AKTAŞ A.Ş.
BAŞKASINA DEVİR TESLİM – TESELLÜM TUTANAĞI
___ / ___ / 20___
AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş. Müdürlüğü’ne,
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan devredene ait, detay bilgileri aşağıda belirtilen şirket
ortaklığını gösteren pay senedi/ilmühaber ile bunlara bağlı kullanım haklarının; yine aşağıda
kimlik bilgileri bulunan devir alana bütün hak ve vecibeleri ile devredilmesi yönünde irade
beyan etmeleri ile iş bu tutanak düzenlenmiştir.
Ek-1’de bilgisi yer alan hisse senedinin aslını devir esnasında, devir alan olarak devir edenden
fiilen teslim aldım. Devir alan olarak asıl belgeyi (bu hisse senedini) saklamam gerektiğini, aksi
takdirde şirket ortaklığını ispatlayamayacağımı biliyorum. Aktaş A.Ş. Yönetim Kurulu’nun
düzenleme yetkisinde olan “Kullanma Yönetmeliği”nde belirtilen şartlarla hakların
kullanılabildiğini, yapılan devir işleminin şirket ortaklığı devri olduğunu bilmekteyim.
Bu işlem “kat mülkiyeti”, “devre mülk” veya “devre tatil” devri değildir. Hisse senedine bağlı
olarak ve hisse senedi ile birlikte şirket ana statüsünde , ortaklara tanınan haklardan
faydalanma hakkının devrinin oluştuğu bütün hak ve vecibeleri ile devir edenden devir alana
devredildiğini açık irademizle gayrı kabili rücü beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
İşbu tutanak ___/___/20___ tarihinde 2 nüsha olarak taraflarca imza altına alınmıştır.
Tutanakta ve Ek-1’de yer alan açıklamalar ve bilgiler doğrultusunda devir eden ve devir alan
olarak işlemi onaylıyor, imzaya alıyoruz.
Devir işleminin tamamlanarak kayıtlara geçebilmesi için: bu devir tutanaklarından 1 asıl
nüshanın ve hisse senedinin renkli taraması veya fotoğrafının şirket merkezine
gönderilmesinden sonra, şirketin vereceği onay ile olabileceğini biliyoruz. Kayıtlara geçmeden
önce hisse devir bedeli olarak, alıcı ve satıcının toplam 600 TL yeni kayıt bedeli olarak ek 1 de
belirtilen banka hesaplarına “hisse devir işlemi yeni kayıt bedeli” açıklaması ile yatırılması
gerekmektedir.
Devir Eden
Devir Alan
Adı Soyadı
TC Kimlik No.su
Cep Telefonu

Adı Soyadı
TC Kimlik No.su
0(_____)

Cep Telefonu

0(_____)

E-mail Adresi

E-mail Adresi

Eksiksiz Teslim Ettim.
Ad,soyad :
İmza :

Önemli Not : Aktaş A.Ş. devirlerinde devir edilen
ortaklıkta eğer yenileme programına katılımı bulunmuyor
ise, Akyarlar tesisimizin açıklanan normal kullanım
bedelinin +%50 farkı ile konaklama yapılabilir. Devir alan,
bu şartlarda devir aldığını kabul ve ikrar etmiştir.
Eksiksiz okudum, kabul ettim ve teslim Aldım.

Ad,soyad :
imza :

Ekler : Ek 1 – Hisse Senedi / İlmuhaber Bilgileri
Aktas_Devir4_Baskasina Devir Teslim_Tesellum Tutanagi_Dokumani

EK-1
___ / ___ / 20___ TARİHLİ AKTAŞ A.Ş. HİSSE
BAŞKASINA DEVİR TUTANAĞININ EKİDİR
Teslim Edilen Hisse Senedinin/İlmuhaberin Bilgileri
Evrak Cinsi
( Hisse Senedi /
İlmuhaber )

Belge Seri No

Evrak Adedi

Nominal
değeri

Tarih : ___ / ___ / 20___
Devir Eden :

Devir Alan :

İmza :

İmza :

Başkasına Devir İşlemi İçin Yapılması Gerekenler :
• Bu tutanak Aktaş A.Ş. şirket merkezine talep edilen diğer belgelerle birlikte “Asıl”
belge olarak kargoyla gönderilir.
o Devir Alan’ın doldurduğu “İletişim Bilgi Formu” eposta ve kargoyla gönderilir.
• Aşağıdaki belgeler iletisim@aktasakyarlar.com.tr adresine epostayla gönderilmesi
gerekmektedir.
o Hisse Senedinin taramadan renkli olarak geçirilip ya da fotoğrafının iletilmesi.
Belgenin aslı ya da güncel tarihli Noter onaylı asıl örneği olmadan herhangi
bir devir işlemi yapılamaz.

o Nüfus cüzdan örnekleri
Varsa, şirkete olan geçmiş borçlarının tamamen ödenerek borçsuz olarak devri
gerekmektedir. uye@aktasakyarlar.com.tr adresinden borç durumunuzu öğrenebilirsiniz.
• Devir bedeli için Aktaş A.Ş. Banka Hesap Bilgileri
AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
İŞ BANKASI - BEYOĞLU ŞUBESİ (1011) / IBAN : TR800006400000110111799799
•

Aktaş A.Ş. İletişim Bilgileri ve Kargo Adresi
Faks
E-posta
Web
Kargo
Adresi

0212 252 07 09

iletisim@aktasakyarlar.com.tr
www.aktasakyarlar.com.tr
Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187/5
P.K.: 34433 Galatasaray - Beyoğlu / İstanbul
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