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Sevgili Ortaklarımız,  
 
Bildiğiniz üzere Bodrum Akyarlar tesisimizde, daha önce genel kurullarımızda aldığımız kararlar 
doğrultusunda, otel inşaatı yatırımını yaparak 2014 yılında hizmete açtık. Otelimiz,  Sertur A.Ş. 
işletme şirketimizle yaptığımız kiralama sözleşmesi ile işletilmektedir.  
 
Otelimizin başarılı işletmesinden dolayı , dünyanın önde gelen seyahat acentalarından Thomas 
Cook firması, kendi bünyelerinde bulunan “SENTIDO” otel zinciri içine bizim otelimizi almak 
istediklerini belirtmişlerdir. Otelimiz için de önemli bir kazanım olacağına inandığımız bu iş 
birliğine olumlu cevap vererek kabul etmiş  bulunuyoruz.  
 
Buna göre bundan böyle otelimizin ismi “SENTIDO BELLAZURE” HOTEL olarak değişmektedir. 
Ayrıca Turizm Bakanlığı’na yapmış bulunduğumuz sınıflandırma müracaatımız sonucunda, 
otelimize  4 yıldız takdir edilmiştir. Bütün bu gelişmeler ışığında tesisimizde yeni bir sayfa açma 
durumuna gelmiş bulunuyoruz. 
 
Siz ortaklarımızı da gelişmeler konusunda bilgilendirmeyi arzu ettik. Sizlere sağladığımız 
öncelikli kullanma, kullandırma imkanlarını göz önünde bulundurarak, daha standartlı hizmet 
verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek Turizm Bakanlığı standartlarına uyum 
sağlayabilmek, gerekse her şey dahil sistemi ile uyumlu hizmeti sizlere de sunabilmek hedefi ile 
önümüzdeki dönemlerde kademeli olarak mutfaklı apart ünitelerin sayısını azaltarak, işletme 
birliğini sağlamak ve tesisimizde sizler de dahil olmak üzere herkesi mutfaklardan çıkartmak ve 
tam bir tatil dinlenme imkanı sağlamak istiyoruz.   
 
Bu sene kış dönemimizde 2 ,3 ve 6  nolu bloklardaki mutfak ünitelerini kaldırarak, bu 
bloklardaki ünitelerimizi otelin diğer yeni oda standartlarına kavuşturmayı hedeflemekteyiz. 
1 ve 5 no.lu bloklardaki üniteler de mutfaklı olarak bu sene hizmet verecektir. Dolayısı ile 
mutfaklı ünite arzu eden ortaklarımız 1 ve 5 no.lu ünitelerden faydalanabileceklerdir.   
 
Siz ortaklarımızın otelimizin genel işleyişi olarak kabul edilen her şey dahil sisteminden en 
avantajlı şekilde faydalanabilmeniz için gerekli girişimlerimizi de yapmış bulunuyoruz.  
 
2015 sezonundan itibaren tesis kullanım şartlarını dikkatlice inceleyerek yenilikler hakkında 
daha detaylı bilgi alabilme şansınız olacaktır. 
 
Saygılarımızla, 
  
   
Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş. 
  

21 Ekim 2014, İstanbul 


