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Sayın ortağımız  , 
 
1985 yılından itibaren faaliyette bulunan Aktaş Akyarlar Tatil Tesisimiz , geçen seneler içinde 
işletme gelirleri ile , zaman zaman yenilenme faaliyetinde bulunulmasına karşılık  25 yıla 
yaklaşan hizmet süresi sonunda , daha ciddi ve kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu 
aşikardır. Geçtiğimiz yıl içinde yine işletme gelirlerini zorlayarak ve Sertur işletme 
şirketimizin özverileri ile bütün pencere ve kapılarımız yenilenmiştir. 
 
Apart ünitelerimizi daha kapsamlı bir yenileme için yeni bir programı( Sertur A.Ş. ile işbirliği 
halinde ) , siz ortaklarımızdan gelen talepleri de göz önüne alarak yapmaya karar verdik. 
Klima ve T.V. koymak da dahil olmak üzere banyo , mutfak , yer 
döşemeleri , yataklar , dolaplar v.s  dolayısı ile bir bütün olarak yenilemek üzere 
harekete geçiyoruz. Daha önce Fotaş Foça tatilköyünde de uygulanan sistemle , bu 
yenilemeye isteyen ortağımız katılacak , istemeyen ortaklarımız katılmayacaktır. Zoraki bir 
katılım  olmayacaktır. Katılmış olan ortaklarımız , yer seçimlerini yenilenmiş yerlerden 
yaparken , katılmayan ortaklarımız ise , mevcut standartlardaki ( yenilenmemiş ) apartlardan 
faydalanmaya devam edeceklerdir.  
 
Öncelikle daha çok talep gören apart üniteler yenilenme programına alınacaklardır. Hangi 
apartların ve ne kadar adette ünitenin yenileme programına alınacağına ise , siz ortaklardan 
gelecek talepler belirleyeceğinden , müracaatlarınızı  vakit geçirmeden yapmanız 
gerekmektedir. İlk parti yenilemeye katılmak için son katılım tarihi 31 Ekim 2008 tarihidir.  
 
Katılım şartları aşağıdaki gibidir. ; 
A tipi apartlara ait Temmuz ve Ağustos aylarından oluşan Kırmızı dönem için 2.950.-YTL , 
A tipi apartlara ait Mayıs,haziran Eylül  aylarından oluşan Beyaz dönem için 1.950.-YTL , 
B tipi Apartlara ait Kırmızı dönem için  2.250.-YTL  
B tipi apartlara ait Beyaz  dönem için    1.650.-YTL    
 
Bu bedellere KDV dahil olmayıp , KDV iş bitiminde fatura karşılığı ayrıca alınacaktır. Bu 
bedelleri ister peşin , ister 10 taksit te ödeme imkanı vardır. Bu şartlar 31.10.2008 tarihine 
kadar geçerli olup , bu tarihten sonra yapılacak başvurularda geçerli değildir.  
 
Yenilemeye katılacak ortaklarımızın, yenileme ücretlerini; 
TÜRKİYE İŞ BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ 1011 -1451243      NO’LU   SERTUR A.Ş. 
HESABINA, özellikle kendi Ad ve Soyadlarını belirterek yatırmaları önemle rica olunur. 
 
Ödemelerinizi kredi kartı ile de yapabilirsiniz. 
 
Sorularınız ve daha detaylı bilgi alabilmek için 0212 -252 07 05  nolu telefondan müşteri 
ili şkilerimiz ile temas kurabilirsiniz.   
 
Saygılarımızla  
Aktaş Tatil Köyleri A.Ş. 
 
 
 


