle  
aşağıda adresi bulunan Devtur A.Ş. Turgutreis Tatil Köyü İşletme şirketi olan Sertur A.Ş.’nin Müşteri İlişkileri 
Bölümü’ne randevu alarak başvurmaya önemle davet ediyoruz.  Ortağımız bizzat başvuruda bulunamadığı 
durumlarda noter onaylı vekaletname ile başvurulması gerekmektedir. 
 

Devtur A.Ş. yaşadığı sıkıntılardan dolayı borçlanmış ve yeterince iyi hizmet veremeyecek noktasına gelmiştir. 
Bununla beraber, Devtur A.Ş.’nin birçok ortağının geçmiş tarihli borcu bulunmaktadır. Tüm ortaklarımızı geçmiş 
tarihli borçlarını ödemeye davet ediyoruz. Böylelikle borçlara hem daha fazla gecikme faizi işlenmemiş olacak hem 
de şirketimiz, ortaklarına daha iyi hizmet verebilecek noktasına gelecektir. Bu konuda herkesin hassasiyet 
göstermesini bekliyoruz.  
 
Geçmiş borçların Devtur Turgutreis Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş.’nin şirket banka hesabına yatırılması gerekmektedir. 
Banka bilgileri için lütfen irtibata geçiniz.  
 

Devtur A.Ş., gerek maliyetleri gerekse işleyişleri düzenlemek için mülkiyetini 10 seneliğine Sertur Servis Turizm 
ve Ticaret A.Ş.’ye kiralamıştır. Bu sebeble 2014 sezonu ile ilgili ödemelerinizi Sertur A.Ş.’nin hesabına yapmanız 
gerekmektedir. Duyuruları, www.serturservis.com.tr ve www.devturturgutreis.com sayfalarımızdan takip 
edebilirsiniz.  
  

Bu konularla ilgili sormak istediğiniz sorular için Sertur A.Ş. Müşteri İlişkileri ile irtibata geçebilirsiniz. 
 

Saygılarımızla, 

İbraz Edilecek Gerekli Belgeler ve Bilgiler 
• Devtur A.Ş.’ye ait Hisse Senedi veya Şirkete Ait İlmuhaber,  
• (İstanbul dışında ya da bizzat gelemeyecek olan kişiler, elindeki belgenin Aslı’nı, 

2013 yılında Noter’den ‘Aslı Gibidir’ onaylatarak aşağıdaki diğer belgelerle 
birlikte Kargo ile gönderebilirler. ) 

• Elinizdeki Ortaklık Sözleşmeleri  
• Nüfus Cüzdanınız , 1 adet Fotoğraf, Güncel Adres, Telefon, Email 

Adresi ve İletişim Bilgileri  
• Ortak adına başvuruda bulunuluyor ise, Noter Onaylı Vekaletname 

Sertur A.Ş. İletişim Bilgileri 
Adres : Meclis-i Mebusan 
Cad.    No:59    Kat:6     
Atlantik Han   P.K.: 34427 
Fındıklı – Beyoğlu / İstanbul 
Tel :  0212 252 07 05                    
Fax:  0212 252 07 09 
Web : www.serturservis.com.tr        
E-posta: info@serturservis.com.tr 
Randevu için; 0212 252 07 05 no.lu 
telefondan Müşteri İlişkileri Bölümü 
ile görüşebilirsiniz. 
Çalışma Saatlerimiz : 09:00 – 12:30 / 
13:30 – 18:00 (Hafta içi) 
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SERTUR A.Ş. Yeni Banka Hesap Bilgileri 
Banka Adı : T.C. İş Bankası A.Ş.     Şube Adı     : Beyoğlu - İstanbul 
Hesap No  : 1011-1389980              Şube Kodu : 1011  
Iban No     : TR15 0006 4000 0011 0111 3899 80 


