
Yenilenen yüzüyle
daha da güzel...



Değerli Ortağımız,

Sizleri şahsım, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve çalışma 
arkadaşlarım adına selamlıyor, bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 
huzurlu ve güven içerisinde bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum.
 
Göreve geldiğimiz 1999 yılından bu yana Ar-Tur’u yenilemek, 
gençleştirmek ve sizlerin daha huzurlu ve rahat tatil yapmasını 
sağlamak için var gücümüzle çalıştık. Ar-Tur’un değerine değer 
katması, çağa uygun bir tatil sitesi ve daha da kazançlı bir şirket 
olması için çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 

çalışmaları sizlere aktarmış olsak da bu kitapçıkta bunları bir araya toplayarak geçmişten günümüze  
Ar-Tur’da neler yapılmış, nelerle mücadele edilmiş, Ar-Turumuz neredeymiş, nereye gelmiş, sizlerle,           
Ar-Tur’un yeni sahipleriyle ve gelen misafirlerimizle paylaşmak istedik.
 
Ar-Tur Tatil Sitesi (Arkent), Ege kıyılarımızda kurulmuş, Balıkesir’e 2 saat, İzmir’e 2,5 saat, Ayvalık’a sadece 
20 dakika mesafede bulunan, 2.165.000 m2 alana kurulmuş, Avrupa’nın ikinci büyük tatil sitesidir.            
Ar-Tur Tatil Sitesi’nde yaklaşık 1700 özel mülkiyet villa bulunmaktadır. Kuruluşundan bu yana sürekli 
gelişen, sürekli hareket halinde olan, yaşayan, yaşatan, mutlu eden, huzur veren ve her misafirin takdirlerini 
toplayan bir yaşam alanıdır.
 
Değerli Ortaklarımız;
Şundan emin olunuz ki; Ar-Tur güvenilir ellerde sürekli büyüyen bir şirket ve sürekli gelişen bir tatil sitesidir. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bu sezonda da tatilinizi sağlık, afiyet, huzur ve bereket içinde 
geçirmenizi temenni ediyor; şahsım, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve tüm çalışma arkadaşlarım 
adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
 

SAİT OCAKTAN
AR-TUR Turizm Endüstri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı



Yönetim ve Denetim Kurulu

İdari Kadro

Bunları...

...biliyor muydunuz

Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan - Murahhas Üye : Sait Ocaktan - İş Adamı
Başkan Vekili - Murahhas Üye : M. Zeki Özkan - Yer Bilimci
Murahhas Üye : Nadim Köse - İnşaat Mühendisi
Üye : Şevki Numanoğlu - Yüksek Mimar
Üye : İlhan Erdinç - Makine Mühendisi
Üye : M. Kemal Gürçay - Eurest Bölge Direktörü
Üye : C. Nevres Erbaşı - Avukat

Denetim Kurulu Üyeleri
Ramazan Kardeş  : Mali Müşavir
Erdal Ünal : Doktor
Erkan Dağıstanlı : Emekli Havacı Albay

Emine Kılınç : Muhasebe Müdürü - Genel Müdür Vekili
Afize Mutlu : İşletme Amiri
Nuriye Övüç : Tahsildar - Veznedar
Zuhal Güngör : Halkla İlişkiler
Meltem Özatanlar : Muhasebe Memuru
Özlem Başaran : Sekreter
Dilek Dalgaç : Çay Ocağı Görevlisi
Sunay Başaran : Muhasebe Memuru ve Mutemet

?
1- Ar-Tur’un 2 milyon 165 bin m2’ye kurulu bir tatil beldesi olduğunu,
2- Güvercin, Martı ve Gemi Yatağı koylarındaki denizin “mavi bayraklı” olduğunu,
3- Ar-Tur’un yollarına döşenen kilit parke taşın kendi imalatı olduğunu,
4- Anayollara ve arayollara döşenen kilit parke taşın toplam 200 bin m2 (28 futbol sahası büyüklüğüne 

eşdeğer) olduğunu,
5- Sınırları içinde Jandarma karakolu olan Türkiye’deki tek tatil beldesi olduğunu,
6- Her türlü konfora sahip 48 adet apart dairesi olduğunu ve doluluk oranının yüzde 100 olduğunu,
7- Kendi suyunu kendisine ait su kuyularından tedarik ettiğini,
8- İleri teknolojiye uygun sorunsuz çalışan arıtma tesisine sahip olduğunu,
9- Ar-Tur Turizm Endüstri A.Ş.’nin yaz sezonunda ortakları ile birlikte yaklaşık 10 bin    

kişiye hizmet verdiğini,
10- Sağlık Ocağı’nda tam gün çalışan doktor ve hemşire ile sağlık hizmeti sunulduğunu,
11- Her koyda birbirinden güzel restoran, bar ve çay bahçeleri ile site sakinlerine hizmet verildiğini,
12- Her plajında eğitimli ve sertifikalı cankurtaran bulunduğunu,
13- Açık hava sinemasında en son vizyon filmlerinin gösterildiğini,



Dünden bugüne AR-TUR...
Yollarımız 200.000 m2 parke taş döşenerek düzenlendi.

Kanalizasyon ve su şebekeleri yenilendi.



Tuvaletlerimiz modernize edildi.

Duşlarımız ve soyunma kabinlerimiz daha konforlu ve kullanışlı.



Site sakinlerimizin can ve mal güvenliği için çalışmalar yapıldı.



Dünden bugüne
AR-TUR

Sağlık ocağı ve Eczanemiz hizmet vermeye başladı.



Herşey AR-TUR sakinleri için...
Çocuk parkından diskoya...

Site içi alışveriş alanlarına...



Ortakları için yaptığı yatırımlara...

Açık hava spor aletlerinden yürüyüş parkurlarına...



Nezih restoranlar, bar ve çay bahçeleri hizmetinize sunuldu.





TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
GÖMEÇ

Sizlerin desteğiyle, AR-TUR’u daha da güzelleştirmek için 
çalışmaya devam ediyoruz.


