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03Yönetim Kurulu Baflkan› Mesaj›

De¤erli Ortaklar›m›z,

2006 y›l› Türkiye ekonomisi genel olarak de¤erlendirildi¤inde, gerek ulusal ve gerek-
se uluslararas› düzeyde olumlu geliflmelerin a¤›rl›kta oldu¤u görülmektedir. 2006 y›l›

boyunca dünya ekonomisinde çok olumsuz dalgalanmalar yaflanmam›fl, iç piyasalarda
ise memnuniyet verici geliflmeler 2006 y›l› hedeflerine ulafl›lmas› ile sonuçlanm›flt›r. 

‹ç politikada istikrarl› bir çizgi korunurken, gerek özellefltirmeler ve gerekse özel sektörün
sermaye aç›l›mlar› sonucunda, ekonomide 2006 özellikle yabanc› yat›r›mc›n›n ilgisinin art-
t›¤› bir y›l olmufltur. Türkiye’ye gelen do¤rudan yabanc› sermaye miktar› 2005 y›l›na naza-
ran yüzde 105.2 artarak 19.8 milyar ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r. 2006 y›l› için hedeflenen tek
haneli enflasyon oranlar› y›l içinde mevsimsel dalgalanmalar d›fl›nda beklenen düzeyde
seyretmifl ve korunan bütçe disiplini ve yüzde 6,5 faiz d›fl› fazla sayesinde TÜFE y›lsonun-
da yüzde 9,65 olarak gerçekleflmifltir. Di¤er taraftan bütçe aç›¤›n›n GSMH içindeki pay›
yüzde 0.7’ye düflmüfltür. S›k› maliye politikalar› sayesinde, 2002’de yüzde 78.4 olan net
kamu borcunun GSMH’ye oran› 2006’da yüzde 46-47 seviyesine inmifltir.

2001 y›l›ndan bu yana baflar›l› bir flekilde yürütülen makro ekonomik performans›n neden-
leri araflt›r›ld›¤›nda, mali disiplin, enflasyon hedefli para politikas›, bankac›l›k gözetim siste-
mindeki geliflme baflta olmak üzere gerçeklefltirilen yap›sal reformlar karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Dünya ekonomik geliflmelerine bak›ld›¤›nda ise, yüksek ve de¤iflken enerji fiyatlar› ha-
la dikkatle takip edilmesi gereken bir konumdad›r. ABD’de konut sektöründe yafla-
nan yavafllaman›n ekonomiye yay›lmas› kayg› veren di¤er bir husustur. Küreselleflme-
nin de etkisi ile, ABD’deki olas› bir resesyonun baflta Çin olmak üzere Asya ekono-
milerini yavafllataca¤› beklenmektedir.

Ülkemizin yaratt›¤› katma de¤er yönünden en önemli sektörlerinden biri olan turizm,
ekonomimizdeki yerini giderek önemsetmekte ve istihdam içindeki pay›n› da yükselt-
mektedir. 2006 y›l›nda turizmi ilgilendiren birkaç olumsuz geliflme (kufl gribi, karika-
tür krizi vs.) nedeniyle ülkemize gelen turist say›s› bir önceki y›la göre yüzde 6 azala-
rak 19.819.000 kifliye, yabanc› turistten elde edilen gelir ise yüzde 10 azal›fl ile 12,5
milyar USD olarak gerçekleflmifltir.

2006 y›l›nda ‹zmir’e gelen yabanc› turist say›s› 777.148 kiflidir. Bu say›, bölgenin turizm
kapasitesinin çok alt›ndad›r. ‹zmir - Adnan Menderes Hava Liman› d›fl hatlar terminalinin
yenilenmesiyle daha fazla yabanc› turistin gelme olana¤› do¤mufltur. Çeflme – Alaçat›
bölgesi; deniz, kum ve güneflinin yan› s›ra rüzgar›, sörfü ve termal sular› ile de yükselen
bir turizm bölgesi olma yolunda h›zla ilerlemektedir. Bölgede bu y›l, 294.697’si yerli,
61.030’u yabanc› olmak üzere toplam 355.727 turist, 1.216.888 geceleme gerçekleflti-
rilmifltir. Çeflme turizminin önemli kuruluflu olan Alt›n Yunus Çeflme, 2005 y›l› Kas›m
ay›nda bafllad›¤› genel renovasyon kapsam›nda tüm ana bina odalar›n›, lobisini, toplan-
t› salonlar›n› ve ana restoran›n›n yenileme çal›flmalar›n› tamamlayarak 1 Nisan 2006 tari-
hinde müflteri memnuniyetini daha da art›rmak amac›yla yeniden hizmete aç›lm›flt›r. 

Müflteri memnuniyetini ilke edinen ve insan kayna¤›n›n katma de¤erine inanan bir yö-
netim anlay›fl›yla, 2007 y›l›n›n müflterilerimiz, çal›flanlar›m›z, hissedar ve ifl ortaklar›m›z
için baflar›l› bir y›l olmas›n› diliyorum. 

Sayg›lar›mla,

Hasan DEN‹ZKURDU
Yönetim Kurulu Baflkan›
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1. Baflkanl›k Divan› seçimi,
2. Zab›tlar›n imzalanmas› için Baflkanl›k Divan›na Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murak›p Raporu ve Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kuruluflu Raporu’nun okunmas› ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasas› Kurulu’na ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na gönderilen 2006 y›l› kar/zarar hesab› ve flirket bilançosunun tasdi-
ki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak›plar›n ibras›, 
5. Yönetim Kurulunca seçilen Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kuruluflunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Boflalan Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeli¤inin tasvibi ve görev süresinin tesbiti,
7. Ana Sözleflmenin 7.maddesi uyar›nca Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi yap›lmas› ve görev sürelerinin
tesbiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine  ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
9. fiirket Ana Sözleflmesinin 13. Maddesi uyar›nca murak›p adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murak›plar yerine yeniden seçim yap›lmas›
ve görev sürelerinin tesbiti,
10. Murak›plara ödenecek ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
11. fiirket Ana Sözleflmesinin “Kay›tl› Sermaye” bafll›kl› 6. maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,

ESK‹ fiEK‹L
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-
fiirket Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 30.4.l998 tarih ve  23/4l0 say›l› karar› ile Kay›tl›
Sermaye Sistemini kabul etmifl ve bu sisteme geçmifltir.

fiirketin Kay›tl› Sermayesi: 25.000.000 YTL. (Y‹RM‹BEfiM‹LYON YEN‹ TÜRK L‹RASI)
Her bir hissenin nominal de¤eri: l Ykr.
fiirketin Ç›kar›lm›fl Sermayesi: 13.513.500 YTL. de¤erindedir. Bu sermaye beheri l Ykr. nominal de¤erde  9. tertip  675.675.000 adet A
grubu hamiline, 153.513.360  adet B grubu nama, 387.026.640 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 24.255.000
adet E grubu hamiline ve 100.623.603,85 adet E grubu nama olmak üzere cem’an 1.351.350.000 hisseye bölünmüfltür. 

Yap›lacak nakit karfl›l›¤› sermaye artt›r›mlar›nda D grubu hisse senedi ihraç edilemez. Nakit sermaye art›fllar›nda D grubu hisselerin rüçhan
haklar› E grubu hisse senedi sat›n alma hakk› vermek suretiyle kulland›r›l›r.

Ç›kar›lm›fl sermayeyi teflkil eden 13.513.500 YTL.n›n 316.530 YTL.n›n tamam› nakden ödenmifl, kalan 13.196.970 YTL. da ‹ç kaynaklar-
dan karfl›lanarak ortaklara hisseleri oran›nda bedelsiz hisse senedi olarak da¤›t›lm›flt›r.

13.513.500 YTL. sermayeyi teflkil eden 1.351.350.000 hissenin da¤›l›m› afla¤›daki flekildedir.

GRUBU H‹SSE ADED‹ TOPLAM (YTL)
A 675.675.000 6.756.750  
B 153.513.360 1.535.133,6
C 387.026.640 3.870.266,4           
D 10.256.396,15 102.563,9615
E 124.878.603,85 1.248.786,0385                        
TOPLAM 1.351.350.000 13.513.500

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi
24 May›s 2007 Tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant› Gündemi
Toplant› yeri: Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi Çeflme/ ‹ZM‹R
Toplant› saati: 10.30
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Nama yaz›l› hisse senetlerinin sat›fl› ‹dare Meclisinin ? ekseriyetinin karar› ile mümkündür.
Nama yaz›l› hisse senetlerinin k›smen ya da tamamen 3.flah›slara devir ve sat›fl› halinde ‹dare Meclisi sebep göstermeksizin bu sat›fl› kay›ttan
imtina edebilir.
Hisse senetlerinin yasal hükümler çerçevesinde de¤iflik kupürler halinde birlefltirilmesinde ‹dare Meclisi yetkilidir.

‹dare Meclisi, Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kay›tl› Sermaye Tavan›na kadar nama veya hamiline yaz›l› hisse senedi
ihraç ederek ç›kar›lm›fl sermayeyi artt›rmaya yetkilidir.

‹dare Meclisi imtiyazl› ve itibari de¤erinin üzerinde hisse senedi ihraç etme yetkisine sahiptir.

YEN‹ fiEK‹L
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-
fiirket Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 30.4.l998 tarih ve  23/4l0 say›l› karar› ile Kay›tl›
Sermaye Sistemini kabul etmifl ve bu sisteme geçmifltir.

fiirketin Kay›tl› Sermayesi: 25.000.000 YTL. (Y‹RM‹BEfiM‹LYON YEN‹ TÜRK L‹RASI)
Her bir hissenin nominal de¤eri: l Ykr.
fiirketin Ç›kar›lm›fl Sermayesi: 16.756.740 YTL. de¤erindedir. Bu sermaye beheri l Ykr. nominal de¤erde 836.399.182,60 adet A grubu
hamiline, 190.356.566,4  adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E
grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem’an 1.675.674.000 hisseye bölünmüfltür. 

Yap›lacak nakit karfl›l›¤› sermaye artt›r›mlar›nda D grubu hisse senedi ihraç edilemez. Nakit sermaye art›fllar›nda D grubu hisselerin rüçhan
haklar› E grubu hisse senedi sat›n alma hakk› vermek suretiyle kulland›r›l›r.

Ç›kar›lm›fl sermayeyi teflkil eden 16.756.740 YTL.n›n 3.559.770 YTL.n›n tamam› nakden ödenmifl, kalan 13.196.970 YTL. da ‹ç kay-
naklardan karfl›lanarak ortaklara hisseleri oran›nda bedelsiz hisse senedi olarak da¤›t›lm›flt›r.

16.756.740 YTL. sermayeyi teflkil eden 1.675.674.000 hissenin da¤›l›m› afla¤›daki flekildedir.

GRUBU/NEV‹ H‹SSE ADED‹ TOPLAM (YTL) 
A HAM‹L‹NE 836,399,182.60    8,363,991.826    
B NAMA 190,356,566.40    1,903,565.664    
C HAM‹L‹NE 481,350,851.00    4,813,508.51    
D NAMA 10,256,396.15    102,563.9615    
E HAM‹L‹NE 30,076,200.00    300,762.00    
E NAMA 127,234,803.85    1,272,348.0385    
Toplam 1,675,674,000.00    16,756,740.00    

Nama yaz›l› hisse senetlerinin sat›fl› Yönetim Kurulunun  ? ekseriyetinin karar› ile mümkündür.
Nama yaz›l› hisse senetlerinin k›smen ya da tamamen 3.flah›slara devir ve sat›fl› halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu sat›fl›
kay›ttan imtina edebilir.
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Hisse senetlerinin yasal hükümler çerçevesinde de¤iflik kupürler halinde birlefltirilmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kay›tl› Sermaye Tavan›na kadar nama veya hamiline yaz›l› hisse sene-
di ihraç ederek ç›kar›lm›fl sermayeyi artt›rmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, imtiyazl› ve itibari de¤erinin üzerinde hisse senedi ihraç etme yetkisine sahiptir.

12. Y›l içinde yap›lan ba¤›fllara iliflkin ortaklara bilgi sunulmas›,
13. Y›l kar› konusunda müzakere ve karar,
14. fiirketimizin, 2007 ve izleyen y›llara iliflkin kar da¤›t›m politikalar›n›n ortaklar›n  bilgisine sunulmas›,  
15. 2007 y›l› temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:IV, No: 27
Tebli¤i’nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avans› da¤›t›lmas› konusunda, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve ayn› madde
uyar›nca, da¤›t›lacak temettü avans›n›n, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluflmamas› veya zarar oluflmas› durumlar›nda, bir önceki
y›la ait bilançoda yer alan ola¤anüstü yedek akçelerden ya da ola¤anüstü yedek akçe tutar›n›n zarar› karfl›lamaya yeterli olmamas› duru-
munda ayn› Tebli¤in 10’uncu maddesi uyar›nca temettü avans› karfl›l›¤›nda al›nan teminat›n paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan
mahsup edilece¤i hususu konusunda müzakere ve karar, 
16. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyar›nca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17. Dilekler,
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a)Raporun Dönemi : 01.01.2006 - 31.12.2006

Ortakl›¤›n Ünvan› : Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi.
Ç›kar›lm›fl Sermayesi : 16.756.740,00 YTL
Kay›tl› Sermaye Tavan› : 25.000.000,00 YTL

Yönetim Kurulu Üyeleri :
Ad› Soyad› Ünvan Görev Süreleri
Hasan DEN‹ZKURDU Baflkan 03.05.2005 - 3 y›l
Korkmaz ‹LKORUR Baflkan Vekili 13.05.2005 - 3 y›l* 
Mehmet AKTAfi Üye 03.05.2005 - 3 y›l
Ali Tar›k UZUN Üye 03.05.2005 - 3 y›l
Kamil Ömer BOZER Üye 03.05.2005 - 3 y›l
Y›lmaz GÖKO⁄LU Üye 03.05.2005 - 3 y›l
Ahmet Olcay SUNUCU Üye 03.05.2005 - 3 y›l
* Sn. ‹dil Y‹⁄‹TBAfiI’n›n 12.04.2006 tarihli istifas› ile boflalan Yönetim Kurulu Üyeli¤i’ne kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Korkmaz
‹LKORUR seçilmifltir.

Yetki S›n›rlar› 
Gerek Yönetim Kurulu Baflkan› ve gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleflmemizin
10. ve 11. maddelerinde belirlenen yetkileri haizdirler. 

Denetim Kurulu Üyeleri:
Ad Soyad› Atanma Tarihi Görev Süresi
Özge ENG‹N 12.04.2006 1 y›l
Turgut SARIO⁄LU 12.04.2006 1 y›l
Baflar ENG‹N 12.04.2006 1 y›l

Yetki S›n›rlar›:
Esas Sözleflmemizin 14. maddesine göre; denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklar› Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirti-
len esaslar çerçevesindedir.

b) fiirketin Performans›n› Etkileyen Etmenler:
fiirket'in iflletmekte oldu¤u turistik tesis ‹zmir'in Çeflme ilçesindedir. Bölgenin turizm yo¤unlu¤u özellikle yaz aylar›nda artmakta, di¤er ay-
larda ise ülkenin güney bölgelerine göre daha düflük bir performans sergilemektedir.

Türkiye’nin 2006 y›l›nda, kufl gribi, karikatür krizi ve sahillerde patlayan bombalar gibi nedenlerle turist kaybetmifl olmas› tesisimizi de ay-
n› ölçüde etkilemifltir.

Bu olumsuzluklara karfl›n 2005 y›l›nda planlam›fl oldu¤umuz tesisin yenilenmesine yönelik yat›r›mlar tamamlanarak, 1 Nisan 2006 tarihin-
de misafirlerimizin hizmetine sunulmufltur.

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi. 
2006 YILI FAAL‹YET RAPORU
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c) Ortakl›¤›n Finansman Kaynaklar› ve Risk Yönetim Politikalar›:
‹flletmenin finansman kaynaklar› fiirket'in özsermayesi, kulland›¤› krediler ve sat›c› kredilerinden oluflmaktad›r. 

fiirket faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasalar›ndaki döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin etkileri dahil çeflitli finansal
risklere maruz kalabilmektedir. fiirket'in toptan risk yönetim program›, flirketin mali performans› üzerindeki olumsuz etkilerin en aza in-
dirgenmesini amaçlam›flt›r.

d) Dönem ‹çinde Yap›lan Esas Sözleflme De¤ifliklikleri: 
Faaliyet y›l› içerisinde ana sözleflmede de¤ifliklik olmam›flt›r.

e) Ç›kar›lm›fl Sermaye Piyasas› Araçlar›:
fiirketimizin 31.12.2006 tarihi itibariyle beheri 1 YKr. nominal de¤erde 837.837.000 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu
nama, 479.913.033,6 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85
adet E grubu nama yaz›l› hisse senedi mevcuttur. 

f) Yat›r›mlar:
2006 y›l› içinde müflteri memnuniyetini art›rmaya yönelik olarak toplam 5.229.829 YTL tutar›nda yat›r›m yap›lm›flt›r. Gerçekleflen bu ya-
t›r›mlar›m›z›n 2.922.786 YTL'si otel odalar›, lobi ve muhtelif hizmet ünitelerinin yenilenmesiyle arsa ve bina yat›r›mlar›ndan oluflmufltur.
Ayr›ca 48.255 YTL'si makine ve tesisler, 343.318 YTL'si demirbafl ve 1.915.470 YTL'si de finansal kiralama konusu olan sabit k›ymet yat›-
r›mlar›ndan oluflmufltur. 

›) Hizmet Üretimi:

Son üç y›l›n geceleme ve doluluk oranlar›:

Y›llar Arz Edilen Grup Münferit Toplam Doluluk
Yatak Geceleme Geceleme Geceleme Oran› (%)

2004 295.972 110.683 26.502 137.185 46
2005 261.678 69.337 22.552 91.889 35
2006 262.320 55.248 27.356 82.604 31

fiirket, faaliyet konusu olan turistik otel ve tesis iflletmekten 2006 y›l›nda;

Yabanc› acenta 21.249 geceleme  
Yerli acenta                14.574 geceleme  
Kapal› grup 19.425 geceleme
Münferit  müflteri 27.356 geceleme
Toplam 82.604 geceleme

gerçeklefltirilerek y›l baz›nda toplam 7.343.605 YTL net has›lat elde etmifltir. Otelde konaklama, yar›m pansiyon esas›na göre pazarlanmak-
tad›r. Fiyatlar bölge ve sektördeki genel piyasa koflullar›na göre flekillenmektedir.
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i) Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler (UFRS De¤erleri):
fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›la iliflkin mali tablolar› SPK taraf›ndan yay›mlanan Seri: XI No: 25 no'lu "Sermaye Piyasala-
r›nda Muhasebe Standartlar›" tebli¤ine uygun olarak haz›rlanm›fl ve faaliyet raporunun içinde yer alm›flt›r.

Mali duruma ait son iki y›l›n bafll›ca rasyolar› ise afla¤›daki flekildedir;

2006 2005
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler % 13,00 7,54
Toplam Borçlar / Öz Sermaye % 9,83 8,15
Cari Aktifler / Cari Pasifler 0,36 1,03
Özkaynak Devir H›z› 0,11 0,09
Finansman Masraflar› / Net Sat›fl % 13,31 5,97
Finansman Masraflar› / Özsermaye % 1,53 0,54

j)  Üst Yönetim:
Halen görevde bulunan üst düzey yöneticileri;

Genel Müdür : Tayfun BAfiKURT
Mali ‹fller-Finans ve Kontrol Direktörü   : Zeki DO⁄AN

k) Personel Konular›:
2005 y›l›nda ortalama 182 kifli olan personel say›s›, 2006 y›l›nda 170 kifli olarak gerçekleflmifltir.

‹flyerimizde toplu sözleflme uygulamas› bulunmamakta olup, personele yasa ve benzer iflyerlerinde uygulanan hak ve menfaatler sa¤lanmak-
tad›r.

l) Kar’›n Da¤›t›m›:
fiirketimizin, 2006 y›l› faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanm›fl olmas› nedeniyle, an›lan döneme iliflkin olarak kar da¤›t›m› söz konusu olma-
maktad›r.



Çeflme Alt›n Yunus 1974 y›l›nda ‹zmir’in 80 km. bat›s›ndaki Çeflme ilçesinde
Boyal›k–Kalemburnu mevkiinde 100 dönüm arazi üzerinde kurulmufl güzide bir

tesistir.

1974 y›l›nda Türkiye’nin ilk bin yatakl› ve marinas› olan Tatil Köyü olarak infla edilen
Çeflme Alt›n Yunus kuruldu¤u günden bu yana yerli ve yabanc› misafirlerini en iyi fle-
kilde a¤›rlamaya devam etmektedir.

Çeflme Alt›n Yunus çeflitli katk›lar›ndan dolay› ülkemizdeki turizmin ve yat›r›mlar›n›n
geliflmesine öncülük etmifltir. Ülke tan›t›m›nda önemli yabanc› ve yerli devlet adam-
lar›n›, sanatç›lar› ve popüler kiflileri a¤›rlamaktan ve birçok uluslararas› organizasyo-
nu gerçeklefltirmekten gurur duymufltur.

Alt›n Yunus Tatil Köyü 1030 yatak kapasitesine sahip olup 319 standart oda, 39
marina studio, 15 marina odas›, 34 marina apart, 42 plaj apart, 2 suit, 17 junior su-
it ve 6 ocean suit olmak üzere toplam 474 odas› mevcuttur.

7 kifliden 1200 kifliye kadar toplant› yap›labilen 10 adet toplant› salonuna sahiptir.

Alt›n Yunus çeflitli restoranlar›, kafeteryalar›, pub’lar›, plajlar›, havuzlar›, animasyon
ve e¤lence olanaklar› ile bafll› bafl›na bir tatil beldesidir.

Alt›n Yunus alt›n kumsal›, mavi bayra¤›, turkuaz renkli denizi ve muhteflem manza-
ras› ile misafirlerine konforlu ve keyifli bir tatil sunmaktad›r. 

Alt›n Yunus’un kapal› havuzlar›nda yaz–k›fl s›cak termal su bulunmaktad›r. Fitness
ve SPA merkezlerinde misafirlerimizin dinçleflme, zay›flama ve güzelleflme program-
lar›ndan her an faydalanma imkanlar› mevcuttur.

Tarihçe ve fiirket Hakk›nda Bilgiler10

Alt›n Yunus alt›n kumsal›, mavi bayra¤›, turkuaz
renkli denizi ve muhteflem manzaras› ile misafir-
lerine konforlu ve keyifli bir tatil sunmaktad›r. 
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Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizm, son 10 y›lda büyük geliflme
kaydetmifltir. Özellikle yurtd›fl›ndaki tan›t›mlar ve yap›lan turizm yat›r›mlar› ile  y›l-

da 20 milyon turistin ülkemize gelifli sa¤lanm›flt›r. 

fiehirleflen ve sanayileflen ülkemizde tatile, e¤lenceye ve seyahat etmeye vakit ay›-
ran kesimin say›s› her geçen gün artmaktad›r.

2006 y›l›nda ülkemize gelen turist say›s› bir önceki y›la göre yüzde 6,17 azal›fl ile
19.819.000 kifliye, turizm geliri ise yüzde 9,87 azal›fl ile 12.5 milyar USD olarak ger-
çekleflmifltir.

Türkiye’nin Turizm Geliri
Son befl y›lda elde edilen turizm geliri ve gelen turist say›s›

Y›llar USD milyon Gelen turist say›s›
2002 8.481 13.247.000
2003 9.677 14.030.000
2004 12.125 17.517.000
2005 13.929 21.123.000
2006 12.553 19.819.000

Turizm Bakanl›¤› Belgeli Konaklama Tesisleri

2005 y›l›
‹flletme Belgeli Tesis Say›s› 2.412
‹flletme Belgeli Yatak Say›s› 483.330
Yat›r›m Belgeli Tesis Say›s› 1.039
Yat›r›m Belgeli Yatak Say›s› 278.255

Çeflme bölgesine 2006 y›l›nda, bir önceki y›la göre gelen turist say›-
s›nda yüzde 2,1, gerçekleflen geceleme say›s›nda ise yüzde 6,75
oran›nda bir azalma olmufltur. Çeflme’ye gelen 294.697’si yerli,
61.030’u yabanc› olmak üzere toplam 355.727 turist, turistik iflletme-
ler ve belediye belgeli tesislerde 1.216.888 geceleme gerçeklefltir-
mifllerdir. 

Çeflme–Alaçat› bölgesi denizi, kumu, günefli yan›nda rüzgar›, sörfü ve
termal sular› ile de yükselen bir turizm bölgesi olma yolunda h›zla iler-
lemektedir.

Türkiye turizmde çeflitlilik yaratmak için yeni alanlarda yat›r›m yap-
maktad›r. Bu kapsamda son y›llarda ç›k›fl yapan turizm dal› ise termal
ve sa¤l›k turizmidir.

Çeflme bu konuda cazibe merkezi olma yönünde önemli avantajlara
sahiptir. Bölgenin turizm alan› ilan edilmesiyle birlikte önümüzdeki bir-
kaç y›l içinde yeni otellerin yan›nda muhtelif termal ve kür merkezleri
ile çeflitli turizm tesislerinin infla edilece¤i bir belde oluflabilecektir.

Ayr›ca ‹zmir-Adnan Menderes Havaliman› d›fl hatlar terminalinin yeni-
lenmesiyle bölgeye daha fazla yabanc› turistin gelme olana¤› do¤-
mufltur.



Toplam Kalite
Alt›n Yunus’un kaliteli, güvenli ve enternasyonel mutfa¤› ile konuklar›na sundu¤u te-
miz, hijyenik ve misafirlerini memnun etmeyi öncelikli hedef edinen hizmetleri, top-
lam kalite anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. 

Alt›n Yunus bu çal›flmalar› ile ISO 9001–2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alma-
ya hak kazanm›flt›r.

Misafirlerinin memnuniyetini hedefleyen Alt›n Yunus, sürekli anketlerle müflteri geri
bildirimini de¤erlendirmekte ve ilgili süreçlere aktarmaktad›r. Böylece aksayan sü-
reçlerin iyilefltirilmesi sa¤lanmaktad›r.

Yenilenme
2005 Kas›m ay›nda bafllay›p 2006 Nisan ay›nda bitirilen genel renevasyon kapsa-
m›nda öncelikle tüm tesisin mimari genel projesi ç›kart›lm›fl, tüm ana bina odalar›n›n,
lobinin, toplant› salonlar›n›n ve ana restoran›n yenileme çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Nos-
talji ve modernizasyonu bir arada tafl›yan mimarisi ile 1 Nisan 2006 tarihinde yeni-
den hizmete aç›lm›flt›r.

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Alt›n Yunus her y›l tesisindeki Resim Galerisi’nde birkaç resim sergisinin aç›l›fl›na
destek verir.

Alt›n Yunus çal›flanlar› bölgedeki muhtelif spor müsabakalar›na kat›larak bölgenin
aktivitesine katk›da bulunurlar.

Alt›n Yunus 2006 y›l›nda yurtd›fl›nda Berlin’deki ITB ve Viyana, yurtiçinde ise ‹stan-
bul’da EM‹TT ve SPA ile ‹zmir’deki SPA fuarlar›na kat›larak pazarlama faaliyetlerin-
de bulunmufltur.

‹nsan Kaynaklar› 
Otel iflletmecili¤inde önemli bir marka olan Alt›n Yunus, insan kayna¤›na verdi¤i öne-
min müflteri memnuniyetine yans›d›¤›n› bilerek gerekli önlemleri almaktad›r. Alt›n Yu-
nus’un insan kaynaklar› hedeflerini flöyle özetleyebiliriz.
• Belirli niteliklere sahip insan kayna¤› ile çal›fl›lmaktad›r.
• Çal›flanlara sürekli e¤itim olanaklar› sunulmakta ve çal›flanlar›n bu e¤itimlerden en
verimli flekilde yararlanmalar› sa¤lanmaktad›r. 
• Çal›flanlara YAfiAR GRUBU ailesinin de¤erli bireyleri olduklar› hissettirilmektedir.
• “Çal›flanlar›n memnuniyeti” anketleri düzenlenerek, eksik bulunan faktörlerin iyilefl-
tirilmesi için gerekli aksiyon planlar› yap›larak uygulanmas› sa¤lanmaktad›r.
• Çal›flanlar›n sistemi gelifltirmeye yönelik elefltiri ve önerileri teflvik edilmektedir.

Ödüller ve Belgeler
Kuruluflundan bugüne kadar sektörüne verdi¤i hizmet ve organizasyonlarla sayg›n
kurum ve kurulufllardan çeflitli ödüller alan Alt›n Yunus 2006 y›l›nda Ege Bölgesi Sa-
nayi Odas›’ndan sektöründe En Fazla ‹stihdam Gerçeklefltiren 3. firma olarak Bafla-
r› Belgesi’ne hak kazanm›flt›r.

Alt›n Yunus Plaj›, gerekli kriterleri karfl›layarak 2006 y›l›nda da Mavi Bayrak almaya
hak kazanm›flt›r.
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1) Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Beyan›:
ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi. ("fiirket") 31 Aral›k 2006 tarihinde so-
na eren faaliyet döneminde, afla¤›da belirtilen hususlar d›fl›nda Sermaye Piyasas› Kurulu
("SPK") taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uymaktad›r ve bunlar› uy-
gulamaktad›r. 

a) Birikimli oy kullanma yöntemi
b) Ba¤›ms›z üye
c) Az›nl›k paylar›n›n yönetim kurulunda temsili
d) Nama yaz›l› paylar›n devri

K›smen ya da tamamen uyulmayan söz konusu hususlar›n nitelikleri ve gerekçeleri rapo-
run ilgili bölümlerinde aç›klanm›flt›r.

Dönem içinde, kurumsal yönetim konusunda e¤itim faaliyetlerine kat›l›nm›fl, fiirket esas
sözleflmesi, prosedür ve uygulamalar›nda ilkelere uygunluk bak›m›ndan tarama çal›flma-
lar› yap›lm›fl ve iyilefltirilmesi gereken konular belirlenmifltir.

BÖLÜM I – PAY SAH‹PLER‹

2) Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi:
fiirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler departman› bulunmamakla beraber söz konusu gö-
rev Mali ‹fller Departman› taraf›ndan yürütülmektedir. Çal›flmalar esnas›nda tüm Yaflar
Grubu flirketleri gibi, Yaflar Grubu'nun konu ile ilgili merkezi departmanlar›ndan destek
al›nmaktad›r.

fiirketimiz Mali ‹fller Departman› pay sahipleri ile iliflkiler kapsam›nda afla¤›daki görevle-
ri yürütmektedir (Yetkililer: Mali ‹fller-Finans ve Kontrol Direktörü, Mali ‹fller Müdürü -
0232 7231250):

a) Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤la-
mak;
b) fiirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç ol-
mak üzere, pay sahiplerinin yaz›l› bilgi taleplerini yan›tlamak;
c) Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di¤er flirket içi
düzenlemelere uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lamak;
d) Genel kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar›n fiirket'in
di¤er birimleri ile iletiflime geçerek haz›rlanmas›n› sa¤lamak;
e) Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n pay sahipleri-
ne yollanmas›n› sa¤lamak
f) Mevzuat ve fiirket'in bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her
türlü hususu izlemek.

Pay sahipleri taraf›ndan dönem içerisinde herhangi bir yaz›l› baflvuru gelmemifltir. Di¤er
taraftan pay sahiplerinden çok say›da flifahi olarak bilgi talebi gelmektedir, fakat bu tür
baflvurulara iliflkin istatistiki veri bulunmamaktad›r.

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 13



3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda ana prensip pay sahipleri
aras›nda ayr›m yap›lmamas›d›r. 2006 faaliyet y›l› içerisinde bilgi edinmeye yönelik bafl-
vurulara iliflkin say›sal bilgi, 2 no'lu maddede verilmifltir. Söz konusu bilgi talepleri ge-
nellikle genel kurul tarihi, sermaye art›r›mlar› ve bedelsiz hisse senetleri, kar da¤›t›m› gi-
bi konulara iliflkin olmaktad›r. Tüm bilgi alma talepleri, ticari s›r veya korunmaya de¤er
bir flirket menfaati kapsam›nda olanlar d›fl›nda, pay sahipleri aras›nda ayr›m yap›lmaks›-
z›n kamuya daha önce özel durum aç›klamalar› vas›tas›yla yap›lan aç›klamalar paralelin-
de cevaplanmaktad›r. TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli k›ld›¤› pay sahipli¤i haklar›-
n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmeler özel durum aç›klamalar›, gazete ilanlar› ve posta
vas›tas› ile duyurulmaktad›r. Özel denetçi atanmas› talebi, flirket ana sözleflmesinde bi-
reysel bir talep hakk› olarak tan›mlanmamakla birlikte, 2006 y›l› içersinde pay sahiple-
rinden bu yönde bir talep gelmemifltir.

4) Genel Kurul Bilgileri:
2006 y›l› içerisinde 2005 y›l› ola¤an genel kurul toplant›s› düzenlenmifltir. fiirket ana
sözleflmesine göre ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda flirket sermayesinin
dörtte üçünü temsil eden hissedarlar›n haz›r bulunmalar› ve kararlar›n toplant›da haz›r
bulunanlar›n ekseriyeti ile verilmesi laz›md›r. 2005 y›l› ola¤an genel kurul toplant›s›nda
toplant› ve karar nisab› flirket sermayesinin yüzde 93'üdür. 

Toplant›ya menfaat sahipleri ve medya kat›lmam›flt›r. Genel kurul toplant›s›na davet, yö-
netim kurulu taraf›ndan yap›lm›flt›r. Pay sahiplerinin yan› s›ra toplant›lara ba¤›ms›z de-
netim flirketi yetkilileri de yaz›l› olarak davet edilmektedir. fiirket genel kurulunun top-
lant›ya davetine iliflkin ilan, ilan ve toplant› günü hariç olmak üzere toplant› gününden
21 gün önce Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") yap›lm›flt›r. Bununla birlikte top-
lant› ilan› mahalli gazetede de ilan edilmifltir ve adresi kay›tl› pay sahiplerine mektup
gönderilmesi suretiyle toplant› günü, yeri ve gündemi bildirilmifltir. Nama yaz›l› pay sa-
hiplerinin genel kurula kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için bir süre öngörülme-
mifltir. Genel kurul toplant›s› öncesi toplant› yeri, tarihi ve gündemi, yönetim kurulunun
genel kurula sunaca¤› kar da¤›t›m teklifi, yönetim kurulunca seçilen ba¤›ms›z denetim
flirketi özel durum aç›klamalar› ile kamuya duyurulur. 

fiirket faaliyet raporu, flirket merkezinde genel kuruldan 15 gün önce ortaklar›n bilgisine
aç›k bulundurulur. Genel kurul toplant›s›nda, gündemde yer alan konular tarafs›z ve ay-
r›nt›l› bir flekilde, aç›k ve anlafl›labilir bir yöntemle aktar›l›r; pay sahiplerine eflit flartlar
alt›nda düflüncelerini aç›klama ve soru sorma imkan› verilir ve sa¤l›kl› bir tart›flma orta-
m› yarat›l›r. 

Ana sözleflmede bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas› vb. önem-
li nitelikteki kararlar›n genel kurulda al›nmas› konusunda bir hüküm yoktur. Bu tür ka-
rarlar fiirket faaliyetlerinin ola¤an ak›fl›nda devam›n› sa¤lamak amac›yla ortaklar›n yüzde
92'sinin temsil edildi¤i yönetim kurulu taraf›ndan SPK düzenlemeleri, TTK ve vergi mev-
zuat› göz önünde bulundurularak al›nmakta ve karar›n al›nmas›n› takiben özel durum
aç›klamas› vas›tas›yla kamuoyuna duyurulmaktad›r. Genel kurul toplant›lar›na pay sa-
hiplerinin kat›l›m›n›n kolaylaflt›r›lmas›na yönelik olarak yukar›da bahsedilen iletiflim ka-
nallar›n›n etkin bir flekilde kullan›m›n›n yan›nda pay sahiplerinin genel kurulun yap›la-
ca¤› yere ulafl›m›n›n gerçekleflmesi için çeflitli kolayl›klar sa¤lanmaktad›r. Genel kurul tu-
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tanaklar› fiirket merkezinde ve fiirket'e ait Alt›n Yunus tesislerinde pay sahiplerine sürek-
li aç›k tutulmaktad›r.

5) Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:
Yönetim Kurulu’na aday gösterme konusunda afla¤›daki imtiyaz mevcuttur: "fiirketin ifl-
leri ve idaresi Genel Kurul taraf›ndan ortaklar aras›ndan veya hariçten TTK hükümleri
dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teflekkül edecek bir Yönetim Kurulu taraf›ndan idare
olunur. Yönetim Kurulu 5 azadan teflekkül etti¤i takdirde 2 aza A grubu hissedarlar›n
gösterece¤i adaylar aras›ndan, 1 aza B grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan,
1 aza C grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan ve 1 aza D grubu hissedarlar›n
gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilir. Yönetim Kurulu 7 azadan teflekkül etti¤i takdirde 3
aza A grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 2 aza B grubu hissedarlar›n gös-
terece¤i adaylar aras›ndan, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar ara-
s›ndan seçilir. Yönetim Kurulu karar verdi¤i takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, Yö-
netim Kurulu Baflkan› ve Murahhas Aza'n›n A grubu temsil eden azalar aras›ndan seçil-
mesi flartt›r." Bunun d›fl›nda herhangi bir imtiyaz mevcut de¤ildir.

Oy hakk›n›n kullan›m›na iliflkin olarak fiirket ana sözleflmesinde pay sahibi olmayan ki-
flinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmas›n› engelleyen hükümler yer almamaktad›r.
Mevzuat ve esas sözleflmede yer alan hükümler sakl› kalmak üzere genel kurul toplant›-
s›nda oylama aç›k ve el kald›rmak suretiyle yap›l›r. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde
oylaman›n flekli genel kurul taraf›ndan belirlenir. fiirketin karfl›l›kl› ifltirak içinde oldu¤u
bir flirket bulunmamaktad›r. Yönetim Kurulu'nda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. (Yö-
netim kurulu üyelerine iliflkin aç›klamalar için 18 no'lu maddeye bak›n›z.) Az›nl›k hak-
lar› yönetim kurulunda temsil edilmemektedir. fiirketimiz bünyesinde az›nl›k haklar› ve
kullan›m› tüm halka aç›k flirketlerin tabi oldu¤u Sermaye Piyasas› Kanunu 11. maddesi
ile paralel olarak uygulanmaktad›r. fiirketimiz ana sözleflmesinde flu an için birikimli oy
sisteminin kullan›lmas›na olanak veren bir hüküm yer almamaktad›r. 

6) Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›:
Kar pay›nda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad›r. fiirketimizin kar da¤›t›m konusun-
daki genel politikas› fiirket'in finansal pozisyonu, yap›lacak olan yat›r›mlar ile di¤er fon
ihtiyaçlar›, sektörün içinde bulundu¤u koflullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasas› Mev-
zuat› ve Vergi Mevzuat› göz önünde bulundurularak kar da¤›t›m› yap›lmas› yönündedir.
Kar da¤›t›m oran›n›n mevcut durumda Sermaye Piyasas› Mevzuat› çerçevesinde % 20
oran›nda oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran ol-
mak üzere kar pay› da¤›t›m› yap›lmas› öngörülmektedir. Ancak her y›l itibariyle fiili kar
da¤›t›m oranlar›n›n tespiti yukar›da an›lan hususlar dikkate al›narak gerçeklefltirilecektir.  

fiirket kar pay› avans›na iliflkin olarak ana sözleflme vas›tas›yla Yönetim Kurulu'na yetki
vermifltir. Avans verilmesine iliflkin yetkinin kullan›m› Yönetim Kurulu taraf›ndan mev-
cut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde de¤erlendirilir. Kar da¤›t›m yöntem ve sü-
reçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri ve fiirket ana söz-
leflmesinde yer alan hükümlerle belirlenmifltir. Belirlenen kar da¤›t›m politikas› parale-
linde her faaliyet döneminde Yönetim Kurulu taraf›ndan konuya iliflkin karara var›lmas›-
n›n akabinde özel durum aç›klamas› vas›tas›yla kamuoyuna duyuru yap›l›r. 
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Yönetim Kurulu'nun kar da¤›t›m tutar›na iliflkin karar› genel kurulun onay›na sunulur ve
onaylanan temettü tutar›n›n pay sahiplerine da¤›t›m› genel kurulu toplant›s›nda, SPK'n›n
Seri: IV, No: 27 Tebli¤i çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde yap›l›r. fiirket'in 2006 y›-
l›na iliflkin olarak da¤›t›labilir kar› ç›kmad›¤›ndan dolay› herhangi bir kar da¤›t›m› söz
konusu olmam›flt›r. 

7) Paylar›n Devri:
Hamiline yaz›l› hisse senetlerinin devri TTK'n›n 415. maddesi hükmü çerçevesindedir. 

Nama yaz›l› paylar›n devrine iliflkin ise flirket ana sözleflmesinde afla¤›daki hüküm bulun-
maktad›r: "Nama yaz›l› hisse senetlerinin sat›fl› ‹dare Meclisi’nin 3/4 ekseriyetinin karar›
ile mümkündür. Nama yaz›l› hisse senetlerinin k›smen ya da tamamen 3. flah›slara devir
ve sat›fl› halinde ‹dare Meclisi sebep göstermeksizin bu sat›fl› kay›ttan imtina edebilir."  

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8) fiirket Bilgilendirme Politikas›:
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm, Madde 1.2'de tan›mlanan flekilde oluflturulmufl ve
kamuya aç›klanm›fl bir bilgilendirme politikas› bulunmamakla birlikte fiirket, tüm pay
sahipleri ve menfaat sahiplerini SPK'n›n Seri: VIII, No: 39 say›l› Özel Durumlar›n Kamu-
ya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i çerçevesinde bilgilendirmektedir. Bilgilendirme
süreci, fiirket Yönetim Kurulu, Genel Müdür Tayfun Baflkurt, Mali ‹fller-Finans ve Kon-
trol  Direktörü Zeki Do¤an ve Mali ‹fller Müdürü Cüneyt Günlüsoy taraf›ndan koordine-
li olarak aç›klamadan yararlanacak kifli ve kurulufllar›n karar vermelerine yard›mc› ola-
cak flekilde, zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir, düflük maliyetle
eflit olarak kolay eriflilebilir bir biçimde yürütülmektedir. fiirket'in SPK Seri: XI, No: 25
Tebli¤i ve ilgili Sermaye Piyasas› Mevzuat› ile Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
uyar›nca haz›rlanan y›ll›k ve ara dönem mali tablolar› ve tamamlay›c› dipnotlar SPK'n›n dü-
zenlemeleri uyar›nca ba¤›ms›z denetimden geçtikten sonra kamuoyuna duyurulur.

9) Özel Durum Aç›klamalar›:
fiirket taraf›ndan 2006 faaliyet y›l› içerisinde yap›lan özel durum aç›klamalar›n›n say›s›
12'dir. Söz konusu aç›klamalar›n hiçbirine iliflkin olarak SPK ve/veya ‹MKB'den ek aç›k-
lama talebi gelmemifltir. fiirket'in kamuyu ayd›nlatma ihlali olmam›flt›r. fiirket'in yurtd›-
fl›nda kote oldu¤u herhangi bir menkul k›ymet borsas› bulunmamaktad›r.

10) fiirket Internet Sitesi ve ‹çeri¤i:
fiirketin internet sitesi (www.altinyunus.com.tr) Kurumsal Yönetim ‹lkeleri, Kamuyu Ay-
d›nlatma Esaslar› ve Araçlar› Bölümü, 1.11.5 maddesinde öngörülen flekil ve içerikte
Türkçe ve ‹ngilizce olarak yap›land›r›lm›fl olup, aktif olarak kullan›lmaktad›r. Web sitemi-
zin daha iyi hizmet vermesine yönelik çal›flmalar›m›z ise sürekli olarak devam edecektir. 

11) Gerçek Kifli Nihai Hakim  Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç›klanmas›:
fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:
Hissedarlar YTL Hisse (%)
Yaflar Holding A.fi. 10.362.754,91 61.84
Koç Holding A.fi. 5.027.022,00 30.00
Di¤er 1.366.963,09 8.16
Toplam 16.756.740,00 100.00
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Yaflar Holding A.fi. yukar›da görüldü¤ü üzere fiirket sermayesinin yüzde 61.84'üne sahip-
tir. Yaflar Holding A.fi.'de direkt veya dolayl› olarak Yaflar Ailesi'ne aittir.

12) ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:
‹çerden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli her türlü tedbir al›nmak-
tad›r. 

Tüm yönetim kurulu üyeleri ve murak›plar;
Tayfun Baflkurt (Genel Müdür)
Zeki Do¤an (Mali ‹fller-Finans ve Kont. Direktörü)
Cüneyt Günlüsoy (Mali ‹fller Müdürü)
Adnan Akan (Sor. Ort. Bafl denetçi - Ba¤›ms›z Denetim)
Ba¤›ms›z denetim flirketi ilgili çal›flanlar›.

BÖLÜM III – MENFAAT SAH‹PLER‹ (PAYDAfiLAR)

13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunlar›, Borçlar
Kanunu çerçevesinde SPK'n›n Özel Durum Aç›klamalar› vas›tas›yla fiirket'in ticari s›r ni-
teli¤inde bulunan bilgileri haricinde bilgilendirilmektedir.

14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›:
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› genel kurul toplant›lar›nda getirdikleri önerilerin
ve fiirketimize ait tesislerin oda sat›fl›n› gerçeklefltiren acenta ve tur operatörlerinin müfl-
teri memnuniyetini art›racak teklif ve önerilerinin (detaylar› madde 16'da belirtilmifltir)
fiirketimize iletilmesi vas›tas›yla sa¤lanmaktad›r.  

15) ‹nsan Kaynaklar› Politikas›:
‹nsan kaynaklar›n›n temel misyonu yenilikçi, toplam kalite anlay›fl›n› ilke edinmifl, de¤i-
flime ve geliflime kolayl›kla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantaj› sa¤layan ‹n-
san Kaynaklar› Yönetimi'ni sürdürebilmektir. ‹nsan Kaynaklar› ile ilgili temel politikalar
tüm çal›flanlara imza karfl›l›¤›nda verilen Personel Yönetmeli¤i'nde aç›kça yer almaktad›r.
Personel Yönetmeli¤i, temel politikalar ile birlikte çal›flma süreleri, ifle al›mdaki süreç ve
prensipler, ifl sözleflmesinin sonland›r›lmas› ve disiplin yönetmeli¤i hakk›ndaki bilgileri
içerir. 

Temel politikalar›m›z:
a) fiirket'te personel kadrolar›, iflletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve
onurlu çal›flman›n ancak verimli çal›flma ile mümkün oldu¤unu tüm çal›flanlar kabul
eder.
b) Personelin geliflmesini sa¤lamak amac›yla her kademede tespit edilen plan çerçevesin-
de flirket içi ve d›fl› e¤itim programlar› uygulan›r.
c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda f›rsat eflitli¤i gözetilir, atamalar prensip ola-
rak flirket içi personel aras›ndan yap›l›r.
d) Geliflim planlar› uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele
yükselme olanaklar› en genifl biçimde sa¤lan›r.
e) Personelin performans de¤erlendirmesi, hedeflerin gerçeklefltirilmesi ve yetkinlik baz
al›narak yap›l›r.
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f) En üst kademeden bafllayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için ifl tan›mlar› ve
performans standartlar› dokümanlaflt›r›l›r ve personel de¤erlendirmesinde bu sistem baz
olarak kullan›l›r.
g) Çal›flan Görüflü Anketi periyodik olarak her y›l uygulanarak çal›flma koflullar›, yöne-
tim, sosyal aktiviteler, ücret, e¤itim, performans de¤erlendirme, kariyer planlama, kat›-
l›mc› yönetim ve flirket memnuniyeti konular›nda çal›flanlar›n fikirleri al›n›r. Al›nan ge-
ribildirimler do¤rultusunda iyilefltirme çal›flmalar› yap›l›r.
h) Güvenli çal›flma ortam ve koflullar›n›n sa¤lanmas› flirketimizin çok önem verdi¤i bir
konudur. ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi,
sa¤l›k ve güvenli¤in korunmas›, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kald›r›labilmesi için
tüm yasal tedbirler al›n›r. Düzenli toplant›larla iyilefltirme çal›flmalar› sürekli devam eder.
i) fiirketimizde çal›flanlar›n dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasî düflünce, felsefî inanç, din, mez-
hep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin eflit uygulama görmesi prensibi esast›r.
Ve çal›flanlar›n bu temel anayasal hakk›n›n korunmas› için gerekli tedbirler al›nm›flt›r. 

fiirketimizde çal›flan temsilcisi bulunmamaktad›r. Tüm çal›flanlar flirket prosedürleri, or-
ganizasyon de¤ifliklikleri, hak ve menfaatlerdeki de¤ifliklikler ve çal›flanlar› ilgilendiren
uygulamalar ve kararlar hakk›nda yaz›l› olarak haz›rlanm›fl Bildiri Yönetmeli¤i çerçeve-
sinde haz›rlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve duyuru panolar› arac›l›¤›yla çe-
flitli konularda bilgilendirilirler. Bugüne kadar Alt›n Yunus yönetimine ve insan kaynak-
lar› departman›na, çal›flanlardan ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir flikayet gelmemifltir.

16) Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler:
fiirketimiz taraf›ndan sunulan hizmetlerin müflteri memnuniyetinin sa¤lamas› amac›yla
tüm çal›flanlar›m›z›n görev tan›mlar› düzenlenmifl ve ilgili talimatlar haz›rlanarak çal›flan-
lar›m›z›n bilgisine sunulmufltur. Müflterilerimiz, otelimizin hizmetleri, bunlarla ilgili ta-
lepleri ve varsa flikayetlerini flirketin her kademesine yapabilece¤i gibi, internet arac›l›¤›y-
la da flirketimize ulaflt›rabilmektedirler. 

Otelimizde yap›lan kongre, konferans ve benzeri organizasyonlardan sonra ziyaretler dü-
zenlenip müflteri anketlerinin doldurulmas› sa¤lanmakta, ayr›ca sat›fl yetkililerinin müfl-
teri ziyaretlerinde ald›klar› her türlü geribildirim de¤erlendirilmektedir. Müflterilerin fli-
kayetleri ilgili bölüm taraf›ndan çözüme ulaflmas› ve önerilerin dikkate al›nmas› sa¤lan-
maktad›r. fiirketimizde her türlü sat›n alma ifllemi, Sat›n Alma Komitesince onayland›k-
tan sonra gerçekleflmektedir. fiirketimiz taraf›ndan sat›n al›nan ürün ve hizmetlerin temin
edilece¤i tedarikçi firmalar›n seçimi s›ras›nda uygun maliyet, uygun kalite, yeterli kapa-
site ve sat›fl sonras› servis kriterleri dikkate al›n›r. 

17) Sosyal Sorumluluk:
Kamu sa¤l›¤› ve do¤aya karfl› sorumluluklar›n› yerine getirmek amac›yla fiirket bölgede-
ki ilk ar›tma tesisini kurmufl, çevreye ve peyzaja gerekli yat›r›m yapm›fl ve yapmaya de-
vam etmektedir. Tesislerimiz içerisinde yer alan plaj›m›z deniz suyu ve plaj temizli¤i aç›-
s›ndan Turizm Bakanl›¤›ndan "Mavi Bayrak" alm›flt›r.

fiirketimiz vak›f ve sanatç›lara vermifl oldu¤u maddi ve manevi destekle sosyal sorumlu-
luklar›n› yerine getirmeye çal›flmaktad›r. Bu çerçevede otelimizde çeflitli sergiler düzen-
lenmifltir. Ayr›ca bölgedeki bir aflç›l›k okulu ö¤rencilerinin geliflimine katk› sa¤lamak
amac›yla okul yönetimi ile iflbirli¤ine gidilerek ö¤rencilerin pratik çal›flmalar› ve bir k›-
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s›m e¤itimleri otelimizde karfl›l›ks›z olarak gerçeklefltirilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNET‹M KURULU
18) Yönetim Kurulu Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler:
Yönetim Kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin kendisine vermifl oldu¤u yetki do¤rultu-
sunda, mevzuat, esas sözleflme, flirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki
ve sorumluluklar›n› kullan›r ve flirketi temsil eder. fiirket yönetim kurulunda icrac› üye
olmamakla beraber yönetim kurulu üyeleri flunlard›r:

Hasan Denizkurdu Yönetim Kurulu Baflkan›
Korkmaz ‹lkorur Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Mehmet Aktafl Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Tar›k Uzun Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer Bozer Yönetim Kurulu Üyesi
Y›lmaz Göko¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Olcay Sunucu Yönetim Kurulu Üyesi

• fiirket genel müdürlü¤ü görevini Tayfun Baflkurt yürütmektedir.
• fiirket'in Yönetim Kurulu'nda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.
• Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'n›n 334 ve 335. maddelerinde belirtilen faaliyetleri ye-
rine getirmeleri Genel Kurul onay›na ba¤l›d›r. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim
Kurulu üyelerinin faaliyetlerine iliflkin herhangi bir k›s›tlama mevcut de¤ildir.

19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sa¤layacak
flekilde yap›land›r›lmas›na özen gösterilir. Bu amaçla genel esaslar› flirket ana sözleflme-
sinde yer almamakla birlikte Yönetim Kurulu üyeli¤ine prensip olarak, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 no'lu maddelerinde belirlenen kri-
terlerde üyelerin seçimine özen gösterilmektedir. 

fiirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2006 tarihli toplant›s›nda Kurumsal Yönetim Komitesi
oluflturulmufl olup, güncel geliflme ve de¤iflimler paralelinde Yönetim Kurulu üyeleri için
e¤itim ve uyum programlar› uygulanmaktad›r. 

20) fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:
fiirket'in misyonu "Sa¤l›k, kongre ve tatil amaçl› turizm sektöründe üstün hizmet anlay›-
fl› ile müflteri memnuniyetini en üst seviyeye tafl›yarak Türkiye'de sektörün öncülerinden
olmak". Bu misyonun gerçekleflmesini sa¤layan temel stratejiye iliflkin faaliyet ve sonuç-
lar, yönetim kurulunca düzenli olarak izlenip de¤erlendirilmektedir.

21) Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›:
Yönetim Kurulu, risk yönetimine iliflkin faaliyetleri esas itibariyle denetimden sorumlu
komite vas›tas›yla gözetir. Denetimden sorumlu komite söz konusu fonksiyonu yerine
getirirken, Mali ‹fller-Finans ve Kontrol Direktörlü¤ü'ne ba¤l› maliyet kontrol (cost con-
trol) birimi, ba¤›ms›z denetim ve yeminli mali müflavirlik kapsam›nda tasdik ifllemlerini
gerçeklefltiren kurulufllar›n bulgular›ndan faydalan›r.  
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22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›:
Yönetim Kurulu ile yöneticiler faaliyetlerini eflitlikçi, fleffaf, hesap verebilir ve sorumlu
bir flekilde yürütür. Bunun sa¤lanabilmesi ad›na TTK'n›n amir hükümleri geçerli olmak-
la beraber Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluklar›n›n esaslar› flirket ana sözleflmesinde
madde 10 ve madde 11'de flu flekilde düzenlenmifltir: 

Madde 10: "fiirketin idaresi ve d›flar›ya karfl› temsil ve ilzam› ‹dare Meclisi'ne aittir. ‹dare
Meclisi ‹dare Meclisi Üyeleri aras›ndan Murahhas Aza/azalar atayabilir. ‹dare Meclisi ken-
disine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmalar› zo-
runlu olmayan Müdürlere devredebilir. fiirket taraf›ndan verilecek bütün belgelerin ve ya-
p›lacak sözleflmelerin geçerli olabilmesi için bunlar›n flirketin resmi unvan› alt›na konmufl
ve flirketi ilzam selahiyetli ‹dare Meclisi Baflkan› veya Murahhas Aza'n›n münferit ya da iki
‹dare Meclisi Üyesi'nin müflterek veya ‹dare Meclisi'nce tayin ve tespit edilecek kiflilerin
‹dare Meclisi'nce tayin ve tesbit edilecek flekildeki imzalar›n› tafl›malar› flartt›r.

Madde 11: "‹dare Meclisi, flirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü flah›slara karfl›
temsil etmek, flirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i iflleri ve hukuki muame-
leleri flirket ad›na yapmak, flirket mevzuuna dahil gayrimenkul al›m ve sat›m› ve ipotek
ve sair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyete arz
olunacak y›ll›k raporu ve senelik hesaplar› tanzim ve tevzi olunacak temettü miktar›n›
umumi heyete teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eyledi¤i sair vazifeleri
ifa etmektir."

23) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›:
Yönetim Kurulu çal›flma esaslar› fiirket esas sözleflmesi Madde 9'da afla¤›daki flekliyle dü-
zenlenmifltir: 

"‹dare Meclisi flirket iflleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplan›r. Ancak, en az ayda
bir defa toplanmas› mecburidir. ‹dare Meclisi Baflkan› taraf›ndan veya herhangi bir aza
yaz›l› olarak ‹dare Meclisi'ni toplant›ya ça¤›rabilir. Toplant›, tarihinden asgari iki hafta
evvel taahhütlü mektupla toplant› gündeminin azalara gönderilmesi laz›md›r". 

Yönetim Kurulu çal›flma esaslar› ve 2006 y›l› faaliyet dönemi çal›flmalar›na iliflkin detay-
lar flunlard›r: 

Yönetim Kurulu toplant› gündemi Yönetim Kurulu Baflkan› taraf›ndan, di¤er Yönetim
Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüflerek belirlenir. Faaliyet dönemi içinde Yönetim
Kurulu 26 defa toplanm›flt›r. Yönetim Kurulu sekreteryas› bulunmamaktad›r. Toplant›ya
davet fiirket esas sözleflmesi 9 no'lu maddede de belirtildi¤i üzere Yönetim Kurulu bafl-
kan› taraf›ndan veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yaz›l› iste¤iyle yap›l›r. Top-
lant› tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplant› gündemi üyelere gön-
derilmektedir. Toplant›lara genellikle bütün üyeler kat›lmaktad›rlar. 2006 y›l› faaliyet
dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kal›nan konu olmam›flt›r. Yönetim Kurulu Ku-
rumsal Yönetim ‹lkeleri' nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplant›lara fii-
li kat›l›mda bulunmufltur. Toplant› esnas›nda sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yö-
netim kurulu üyelerine a¤›rl›kl› oy ve/veya veto hakk› tan›nmam›flt›r.
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24) fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:
fiirket'in 2006 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen 2005 y›l›na iliflkin genel kurulunda, yöne-
tim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddesini ilgilendiren konularda
yetki verilmifl olmakla beraber ve dönem içerisinde idare meclisi azalar›ndan herhangi bi-
ri, kendi veya baflkas› nam›na bizzat veya dolay›s›yla fiirket ile fiirket konusuna giren her-
hangi bir ticari muamele yapmam›flt›r. 

25) Etik Kurallar:
fiirket, tüm Yaflar Grubu flirketlerinde benimsenmifl olan flu temel de¤erler çerçevesinde faaliyetle-
rine devam etmektedir: "... yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden
ülke sorunlar›na kay›ts›z kalmayan, çevreye ve do¤aya de¤er veren bir yaklafl›mla hizmet ve mal
üretimini benimseyen bir flirketler toplulu¤u olarak varl›¤›m›z› sürdürmektir." Söz konusu de¤er-
ler tüm çal›flanlar taraf›ndan bilinmektedir. Bunun yan› s›ra Kurumsal Yönetim anlay›fl› çerçevesin-
de, fiirket'in etik kurallar›n›n oluflturulmas› için gerekli çal›flmalara da devam edilmektedir.

26) Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›:
fiirketimizde denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetimden sorumlu komite ol-
mak üzere iki adet komite oluflturulmufltur. 

2006 faaliyet y›l› içerisinde Denetim Komitesi dört defa toplanm›fl ve üçer ayl›k dönemler-
de flirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine iliflkin ba¤›ms›z denetçiler-
den de denetim bulgular›na iliflkin bilgiler al›nm›flt›r. Komite ortakl›¤›n muhasebe sistemi,
finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimi ve iç kontrol sisteminin iflleyifli-
nin ve etkinli¤inin gözetimini yapar; ba¤›ms›z denetim kuruluflunun seçimi, ba¤›ms›z de-
netim sürecinin bafllat›lmas› ve ba¤›ms›z denetim kuruluflunun çal›flmalar› komitenin göze-
timinde gerçeklefltirilir; kamuya aç›klanacak y›ll›k ve ara mali tablolar›n gerçe¤e uygunlu-
¤una ve do¤rulu¤una iliflkin olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. Denetim komitesi üyeleri
Say›n Mehmet Aktafl ve Say›n Ali Tar›k Uzun'dur. fiirket Yönetim Kurulu'nda ba¤›ms›z üye
bulunmamas›ndan dolay› denetim komitesi icrac› olmayan üyelerden oluflmaktad›r.

fiirket Kurumsal Yönetim Komitesi 13.3.2006 tarihli Yönetim Kurulu karar› ile kurul-
mufltur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Baflkanl›¤›'na Say›n Y›lmaz Göko¤lu ve üyeli¤i-
ne Say›n Ahmet Olcay Sunucu seçilmifltir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi fiirket'te Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin uygulan›p uygulan-
mad›¤› ve bu prensiplere tam olarak uymama dolay›s›yla meydana gelen olumsuzluklar›
belirler ve Yönetim Kurulu'na iyilefltirici önlemler al›nmas›n› önerir, pay sahipleri ile ilifl-
kilere iliflkin çal›flmalar› koordine eder, Yönetim Kurulu'na uygun adaylar›n saptanmas›,
de¤erlendirilmesi, e¤itilmesi ve ödüllendirilmesi konular›nda fleffaf bir sistemin olufltu-
rulmas› ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konular›nda çal›flmalar yapar,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin say›s› konusunda öneriler gelifltirir. Yönetim
Kurulu'nun hiçbir üyesi birden fazla komitede yer almamaktad›r.

27) Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar:
fiirket esas sözleflmesi madde 12'de yer ald›¤› gibi fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Ku-
rul'ca belirlenen tutarda huzur hakk› almaktad›r. 2006 y›l› faaliyetleri için belirlenen huzur
hakk› tutar› ayl›k brüt 650 YTL'dir. fiirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöne-
ticisine do¤rudan veya dolayl› olarak borç vermemekte ve kredi kulland›rmamaktad›r.
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Denetçi Raporu22

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi. GENEL KURULU'NA

Ünvan›: Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi.
Merkezi: fiehit Fethi Bey Caddesi No: 120 ‹ZM‹R
Sermayesi: 16.756.740,00 YTL
Faaliyet Konusu: Turistik Tesis ‹flletmecili¤i

Denetçilerin ad›, görev süreleri, ortak olup olmad›klar›:
Özge Engin           (12.04.2006 – Bir y›l) ortak de¤il
Turgut Sar›o¤lu    (12.04.2006 – Bir y›l) ortak de¤il
Baflar Engin          (12.04.2006 – Bir y›l) ortak de¤il

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan Denetleme Kurulu Toplant›lar› say›s›: Yönetim Kurulu toplant›s› 26
Denetleme Kurulu Toplant›s› 12

Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›, 
hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve var›lan sonuç: Her ay›n sonunda nakit, çek, senet, makbuz 

say›m› yap›lm›fl, kay›t ve belgeler örnekleme 
yöntemiyle taranm›fl, herhangi bir usulsüzlü¤e 
rastlanmam›flt›r.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci f›kras›n›n 3 numaral› 
bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›: 12 defa say›m yap›lm›fl, herhangi bir usulsüzlük

görülmemifltir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci f›kras›n›n 4 numaral› 
bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri ve sonuçlar›: Her ay›n sonunda inceleme yap›lm›fl, tereddüt 

edilen hususlarda mütalaa verilmifl, herhangi 
bir usulsüzlük görülmemifltir.

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar  hakk›nda yap›lan ifllemler: ‹ntikal etmemifltir.

Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler Anonim fiirketi'nin 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi hesap ve ifllemlerini, Türk Ticaret Kanunu,
ortakl›¤›n esas sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.             

Görüflümüze göre, içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2006 tarihi itibari ile düzenlenmifl bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki mali duru-
munu; 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak
yans›tmaktad›r.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Denetçi Denetçi Denetçi
Özge ENG‹N Turgut SARIO⁄LU Baflar ENG‹N



ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.

1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLAR VE 

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU 
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Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim 
ve Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
a member of
PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza,  Süleyman  Seba  Caddesi 
No: 92 B Blok Kat: 9 Akaretler 
Befliktafl 80680 ‹stanbul-Turkey
www.pwcglobal.com/tr
Telephone: +90 (212) 326 6060 
Facsimile: +90  (212) 326 6050

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi. 
Yönetim Kurulu’na

1. Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi.’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn› tarihte so-
na eren y›la ait gelir tablosunu, özsermaye de¤iflim tablosunu ve  nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› de-
netlemifl bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u

2. fiirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir
flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içerme-
yecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›-
n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermekte-
dir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba-
¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim teknikle-
rinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p
kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki ka-
naatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol
sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iflletme yönetimi ta-
raf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iflletme yönetimi ta-
raf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygun-
lu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu-
¤una inan›yoruz.

Görüfl

4. Görüflümüze göre, iliflikteki  finansal tablolar, Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi.’nin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle  finansal durumunu,
ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve  nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartla-
r› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim
ve Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
A member of PricewaterhouseCoopers

Adnan Akan, SMMM

Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
‹stanbul, 15 Mart 2007
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi. 
31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

Dipnotlar 2006 2005

VARLIKLAR

DÖNEN VARLIKLAR 1.196.526 3.183.411

Haz›r de¤erler 4 541.397 2.290.529
Menkul k›ymetler- net 5 - -
Ticari alacaklar- net 7 188.354 100.346
Finansal kiralama alacaklar›- net 8 - -
‹liflkili taraflardan alacaklar- net 9 12.300 552.288
Di¤er alacaklar- net 10 58.904    104.574
Canl› varl›klar- net 11 - -
Stoklar 12 267.800    108.329
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar- net 13 - -
Ertelenen vergi varl›klar› 14 - -
Di¤er dönen varl›klar 15 127.771 27.345

DURAN VARLIKLAR 72.242.438 71.052.752

Ticari alacaklar- net 7 205 205
Finansal kiralama alacaklar›- net 8 - -
‹liflkili taraflardan alacaklar- net 9 - 1.172.733
Di¤er alacaklar- net 10 - -
Finansal varl›klar- net 16 27.897 117.370
Pozitif/ negatif flerefiye- net 17 - -
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller- net 18 - -
Maddi varl›klar- net 19 72.128.882    69.655.101
Maddi olmayan varl›klar- net 20 81.590 107.343
Ertelenen vergi varl›klar› 14 - -
Di¤er duran varl›klar 15 3.864 -

TOPLAM VARLIKLAR 73.438.964 74.236.163

1 Ocak - 31 Aral›k 2006 hesap dönemine ait mali tablolar, Yönetim Kurulu taraf›ndan 15 Mart 2007 tarihinde onaylanm›flt›r.

Takip eden dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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Dipnotlar 2006 2005

YÜKÜMLÜLÜKLER 

KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.266.457 3.075.935

Finansal borçlar- net 6 - 1.600.000
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›- net 6 - 339.846
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar- net 8 608.888    -
Di¤er finansal yükümlülükler- net 10 - -
Ticari borçlar- net 7 524.116 240.357
‹liflkili taraflara borçlar- net 9 1.131.660 427.627
Al›nan avanslar 21 292.017    72.846
Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri- net 13 - -
Borç karfl›l›klar› 23 463.052 197.928
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er yükümlülükler- net 15 246.724 197.331

UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.285.969 2.522.910

Finansal borçlar- net 6 - 1.172.733
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar- net 8 780.340 -
Di¤er finansal yükümlülükler- net 10 - -
Ticari borçlar- net 7 - -
‹liflkili taraflara borçlar- net 9 3.500.629 -
Al›nan avanslar 21 - -
Borç karfl›l›klar› 23 394.685 471.511
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü 14 1.477.645    878.666
Di¤er yükümlülükler- net 15 132.670 -

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 - -

ÖZSERMAYE 28 63.886.538 68.637.318

Sermaye 25 16.756.740 16.756.740
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi 25 - -
Sermaye yedekleri 26 56.817.126 57.648.853

Hisse senetleri ihraç primleri 26 119.489 119.489
Hisse senedi iptal karlar› - -
Yeniden de¤erleme fonu 19 48.781.057    49.612.784
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu - -
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 26 7.916.580 7.916.580

Kar yedekleri 27 - -

Yasal yedekler 27 - -
Statü yedekleri - -
Ola¤anüstü yedekler 27 - -
Özel yedekler - -
Sermayeye eklenecek ifltirak hisseleri ve gayrimenkul sat›fl kazançlar› - -
Yabanc› para çevrim farklar› - -
Net dönem zarar› 28 (5.324.691) (4.070.045)
Geçmifl y›llar zararlar› 28 (4.362.637) (1.698.230)

TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 73.438.964 74.236.163

Takip eden dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi. 
31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T 
GEL‹R TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

Dipnotlar 2006 2005

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fl gelirleri- net 36 7.343.605 6.289.640
Sat›fllar›n maliyeti 36 (6.528.296) (6.547.043)
Hizmet gelirleri- net 36 - -
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler- net 36 - -

BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI/ (ZARARI) 815.309 (257.403)

Faaliyet giderleri 37 (4.043.507) (4.269.328)

NET ESAS FAAL‹YET ZARARI (3.228.198) (4.526.731)

Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar 38 1.142.951 715.896
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar 38 (703.052) (107.793)
Finansman giderleri 39 (1.363.502) (398.180)

FAAL‹YET ZARARI (4.151.801) (4.316.808)

Net parasal pozisyon kar›/ (zarar›) 40 - -

VERG‹ ÖNCES‹ ZARAR (4.151.801) (4.316.808)

Vergiler 41 (1.172.890) 246.763

NET DÖNEM ZARARI (5.324.691) (4.070.045)

H‹SSE BAfiINA KAYIP (YTL) 42 (0,32) (0,28)

Takip eden dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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Dipnotlar 2006 2005

‹flletme faaliyetleri:

Vergi öncesi zarar (4.151.801) (4.316.808)

Net dönem zarar› ile iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan 
net naktin mutabakat› için gerekli düzeltmeler:

Amortisman ve itfa paylar› 19-20 2.736.615 2.440.883   
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri 23 34.459 324.725
Faiz gideri- net 38-39 501.154 (115.973)
Sat›labilir ifltiraklerdeki de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 38 89.473 -

(790.100) (1.667.173)

Ödenen k›dem tazminat› 23 (237.267) (187.906)
Ticari alacaklardaki de¤iflim 7 (88.008) 168.719
‹liflkili taraflardan ticari alacaklardaki de¤iflim 9 1.712.721 250.789
Stoklardaki de¤iflim 12 (159.471) 79.908
Di¤er alacaklardaki de¤iflim 10 45.670 (47.664)
Di¤er dönen varl›klardaki de¤iflim 15 (100.426) (13.971)
Di¤er duran varl›klardaki de¤iflim 15 (3.864)
Ticari borçlardaki de¤iflim 7 283.759 (382.426)
Borç karfl›l›klar›ndaki de¤iflim 23 391.106 34.704
K›sa vadeli di¤er yükümlülüklerdeki de¤iflim 15 49.393 (26.891)
Uzun vadeli di¤er yükümlülüklerdeki de¤iflim 15 132.670 -

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan/ (faaliyetlerinde kullan›lan) net nakit 1.236.183 (1.791.911)

Yat›r›m faaliyetleri:

Maddi ve maddi olmayan varl›k al›mlar› 19-20 (5.203.113) (569.724)   
Maddi varl›k sat›fllar› 19 18.470 -

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (5.184.643) (569.724)

Finansman faaliyetleri:
Sermaye art›fl› - 3.243.240
Banka kredilerindeki geri ödeme (3.112.579) 837.004
‹liflkili taraflara olan borçlardaki art›fl 9 4.204.662 220.407
Al›nan avanslardaki de¤iflim 21 219.171 (55.950)
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlardaki art›fl 8 1.389.228 -
Ödenen faizler (649.233) (22.940)
Tahsil edilen faizler 148.079 138.913   
Hisse senetleri ihraç primleri - 119.489

Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 2.199.328 4.480.163

Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azal›fl)/ art›fl (1.749.132) 2.118.528
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem bafl› bakiyesi 2.290.529 172.001

Nakit ve nakit benzerleri de¤erlerin dönem sonu bakiyesi 4 541.397 2.290.529

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.1
OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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D‹PNOT 1 - fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi.'nin ("fiirket") fiili faaliyet konusu, Çeflme'de Alt›n Yunus isimli turistik otel ve tesisi iflletmek, yerli ve ya-
banc› misafirlere konaklama, kongre - seminer organizasyonlar› ile sa¤l›k  ve dinçleflme programlar› uygulamakt›r. fiirket, sat›fllar›n›n büyük k›s-
m›n› yerli ve yabanc› tur operatörleri ile gerçeklefltirmektedir. fiirket'in faaliyetleri turizm sezonuna ba¤l› olarak dönemsellik göstermektedir. Çefl-
me'deki söz konusu otelin yatak kapasitesi 1.000'dir (2005: 1.000). 

8 Kas›m 2005 tarihli Yönetim Kurulu Karar›'na istinaden, söz konusu otelin renovasyon ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yap›lan yenileme ve moder-
nizasyon çal›flmalar› nedeni ile, yönetim ve idari ifller birimleri ile Sa¤l›kl› Yaflam Merkezi faaliyetleri hariç olmak üzere, di¤er tüm hizmetlere 8
Kas›m 2005 ile 1 Nisan 2006 tarihleri aras›nda ara verilmifltir. 

fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu'na ("SPK") kay›tl›d›r ve hisseleri, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ("‹MKB") A¤ustos 1987 tarihinden itiba-
ren ifllem görmektedir. fiirket'in % 62 (2005: % 62) oran›nda hissesine sahip olan Yaflar Holding A.fi., fiirket'in ana orta¤› konumundad›r. 31 Ara-
l›k 2006 itibariyle, fiirket'in ‹MKB'ye kay›tl› % 8 (2005: % 8) oran›nda hissesi mevcuttur (Dipnot 25).

2006 y›l› içerisinde fiirket'in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 170'tir (2005: 182).

fiirket, Türkiye'de kay›tl› olup flirket merkezi afla¤›daki adreste bulunmaktad›r:

Alt›n Yunus Çeflme Turistik Tesisler A.fi. 
Boyal›k Mevkii, 
35948
Çeflme- ‹zmir

D‹PNOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar›

Mali Tablolar›n Haz›rlanma ‹lkeleri 

fiirket'in mali tablolar›, SPK taraf›ndan yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na ("SPK Muhasebe Standartlar›") uygun olarak haz›rlanm›flt›r.
SPK XI-25 No'lu "Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›" tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›mlam›flt›r. An›lan tebli¤de, al-
ternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu ("IASB") taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'n›n
("UFRS") uygulanmas›n›n da, SPK Muhasebe Standartlar›’na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rla-
yan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Do-
lay›s›yla mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, IASB taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No'lu "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama" standard› ("UMS 29") uygulanmam›flt›r. 

Mali tablolar fiirket'in devaml›l›¤› esas›na göre haz›rlanm›flt›r. Dipnot 44'de de aç›kland›¤› üzere fiirket yönetimi, fiirket'in süreklili¤ini devam et-
tirme konusunda bir tak›m önlemler alm›flt›r. 

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (Devam›)

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar› (Devam›)

Mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK'n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarih-
li duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.

Mali tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen maddi varl›klar grubundan arsa ve binalar ile yine makul de¤erleri ile tafl›nan finansal varl›k ve yü-
kümlülüklerin d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak haz›rlanm›flt›r. 

2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi

1 Ocak - 31 Aral›k 2006 ve 2005 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r.

2.3 Konsolidasyon Esaslar›

fiirket'in ba¤l› ortakl›¤›, ifltiraki veya müflterek yönetime tabi ortakl›¤› bulunmad›¤› için konsolidasyon esaslar› uygulanmam›flt›r.

2.4 Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, fiirket'in mali tablolar› önceki dönemle karfl›laflt›rmal› haz›rlanmaktad›r.
Önceki dönem mali tablolar›nda herhangi bir düzeltme bulunmamaktad›r. 

2.5 Netlefltirme/ Mahsup

‹çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, mali tablolarda ayr› gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esas-
lar› veya fonksiyonlar› aç›s›ndan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaflt›r›larak gösterilir.  ‹fllem ve olay›n özünün mahsubu gerekli k›lma-
s› sonucunda, bu ifllem ve olay›n net tutarlar› üzerinden gösterilmesi veya varl›klar›n, de¤er düflüklü¤ü düflüldükten sonraki tutarlar› üzerinden
izlenmesi, mahsup edilmeme kural›n›n ihlali olarak de¤erlendirilmez. fiirket'in normal ifl ak›fl› içinde gerçeklefltirdi¤i ifllemler sonucunda, "Gelir-
lerin kaydedilmesi" bafll›kl› k›s›mda tan›mlanan has›lat d›fl›nda elde etti¤i gelirler, ifllem veya olay›n özüne uygun olmas› flart›yla net de¤erleri üze-
rinden gösterilir.  
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 3 - UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/ MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:

3.1 Has›lat

Gelirler, oda gecelemesinin gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar›n fiirket'e akmas›-
n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin rayiç de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, indirim
ve komisyonlar›n düflülmesi suretiyle bulunmufltur.

fiirket taraf›ndan elde edilen di¤er gelirler, afla¤›daki esaslar çerçevesinde yans›t›l›r: 

Kira geliri - dönemsel tahakkuk esas›na göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esas›na göre

3.2 Stoklar

Stoklar, maliyet veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini içerir. Birim maliyet, ha-
reketli a¤›rl›kl› ortalama yöntemi ile hesaplanmaktad›r. Net gerçekleflebilir de¤er, normal ifl ak›fl› içinde tahmini sat›fl fiyat›ndan tahmini tamamla-
ma maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat›fl maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Dipnot 12).

3.3 Maddi Varl›klar

Arsa ve binalar d›fl›ndaki 1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen maddi varl›klar 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n al›m gücü ile ifade edilmifl 31
Aral›k 2006 itibariyle maliyetlerden birikmifl amortisman düflülerek mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Arsa ve binalar ise 31 Aral›k 2004 tarihi itibariy-
le ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketi taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›flmalar›nda tespit edilen makul de¤erden y›ll›k amortisman indirilmek
suretiyle 31 Aral›k 2006 tarihli makul de¤erlerine yaklafl›k olacaklar› varsay›m›yla yeniden de¤erlenmifl de¤erleri üzerinden mali tablolara yans›-
t›lm›flt›r. Di¤er bütün maddi varl›klar elde etme maliyetlerden birikmifl amortismanlar düflülerek ifade edilmifltir (Dipnot 19).

Maddi varl›klarda, söz konusu yeniden de¤erleme sonucu meydana gelen art›fllar, bilançoda özsermaye  grubunda yer alan yeniden de¤erleme fo-
nu hesab›na alacak kaydedilmektedir. Ayn› varl›¤›n bir önceki dönemdeki art›fllar›na karfl›l›k gelen azal›fllar fondan düflülmüfl; di¤er tüm azal›fllar
ise gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r. Her dönem, yeniden de¤erlenmifl varl›k üzerinden hesaplanan amortisman ile (gelir tablosuna yans›t›lan amor-
tisman) varl›¤›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilen 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle maliyeti üzerinden ayr›lan amortisman ara-
s›ndaki fark birikmifl zararlardan yeniden de¤erleme fonuna transfer edilmifltir.

Yeniden de¤erlenmifl ya da elde etme maliyeti ile ifade edilen maddi varl›klar›n üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi uygulanarak amortisman
hesaplanm›flt›r (Dipnot 19). Arazi ve arsalar sonsuz ömre sahip olduklar› varsay›larak amortismana tabi tutulmam›flt›r. Maddi varl›klar›n yaklafl›k
ekonomik ömürlerine göre y›ll›k amortisman oranlar› afla¤›daki gibidir:

Oran (%)

Binalar ve yerüstü düzenleri  2-10
Makine, tesis ve cihazlar 10-20
Demirbafllar 10-20 
Tafl›t araçlar› 20
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3.3 Maddi Varl›klar (Devam›)

Maddi varl›klar›n elden ç›kar›lmas›nda elde edilen kar ya da zarar, maddi varl›¤›n tafl›d›¤› de¤ere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplar›na
kaydedilir. Yeniden de¤erlenmifl maddi varl›¤›n elden ç›kar›lmas›nda, elden ç›kar›lan maddi varl›kla ilgili yeniden de¤erleme fonu birikmifl zarar
hesab›na aktar›lm›flt›r. 

3.4 Maddi Olmayan Varl›klar

Maddi olmayan varl›klar, iktisap edilmifl haklar›, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce
iktisap edilen kalemler için YTL'nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilen düzeltilmifl elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005
tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmifl itfa paylar› ve, mevcutsa, kal›c› de¤er düflüklü¤ünün in-
dirilmesi sonras›nda oluflan net de¤eri ile mali tablolara yans›t›lmaktad›r. ‹tfa paylar› al›fl y›l›ndan itibaren befl y›ll›k ekonomik ömürleri üzerinden
do¤rusal itfa yöntemiyle hesaplanm›flt›r (Dipnot 20).

3.5 Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü

fiirket, ertelenen vergi varl›klar› (Dipnot 14) d›fl›nda kalan her varl›k için her bir bilanço tarihinde, sözkonusu varl›¤a iliflkin de¤er kayb›n›n oldu-
¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir.
Kullan›ma uygun olmayan maddi olmayan varl›klarda ise geri kazan›labilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. E¤er sözkonusu varl›¤›n
veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›fl yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan yüksekse de¤er düflük-
lü¤ü meydana gelmifltir. De¤er düflüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

Bir varl›kta oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›fl›n, de¤er düflüklü¤ünün kay›tlara al›nmalar›n› iz-
leyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düflüklü¤ü ayr›lan tutar› geçmeyecek flekilde geri çev-
rilir.

3.6 Borçlanma Maliyetleri

Banka kredileri, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Banka kredileri, mü-
teakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden gösterilir. Al›nan banka kredisi tutar› (ifllem giderleri
hariç) ile geri ödeme de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosunda kredi süresince muhasebelefltirilir. Borçlanma maliyetleri, katlan›lan dönem içerisin-
de gelir tablosuna al›n›r.

3.7 Faktoring ‹fllemleri

Yoktur (2005: Yoktur).
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3.8 Finansal Araçlar

Finansal yat›r›mlar›n s›n›fland›r›lmas›, yat›r›mlar›n hangi amaç için elde edilmesine ba¤l› olarak belirlenmektedir. fiirket yönetimi, finansal varl›-
¤›n s›n›fland›r›lmas›n› ilk elde edildi¤i tarihte yapmakta ve bu s›n›fland›rmay› her bilanço döneminde tekrar de¤erlendirmektedir. fiirket, finansal
yat›r›mlar›n› afla¤›daki gibi s›n›fland›rm›flt›r:

a) Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluflan türev olmayan finansal varl›klardan oluflmaktad›r.
Krediler ve alacaklar, al›m-sat›m amac›yla tutulmadan, fiirket'in herhangi bir borçluya do¤rudan para, mal veya hizmet tedarik etti¤inde ortaya ç›k-
maktad›r. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan k›sa ise, bu varl›klar dönen varl›klar içinde, 12 aydan fazla ise duran varl›klar içinde gös-
terilmektedir. Krediler ve alacaklar, ticari alacaklar (Dipnot 3.28) ve di¤er alacaklar içerisine dahil edilmifltir. Krediler ve alacaklar ilgili tutarlar›n
ifllem masraflar› ç›kar›ld›ktan sonraki de¤erleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl mali-
yet de¤eri üzerinden gösterilir.

b) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle sat›labilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin
elde tutulan ve baflka bir s›n›fland›rmaya tabi tutulamayan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iflletme sermayesi-
nin art›r›lmas› amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varl›klar içine dahil edilir, duran varl›klara dahil edilmifltir. fiirket
yönetimi, bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n ald›klar› tarihte uygun bir flekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden
geçirmektedir.

Tüm finansal yat›r›mlar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üze-
rinden gösterilmektedir. fiirket'in % 20 ve alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u finansal yat›r›mlar›n borsaya kay›tl› herhangi bir rayiç de¤erinin
olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin uygun olmamas› veya ifllememesi nedeniyle makul bir de¤er tahmininin
yap›lamamas› ve makul de¤erin güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda finansal varl›¤›n kay›tl› de¤eri, 1 Ocak 2005 tarihinden önce ikti-
sap edilen kalemler için YTL'nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilen düzeltilmifl elde etme maliyeti üzerinden, 1 Ocak 2005 ta-
rihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyeti üzerinden, mevcutsa, de¤er düflüklü¤ünün ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmifltir
(Dipnot 16).

fiirket, sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin varsa kazanç ve kay›plar›, bu varl›klar mali tablolardan ç›kar›lana kadar do¤rudan özsermaye al-
t›nda muhasebelefltirmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›fl olan menkul k›ymetlerin makul de¤er de¤iflikli¤i bu finansal
varl›klar›n bilanço tarihindeki makul de¤erleri ile iskonto edilmifl bedelleri aras›ndaki fark olarak hesaplanmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal var-
l›klar mali tablolardan ç›kar›ld›klar›nda, özsermayede birikmifl zararlarda takip edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir. Sa-
t›lmaya haz›r finansal varl›klar›n elde etme maliyeti ile makul de¤eri aras›nda oluflan olumsuz farklar ise kal›c› olmas› halinde gelir tablosu ile ilifl-
kilendirilir.
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3.9 ‹flletme Birleflmeleri

Yoktur (2005: Yoktur).

3.10 Kur De¤ifliminin Etkileri

Yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmifltir. Yabanc› para ile ifade edilen parasal varl›k
ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmifltir. Yabanc› para ile ifade edilen parasal varl›k ve yükümlülüklerin çev-
rimlerinden do¤an kur fark› gelir ve giderleri, gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.

3.11 Hisse Bafl›na Kay›p

Gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kay›p, dönem net zarar›n›n, dönem boyunca bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölün-
mesi ile bulunmufltur (Dipnot 42).

fiirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak ("Bedelsiz Hisseler") sermayelerini art›rabilir. Hisse bafl›na ka-
zanç/ (kay›p) hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kazanç/ (kay›p) hesaplamas›nda kul-
lan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

3.12 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem kar›na iliflkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan son-
ra ortaya ç›km›fl olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki tüm olaylar› kapsar (Dipnot 34). 

fiirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun
flekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik kararlar›n› etkile-
yen hususlar olmalar› halinde mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.

3.13 Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar

fiirket'in geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülü¤ünün bulundu¤u, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için
ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kmas›n›n muhtemel oldu¤u ve sözkonusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin
edilebildi¤i durumlarda, karfl›l›k tutar› mali tablolara al›nmaktad›r.

Paran›n zaman de¤erinin etkisinin önemli oldu¤u durumlarda, karfl›l›k tutar›; yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olmas› beklenen gider-
lerin bugünkü de¤eri olarak belirlenir. Karfl›l›klar›n bugünkü de¤erlerine indirgenmesinde kullan›lacak iskonto oran›n›n belirlenmesinde, ilgili pi-
yasalarda oluflan faiz oran› ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate al›n›r. Sözkonusu iskonto oran›n vergi öncesi oran olmas› flartt›r. Söz
konusu iskonto oran›, gelecekteki nakit ak›mlar›n›n tahminiyle ilgili riski içermez.
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3.13 Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar (Devam›)

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti fiirket'in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan ola-
y›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar, flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlen-
dirilmekte ve mali tablolara dahil edilmemektedir.

3.14 Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar

Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki dönem
mali tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤ifliklikler, yaln›zca bir döneme iliflkin ise, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, ge-
lecek dönemlere iliflkin ise, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan›r.

3.15 Kiralama ‹fllemleri

fiirket'in esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne ald›¤› maddi varl›k kiralamas›, finansal kiralama fleklinde s›n›fland›r›l›r. Finansal ki-
ralamalar, kiralama döneminin bafl›nda kiralanm›fl olan varl›¤›n rayiç de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmifl de¤erinden
düflük olan› üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oran›n elde edilmesi amac›yla borç ve finansal masraflar
aras›nda tahsis edilir. Finansal masraflar düflüldükten sonra ilgili finansal kiralama borçlar›, finansal kiralama borçlar› olarak kay›tlara al›n›r. Fi-
nansman maliyetinin faiz unsuru,  kira dönemi boyunca gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r. Finansal kiralama yolu ile sat›n al›nan maddi var-
l›klar, varl›¤›n tahmini faydal› ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur (Dipnot 19).

Finansal kiralamadan do¤an borçlar, ilgili maddi varl›¤›n sat›n alma de¤eri üzerinden mali tablolara yaz›l›r (Dipnot 8). Kira sözleflmesinden do¤an
faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider olarak gösterilir.

Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama ifllemi, iflletme kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. ‹flletme kiralar›
(kiralayandan al›nan teflvikler düflüldükten sonra) olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak
kaydedilir.

3.16 ‹liflkili Taraflar

Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda, ortaklar, üst düzey yönetici personeli ve yönetim kurulu üyeleri, bunlar›n yak›n aile üyeleri ve kendileri
taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar, iliflkili taraflar olarak kabul edilip gösterilmifltir (Dipnot 9).

3.17 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›

fiirket sadece bir co¤rafi bölgede ve turizm alan›nda faaliyet gösterdi¤i için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam›flt›r.
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3.18 ‹nflaat Sözleflmeleri

Yoktur (2005: Yoktur).

3.19 Durdurulan Faaliyetler

Yoktur (2005: Yoktur).

3.20 Devlet Teflvik ve Yard›mlar›

Devlet teflvikleri, ilgili maliyetlerle karfl›laflt›r›labilmek için gerekli olan dönemler boyunca, iflletmenin ilgili teflvikten ekonomik fayda elde edece-
¤i kesinleflti¤i tarih itibariyle gelir tablosuna kaydedilir.  

3.21 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

Yoktur (2005: Yoktur).

3.22 Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Dönemin kar ve zarar› üzerindeki gelir vergisi yükümlülü¤ü, cari y›l vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem
kar›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar› ile hesaplanan vergi yükümlülü¤ünü içermektedir (Dip-
not 41). Geçmifl y›llardaki vergi yükümlülü¤ü ile ilgili düzeltme kay›tlar› ise di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar kalemi alt›nda muhasebelefltiril-
mektedir.   

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dik-
kate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyle yasalaflm›fl vergi oranlar› dik-
kate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir (Dipnot 14).

Ertelenen vergi varl›¤› veya yükümlülü¤ü, sözkonusu geçici farklar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlar›nda yapacak-
lar› tahmin edilen art›fl ve azal›fl oranlar›nda mali tablolara yans›t›lmaktad›rlar. Ertelenen vergi yükümlülü¤ü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar
için hesaplan›rken ertelenen vergi varl›¤› gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanman›n kuvvetle muh-
temel olmas› flart›yla mali tablolara al›n›r. Ertelenen vergi varl›¤›n›n bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan ve-
recek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde, ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri azalt›l›r.

3.23 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar/ K›dem Tazminatlar›

Yürürlükteki kanunlara göre, fiirket, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ‹fl Kanunu'nda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki sebeplerle istihdam› sona
eren çal›flanlar›na belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, aktüeryel varsay›mlar do¤rultusunda, tüm çal›flanla-
r›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n net bugünkü de¤erine göre indirgenmifl tutar› üzerinden hesaplanm›fl ve ma-
li tablolara yans›t›lm›flt›r (Dipnot 23).
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3.24 Emeklilik Planlar›

Yoktur (2005: Yoktur).

3.25 Tar›msal Faaliyetler

Yoktur (2005: Yoktur).

3.26 Nakit Ak›m Tablosu

Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›mlar› iflletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r.

‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›, fiirket'in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir. 

Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, fiirket'in yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde etti¤i nakit
ak›mlar›n› gösterir. 

Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›, fiirket'in finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri ödemelerini göste-
rir. 

Nakit ve nakit benzeri de¤erler, nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya
daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir (Dipnot 4).

3.27 Al›fl ve geri sat›fl anlaflmalar› ("Ters repo")

Geri almak kayd›yla sat›lan menkul k›ymetler ("repo"), mali tablolara yans›t›l›r ve karfl› tarafa olan yükümlülük müflterilere borçlar hesab›na kay-
dedilir. Geri satmak kayd›yla al›nan menkul k›ymetler ("ters repo") sat›fl ve geri al›fl fiyat› aras›ndaki fark›n iç iskonto oran› yöntemine göre döne-
me isabet eden k›sm›n›n ters repolar›n maliyetine eklenmesi suretiyle haz›r de¤erler hesab›na ters repo alacaklar› olarak kaydedilir (Dipnot 4). 

3.28 Ticari alacaklar ve de¤er düflüklü¤ü

Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan fiirket kaynakl› ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliye-
ti üzerinden de¤erlendirilmifltir (Dipnot 7). Belirtilmifl bir faiz oran› bulunmayan k›sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz ol-
mas› durumunda fatura tutar›ndan de¤erlendirilmifltir. 

fiirket'in, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari alacaklar için bir ala-
cak risk karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün
tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar da dahil olmak üzere tüm nakit ak›fllar›n›n, oluflan ticari alaca¤›n orijinal et-
kin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.

De¤er düflüklü¤ü tutar›, zarar yaz›lmas›ndan sonra oluflacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, söz konusu tutar, cari dönemde di¤er gelirlere yans›-
t›l›r (Dipnot 38).
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3.29 Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmifl karlardan indirilerek kay-
dedilir. 

3.30 Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi 

fiirket faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin etkileri dahil çeflitli finansal
risklere maruz kalmaktad›r. fiirket'in toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine odaklanmakta olup, fiirket'in mali perfor-
mans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›flt›r. 

Faiz oran› riski 

fiirket, faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin faiz unsuru tafl›yan varl›k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay› faiz oran› riskine maruz kalmak-
tad›r. Söz konusu faiz oran› riski, faiz oran› duyarl›l›¤› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetilmek-
tedir.

Fonlama riski 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin
sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.

Alacak riski

Finansal varl›klar› elinde bulundurmak, karfl› taraf›n anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini de tafl›maktad›r. fiirket yönetimi bu riskle-
ri, her anlaflmada bulunan karfl› taraf için ortalama riski k›s›tlayarak ve gerekti¤i takdirde teminat alarak karfl›lamaktad›r.

Döviz kuru riski 

fiirket, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan mebla¤lar›n YTL'ye çevrilmesinden dolay› kur de¤ifliklerinden do¤an döviz kuru riskine
maruz kalmaktad›r. Söz konusu döviz kuru riski, yabanc› para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir (Dipnot 29).

Finansal araçlar›n makul  de¤eri

Makul de¤er, bir finansal arac›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar
olup, e¤er varsa oluflan bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir. 

Finansal araçlar›n tahmini makul de¤erleri, fiirket taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme metodlar› kullan›larak tespit olunmufl-
tur. Ancak, makul de¤er tahmini amac›yla piyasa verilerinin yorumlanmas›nda muhakeme kullan›l›r. Dolay›s›yla, mali tablolarda yer alan tahmin-
ler, fiirket'in bir güncel piyasa iflleminde elde edebilece¤i tutarlar› göstermeyebilir.
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3.30 Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi (Devam›)

Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n makul de¤erlerinin tahmininde kullan›lm›flt›r:

Parasal varl›klar

Y›l sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir. 

Nakit ve bankalardan alacaklar makul de¤erleri ile gösterilmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n ve di¤er parasal varl›klar›n makul
bedellerinin, k›sa vadeli olmalar› dolay›s›yla, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir. 

Ticari alacaklar›n, ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›n›n kay›tl› de¤erleri ile birlikte makul de¤erlerine  yaklafl›k de¤erler ile gösterildi¤i tahmin edil-
mektedir.

Borsaya kay›tl› olmayan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n, genel kabul görmüfl de¤erleme teknikleri kullan›larak elde edilen de¤erlerinin veya
maliyet de¤erlerinden ilgili de¤er düflüklü¤ü tutarlar›n›n düflülerek bulunan de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklafl›k de¤erler olduklar› kabul edil-
mektedir.

Parasal yükümlülükler

Banka kredileri ile di¤er parasal yükümlülüklerin makul bedellerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl›  de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmek-
tedir.

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler y›l sonu kurundan çevrilir ve bundan dolay› makul bedelleri kay›tl› de¤erlerine yaklafl›r.

Ticari borçlar, makul de¤erlerine yaklafl›k de¤erler üzerinden gösterilmifltir. 

3.31 Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar› 

Mali tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l› varl›klar›n ve yükümlülükle-
rin aç›klamas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n kullan›lmas›n› gerek-
tirmektedir. Bu tahmin ve varsay›mlar, fiirket yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar
varsay›mlardan farkl›l›k gösterebilir.
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D‹PNOT 4 - HAZIR DE⁄ERLER

2006 2005

Nakit 28.011    3.796
Bankalar 177.805 2.189.066
- Vadesiz YTL mevduat   27.805 21.482
- Vadesiz yabanc› para mevduat› - 92.584
- Vadeli YTL mevduat 100.000 2.000.000
- Repo anlaflmalar› 50.000 75.000

Di¤er haz›r de¤erler 335.581 97.667

541.397 2.290.529

Di¤er haz›r de¤erler esas olarak ortalama 32 günlük  (2005: 45 günlük) vadeye sahip bankalardan olan kredi kart› alacaklar›n› içerir. 31 Aral›k
2006 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar›n vadesi bir ay (2005: 1 ay) içerisinde olup  a¤›rl›kl› ortalama y›ll›k etkin faiz oran› ise 14,25'tir (2005: %
16). 4 Ocak 2007 tarihinde geri dönen repo iflleminin y›ll›k faiz oran› % 15,59'dur (2005: % 8).

D‹PNOT 5 - MENKUL KIYMETLER (NET)

Yoktur (2005: Yoktur).

D‹PNOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR

2006: Yoktur. 

2005

A¤›rl›kl› 
ortalama Orijinal

y›ll›k etkin faiz para
oran› % birimleri YTL

K›sa vadeli krediler:
YTL krediler 21,00 1.600.000 1.600.000

Uzun vadeli kredilerin k›sa dönem taksitleri:
ABD Dolar› krediler 8,25 253.276 339.846

Toplam k›sa vadeli krediler 1.939.846

Uzun vadeli krediler:
ABD Dolar› krediler 8,25 874.000 1.172.733

Toplam uzun vadeli krediler 1.172.733  
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D‹PNOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (NET)

2006 2005

a) K›sa vadeli ticari alacaklar:

Müflteri cari hesaplar› 472.348    170.850
Vadeli çekler ve alacak senetleri 28.660    7.600
Di¤er 1.986    581

502.994    179.031
Tenzil: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (314.640) (78.685)

188.354 100.346

Müflteri cari hesaplar›, a¤›rl›kl› olarak seyahat acentalar›ndan olan alacaklardan oluflmaktad›r. 31 Aral›k 2006 tarihi  itibariyle k›sa vadeli ticari ala-
caklar›n a¤›rl›kl› ortalama y›ll›k etkin faiz oran› % 18,54'tür. (2005: %14,82). Vadeli çekler ve alacaklar senetlerinin ortalama vadesi 1 ay (2005:
1 ay), müflteri cari hesaplar›n›n ortalama vadesi 1 ay içerisindedir (2005: 1 ay).      

fiüpheli alacak karfl›l›¤›n›n y›l içerisindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

1 Ocak (78.685) (63.330)

Ayr›lan karfl›l›k tutar› (Dipnot 38) (240.069) (27.541)
Dönem içerisinde tahsil edilen (Dipnot 38) 4.114 12.186

31 Aral›k (314.640) (78.685)

fiirket'in ticari alacaklar›n› tahsil etmedeki geçmifl deneyimi ayr›lan karfl›l›klarda göz önünde bulundurulmufltur. Bu nedenle yönetim ayr›lm›fl olan
flüpheli alacaklar›n d›fl›nda herhangi bir ek alacak riskinin fiirket'in ticari alacaklar›nda yer almad›¤›na inanmaktad›r. ‹lgili ticari alacaklarda tahak-
kuk etmemifl faiz gelirinin etkisinin önemsiz olmas› nedeniyle ticari alacaklar iskonto edilmemifl fatura tutar› üzerinden de¤erlenmifltir.       

b) Uzun vadeli ticari alacaklar:

Verilen depozito ve teminatlar 205 205

205 205

c) K›sa vadeli ticari borçlar:

Sat›c›lara borçlar 519.542    239.777
Borç senetleri 4.064    -
Di¤er 510 580

524.116 240.357

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle k›sa vadeli ticari borçlar›n a¤›rl›kl› ortalama y›ll›k etkin faiz oran› % 18,48'dir (2005: % 14,82). Borç senetlerinin
ortalama vadesi 1 ay (2005: Yoktur), sat›c›lara olan borçlar›n ortalama vadesi 2 ay (2005: 2 ay) içerisindedir.
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D‹PNOT 8 - F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

2006 2005

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 608.888    -
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 780.340 -

1.389.228 -

Finansal kiralama yükümlülükleri otelin renovasyon ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yap›lan yenileme ve modernizasyon çal›flmalar› ile ilgilidir. Söz-
konusu finansal kiralama borçlar›n›n a¤›rl›kl› ortalama y›ll›k etkin faiz oran› % 16,09 olup k›sa vadeli finansal kiralama borçlar›n›n ortalama va-
desi 7 ayd›r (2005: Yoktur).

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle uzun vadeli finansal kiralama borçlar›n›n geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir: 

2008 713.247
2009 65.571
2010 1.522

Toplam uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 780.340

D‹PNOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 

i.  ‹liflkili taraflar›n bakiyeleri :

2006 2005

a)  ‹liflkili taraflardan alacaklar - k›sa vadeli:

Çeflme Otelcileri Termal Enerji ve Turizm Ticaret A.fi. ("Çetafl") 9.900 -
Personelden alacaklar 2.400 2.000
Yaflar Holding A.fi. ("Yaflar Holding") - 539.846
Desa Otak Mühendislik ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret   A.fi. ("Desa Otak") - 5.751
Hedef Ziraat ve Ticaret A.fi. ("Hedef Ziraat") - 3.662
DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.fi. ("DYO Matbaa") - 1.029

12.300 552.288

b) ‹liflkili taraflardan alacaklar - uzun vadeli:

Yaflar Holding A.fi. - 1.172.733

‹liflkili taraflardan alacaklar toplam› - 1.172.733

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle iliflkili taraflardan alacaklar›n orijinal para cinsinden de¤eri 1.127.276 ABD Dolar› ve 200.000 YTL olup, fiirket'in
ayn› koflullarla iliflkili flirketlere devretti¤i banka kredilerinden oluflmaktad›r. Söz konusu ABD Dolar› ve YTL kredilerin a¤›rl›kl› ortalama y›ll›k
etkin faiz oranlar› s›ras›yla % 8,25 ve % 24,15'tir. 
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devam›)

i. ‹liflkili taraflar›n bakiyeleri (Devam›):

2006 2005

c) ‹liflkili taraflara borçlar - k›sa vadeli:

Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.fi. ("Bintur") 833.230 210.972
Yaflar Holding 160.868 132.208
Yaflar Birleflik Pazarlama Da¤. Turizm ve Ticaret A.fi. ("YBP") 62.266 41.616
Di¤er 75.296 42.831

1.131.660 427.627

‹liflkili taraflara k›sa vadeli borçlar bakiyesinin 63.504 Euro (31 Aral›k 2005: Yoktur) karfl›l›¤› toplam 117.578  YTL'si (2005: Yoktur), fiirket'in
ana orta¤› Yaflar Holding A.fi. taraf›ndan muhtelif bankalardan al›n›p fiirket'e ayn› koflullarda devredilen banka kredilerinin faiz tahakkuklar›ndan
oluflmaktad›r.

‹liflkili taraflara k›sa vadeli borçlar bakiyesi içerisinde vadesi geçmifl olan tutarlar üzerinden, Bintur taraf›ndan fiirket'e 161.246 YTL tutar›nda va-
de fark› faturas› kesilmifltir. 

d) ‹liflkili taraflara borçlar - uzun vadeli:

Yaflar Holding 3.500.629 -

3.500.629 -

‹liflkili taraflara uzun vadeli borçlar bakiyesinin 1.890.699 Euro (2005: Yoktur) karfl›l›¤› toplam 3.500.629 YTL tutar›ndaki k›sm› (2005: Yoktur),
fiirket'in ana orta¤› Yaflar Holding taraf›ndan yap›lan bono ihrac› ile elde edilen finansman›n fiirket'e ayn› koflullar ile devredilmesinden kaynakla-
nan anaparalardan oluflmaktad›r. Söz konusu devredilen finansman kredilerinin geri ödeme vadesi 2011 olup faiz oran› % 9,5'dir.

ii.  ‹liflkili taraflar ile olan ifllemler:

e) Mal al›mlar›:

Bintur 481.012 83.714
Çaml› Yem Besicilik A.fi. 41.869 65.113
YBP 31.649 433.286
Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.fi. - 19.323
Di¤er 4.370 3.447

558.900 604.883



ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devam›)

ii. ‹liflkili taraflar ile olan ifllemler (Devam›):

2006 2005

f) Hizmet al›mlar›:

DYO Boya Fabrikalar› A.fi. ("DYO Boya") 417.233 -
Yaflar Holding 378.207 404.741
Desa Otak 142.020 -
Bintur 35.982 78.762
Di¤er 3.127 -

976.569 483.503

g) Hizmet sat›fllar›:

Bintur 211.373 394.049
Yaflar Holding 120.646 17.705
YBP 57.332 1.768
P›narSüt Mamülleri Sanayii A.fi. ("P›nar Süt") - 23.365
Di¤er 13.892 69.520

403.243 506.407

h) Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar:

Yöneticilere sa¤lanan faydalar 270.619 240.153

D‹PNOT 10 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

2006 2005

Devreden Katma De¤er Vergisi ("KDV") 46.600    85.588
Peflin ödenen vergiler ve fonlar 12.304    16.403
‹fl avanslar› - 2.583

58.904 104.574

D‹PNOT 11 - CANLI VARLIKLAR

Yoktur (2005: Yoktur).
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D‹PNOT 12 - STOKLAR

2006 2005

Otel stoklar› 218.214    65.151
Verilen siparifl avanslar› 14.032    9.125
Emtia 180 2.480
Di¤er 35.374    31.573

267.800    108.329

Otel stoklar›n›n önemli k›sm› tesisin mutfa¤›nda kullan›lan yiyecek ve içeceklerden oluflmaktad›r. Cari dönem içerisinde giderlefltirilen stok ma-
liyeti tutar› 1.406.308 YTL'dir (2005: 1.370.579 YTL). 

D‹PNOT 13 - DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹

Yoktur (2005: Yoktur).

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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D‹PNOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ 

Ertelenen vergiler

fiirket, ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin kay›tl› de¤erleri ile Vergi Usul Kanunu aras›ndaki farkl› de¤erlendirmele-
rin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r.

‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri için
uygulanan oran % 20'dir (2005: % 30).

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle yürür-
lülükteki vergi oranlar› kullan›larak hesaplamalar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Vergilendirilebilir Ertelenen vergi Vergilendirilebilir Ertelenen vergi

birikmifl varl›¤›/ birikmifl varl›¤›/ 
geçici farklar (yükümlülü¤ü) geçici farklar (yükümlülü¤ü)

Binalar›n yeniden de¤erlenmesi- net 17.658.049 (3.531.610) 19.063.687 (5.719.106)
Arazi ve arsalar›n yeniden de¤erlenmesi (Dipnot 41) 32.271.702    (1.613.585) - -
Maddi ve maddi olmayan   

varl›klar›n endeksleme fark› (13.433.645) 2.686.729 (13.831.902) 4.149.571   
Mahsup edilebilecek mali zararlar (4.520.690) 904.138 (1.486.574)   445.972    
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (394.685) 78.937 (597.493)    179.248    
Kullan›lmayan yat›r›m indirimleri - - (597.007)    60.893    
Di¤er 11.275 (2.254) (15.852) 4.756

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü - net (1.477.645) (878.666)    

fiirket, müteakip y›llarda mahsup edilebilir mali zarardan kaynaklanan 636.491 YTL (2005: 966.494 YTL) tutar›ndaki ertelenen vergi varl›¤›n› ge-
lecekte faydalan›lmas› kuvvetle muhtemel olmad›¤› için kay›tlar›na almam›flt›r. 

31 Aral›k tarihli mali tablolara yans›t›lmayan ve üzerinden ertelenen vergi varl›¤› hesaplanmayan mahsup edilebilecek mali zararlar›n en son kul-
lan›m y›llar›na göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir: 

En son kullan›m y›l› 2006 2005

2008 298.160 -
2009 800.990 -
2010 1.548.802 3.221.647
2011 534.501 -

3.182.453 3.221.647
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)

Ertelenen vergi yükümlülü¤ünün hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

2006 2005

1 Ocak (878.666) (1.457.048)

Vergi oran› de¤iflikli¤inin yeniden de¤erleme fonu üzerinden     
hesaplanan ertelenen vergiye etkisi (Dipnot 19) 1.906.369 -
Amortisman transferi üzerinden hesaplanan ertelenen vergi (Dipnot 19) 281.127 331.619
Arsa ve araziler üzerinden  hesaplanan

ertelenen vergi (Dipnot 19) (1.613.585)

Cari dönem gelir tablosuna gider/ (gelir) kayd› (Dipnot 41) (1.172.890) 246.763

31 Aral›k (1.477.645) (878.666)

D‹PNOT 15 - D‹⁄ER CAR‹/ CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/ UZUN VADEL‹ D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER

2006 2005

a) Di¤er Dönen Varl›klar:

Gelir tahakkuklar› (Dipnot 30) 109.077        16.924
Peflin ödenen giderler 18.694    10.421

127.771 27.345

b) Di¤er Duran Varl›klar:

Peflin ödenen giderler 3.864 -

3.864 -

c) Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler:

Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler 98.609    137.911
Gelecek aylara ait gelirler (*) 66.335 -
Ertelenen kira gelirleri 44.618    59.405
Di¤er 37.162 15

246.724 197.331

d) Di¤er uzun vadeli yükümlülükler:

Gelecek y›llara ait gelirler (*) 132.670    -

132.670 -

(*) Bir sat›c›yla yap›lm›fl olan bir y›ldan uzun bir süreyi kapsayan anlaflma gere¤ince peflin al›nm›fl nakit, sözleflme süresi do¤rultusunda sistema-
tik ve makul bir biçimde gelir tablosu ile iliflkilendirilmektedir.



D‹PNOT 16  - F‹NANSAL VARLIKLAR

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar: 2006    2005             
Hisse oran› Hisse oran›

YTL % YTL %

Desa Enerji Elektrik Üretimi 
Otoprodüktör Grubu A.fi. 89.473    0,67 89.473    0,67

Çetafl (*) 27.897   20,00 27.897    20,00

117.370 117.370

Tenzil: De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (Dipnot 38) (89.473) -

27.897 117.370    

(*) fiirket'in Çetafl'›n faaliyetleri üzerinde önemli etkiye sahip olmamas›ndan dolay›, sözkonusu finansal yat›r›m özsermaye yöntemi uyar›nca mu-
hasebelefltirilmemifltir.

D‹PNOT 17 - POZ‹T‹F/ NEGAT‹F fiEREF‹YE

Yoktur (2005: Yoktur).

D‹PNOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Yoktur (2005: Yoktur).

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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D‹PNOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR

1 Ocak 2006 ‹laveler Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k 2006

Maliyet de¤eri/ yeniden 
de¤erlenmifl de¤er: 

Arazi ve arsalar 32.815.000 100.421    - - 32.915.421    
Binalar ve yerüstü düzenleri 74.193.728    329.234    2.752.027    77.274.989    
Makine, tesis ve cihazlar 13.339.117 110.293    (1.832.989)    24.170    11.640.591   
Demirbafllar 9.446.843 1.753.397 (5.379.421) 147.896 5.968.715
Tafl›t araçlar› 285.306    480    (5.903)    - 279.883   
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 210.329    2.713.764    - (2.924.093)    -
Verilen avanslar 160.787    179.276 - - 340.063    

130.451.110 5.186.865 (7.218.313) - 128.419.662

Tenzil: birikmifl amortisman:

Binalar ve yerüstü düzenleri (38.793.409) (2.019.087) - - (40.812.496)
Makina, tesis ve cihazlar (13.064.013) (76.639) 1.822.326    - (11.318.326)    
Demirbafllar (8.690.468) (584.798) 5.371.614    - (3.903.652)
Tafl›t araçlar› (248.119)    (14.090) 5.903    - (256.306)

(60.796.009) (2.694.614) 7.199.843 (56.290.780)

Net defter de¤eri 69.655.101    72.128.882

Dönemin amortisman ve itfa pay› giderlerinin 1.490.165 YTL'si (2005: 1.215.438 YTL) hizmet maliyetine, 16.464 YTL'si (2005: 20.127 YTL) sa-
t›fl ve da¤›t›m giderlerine ve 1.229.986 YTL'si (2005: 1.205.318 YTL) ise genel yönetim giderlerine verilmifltir.

1 Ocak 2005 ‹laveler Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k 2005

Maliyet de¤eri/ yeniden de¤erlenmifl de¤er:

Arazi ve arsalar 32.815.000 - - - 32.815.000
Binalar ve yerüstü düzenleri 74.138.626 49.584    - 5.518    74.193.728    
Makine, tesis ve cihazlar 13.295.397 44.340 (620) - 13.339.117
Demirbafllar 10.502.391 95.945    (1.151.493) - 9.446.843
Tafl›t araçlar› 328.102 1.847    (44.643)    - 285.306    
Yap›lmakta olan yat›r›mlar - 215.847    - (5.518)    210.329    
Verilen avanslar - 160.787 - - 160.787    

131.079.516 568.350 (1.196.756) - 130.451.110

Tenzil: Birikmifl amortisman:

Binalar ve yerüstü düzenleri (36.928.656) (1.864.753) - - (38.793.409)
Makine, tesis ve cihazlar (12.952.925) (111.708) 620 - (13.064.013)
Demirbafllar (9.452.955) (389.006)    1.151.493 - (8.690.468)
Tafl›t araçlar› (274.838) (17.924) 44.643    - (248.119)    

(59.609.374) (2.383.391) 1.196.756 - (60.796.009)

Net defter de¤eri 71.470.142    69.655.101  

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR (Devam›)

Piyasa de¤erlemesi

fiirket'in arazi ve arsalar› ile binalar› ve yerüstü düzenleri, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketince de¤er tespiti-
ne tabi tutulmufltur. Ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketi arsa de¤erlerini piyasa de¤erlerini baz alarak tespit etmifl, binalar›n rayiç de¤erini tes-
pit ederken ise çevrede emsal teflkil edebilecek bir al›m/sat›m›n gerçekleflmemesi nedeniyle, otelin kullan›m süresini de göz önünde bulundurura-
rak y›pranma pay› düflülmüfl yeniden infla etme (maliyet) varsay›m›n› kullanm›flt›r. fiirket'in arsalar› ve binalar›n›n ba¤›ms›z eksper taraf›ndan ya-
p›lan de¤erleme çal›flmalar›nda tespit edilen makul de¤erlerinin ilgili müteakip iki y›lda oluflan amortisman paylar› düflülerek mali tablolara yan-
s›t›lm›fl oldu¤undan, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, bilanço tarihindeki makul de¤erlerine yaklafl›k oldu¤u varsay›lm›flt›r.

Arsa ve binalar›n ekspertiz çal›flmas› neticesinde yeniden de¤erlenmesi sonucu meydana gelen de¤erleme art›fllar›, ertelenen vergi pay› düflülerek,
özsermaye grubu içinde yeniden de¤erleme fonu hesab›na kaydedilmifltir

Arazi ve arsalar ile binalar ve yerüstü düzenlerinin yeniden de¤erleme hareket tablosu afla¤›dad›r:

2006 2005

1 Ocak  49.612.784 50.386.562

Vergi oran› de¤iflikli¤inin yeniden de¤erleme fonu üzerinden 
hesaplanan ertelenen vergiye etkisi (Dipnot 14) 1.906.369 -

Arsa ve arazilerin yeniden de¤erlemesi üzerinden 
hesaplanan ertelenen vergi  (Dipnot 14) (1.613.585) -

Amortisman transferi üzerinden hesaplanan 
ertelenen vergi (Dipnot 14) 281.127 331.619

Birikmifl zararlara s›n›fland›r›lan yeniden de¤erleme                        
fonundan do¤an amortisman (1.405.638) (1.105.397)

31 Aral›k 48.781.057 49.612.784
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D‹PNOT 20 - MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

1 Ocak 2006 ‹laveler                  Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006

Haklar ve di¤er maddi olmayan varl›klar 483.712        16.248    - 499.960    
Birikmifl itfa paylar› (376.369) (42.001) - (418.370)    

Net defter de¤eri 107.343 81.590

1 Ocak 2005 ‹laveler                  Ç›k›fllar 31 Aral›k 2005

Haklar ve di¤er maddi olmayan varl›klar 482.338    1.374                - 483.712        
Birikmifl itfa paylar› (318.877)  (57.492)    - (376.369)    

Net defter de¤eri 163.461 107.343

D‹PNOT 21 - ALINAN AVANSLAR

2006 2005

Al›nan siparifl avanslar› 292.017    72.846

292.017    72.846

Al›nan avanslar, turizm acentalar›ndan çek ve nakit olarak al›nan avanslardan oluflmaktad›r.

D‹PNOT 22 - EMEKL‹L‹K  PLANLARI

Yoktur (2005: Yoktur).

D‹PNOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI 

2006 2005

a)  K›sa vadeli borç karfl›l›klar›

Ecrimisil gider karfl›l›¤› 446.094    56.094
Elektrik gideri karfl›l›¤› 16.958    -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› - 125.982
‹hbar tazminat› karfl›l›¤› - 15.852

463.052    197.928

b)  Uzun vadeli borç karfl›l›klar›

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 394.685 471.511

394.685 471.511

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI (Devam›)

T.C. Çeflme Mal Müdürlü¤ü'nce fiirket aleyhine, fiirket tesislerinin deniz k›y›s›ndaki sahil k›sm›n›n, marina-tesis ve plaj olarak kullan›lmas› ile il-
gili olarak ecrimisil tahakkuk ettirilmifl olup ayr›ca, ihtiyatl›l›k ilkesi gere¤i ecrimisil tahakkuk ettirilmeyen dönemler için 31 Aral›k 2006 tarihi iti-
bariyle karfl›l›k ayr›lm›flt›r (Dipnot 37).

Dönem içindeki ecrimisil gider karfl›l›¤›n›n hareketi afla¤›daki gibidir: 

2006 2005

1 Ocak 56.094 37.242
Y›l içerisindeki art›fl (Dipnot 37) 390.000 469.063
Dönem içinde ödenen - (450.211)

31 Aral›k 446.094    56.094

K›dem tazminat› karfl›l›¤›

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle, 2006 y›l›nda gerçekleflmesi planlanan k›dem tazminat› ödemeleri için iskonto ve olas›l›k hesaplamalar› yap›lma-
m›fl olup ilgili k›dem ve ihbar tazminatlar› k›sa vadeli borç karfl›l›klar›nda gösterilmifltir.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› afla¤›daki aç›klamalar çerçevesinde ayr›lmaktad›r:

Türk ‹fl Kanunu'na göre, fiirket bir senesini doldurmufl olan ve fiirket'le iliflkisi kesilen veya emekli olan 25 hizmet (kad›nlarda 20) y›l›n› doldu-
ran ve emeklili¤ini kazanan (kad›nlar için 58 yafl›nda, erkekler için 60 yafl›nda), askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat›
ödemekle mükelleftir. 

Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl kadard›r ve bu tutar 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 1.857,44 YTL (31 Aral›k 2005: 1.727,15
YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r. 

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› çal›flanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahminiyle hesaplan›r.

SPK Muhasebe Standartlar›, fiirket'in k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› tahmin etmek için aktüer de¤erleme yöntemlerinin gelifltirilmesini öngörmekte-
dir. Buna göre toplam yükümlülü¤ün hesaplanmas›nda afla¤›da yer alan aktüer öngörüler kullan›lm›flt›r:

2006 2005

‹skonto oran› (%) 5,71 5,49
Emeklilik olas›l›¤› (%) 97 98
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D‹PNOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI (Devam›)

K›dem tazminat› karfl›l›¤› (Devam›)

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan karfl›l›¤›n›n enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r. Böylece uygulanan iskonto oran› enf-
lasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. fiirket'in k›dem tazminat› karfl›l›¤› k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda bir ayar-
land›¤› için, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan 1.960,69 YTL (1 Ocak 2006: 1.770,62 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n y›l içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

2006 2005

1 Ocak 597.493 460.674
Y›l içerisindeki art›fl (Dipnot 37) 34.459 324.725
Ödemeler (237.267) (187.906)

31 Aral›k 394.685 597.493

D‹PNOT 24 - ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ ZARAR

Yoktur (2005: Yoktur).

D‹PNOT 25 - SERMAYE/ KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihlerindeki ödenmifl sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:         

2006 2005
YTL Hisse (%) YTL Hisse (%)

Hissedarlar:

Yaflar Holding 10.362.754    62 10.362.754    62
Koç Holding A.fi. 5.027.022        30 5.027.022    30
Di¤er 1.366.964 8 1.366.964 8

16.756.740 100 16.756.740 100

Enflasyon düzeltmesi (Dipnot 26) 7.916.580    7.916.580    

Toplam sermaye 24.673.320 24.673.320

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)
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ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› ("YTL") olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 25 - SERMAYE/ KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹ (Devam›)

Her biri 1 YKr nominal de¤ere sahip 1.675.674.000 (2005: 1.675.674.000) adet hisse bulunmaktad›r.

2005 y›l› içinde 3.211.346,53 YTL rüçhan hakk› kullan›lm›fl olup 31.893,47 YTL'lik hisse senedi halka arz ile sat›lm›flt›r. 

fiirket sermayesi, A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline, D grubu nama, E grubu nama ve E grubu hamiline paylardan oluflmakta
olup, A grubu hamiline ve C grubu hamiline hisse senetleri ‹MKB'de ifllem görmektedir. 

fiirket'in iflleri ve idaresi Umumi Heyet taraf›ndan ortaklar aras›ndan veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 5 ile 7
azadan teflekkül edecek bir ‹dare Meclisi taraf›ndan idare olunur. ‹dare Meclisi 5 azadan teflekkül etti¤i takdirde 2 aza A grubu hissedarlar›n gös-
terece¤i adaylar aras›ndan, 1 aza B grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 1 aza C grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan ve
1 aza D grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilir. ‹dare Meclisi 7 azadan teflekkül etti¤i takdirde 3 aza A grubu hissedarlar›n gös-
terece¤i adaylar aras›ndan, 2 aza B grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 1 aza C ve 1 aza D grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar
aras›ndan seçilir. ‹dare Meclisi karar verdi¤i takdirde Murahhas Aza seçilebilir. Ancak, ‹dare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza'n›n A grubunu temsil
eden azalar aras›ndan seçilmesi flartt›r.

Tutar (YTL) Tutar (YTL)
Hisse senedi gruplar› 2006 2005

A 8.378.370 8.378.370
B 1.903.566 1.903.566
C 4.799.130 4.799.130
D 102.564 102.564
E 1.573.110 1.573.110

16.756.740 16.756.740

D‹PNOT 26 - SERMAYE YEDEKLER‹

2006 2005

Yeniden de¤erleme fonu (Dipnot 19) 48.781.057 49.612.784
Sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 7.916.580 7.916.580
Hisse senetleri ihraç primleri 119.489 119.489

56.817.126 57.648.853

Sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›, fiirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmifl toplam tutar› ile fiirket'in enflasyon düzeltmesi öncesinde-
ki sermaye tutar› aras›ndaki fark› ifade eder. Öte yandan fiirket, Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ine göre kar da¤›t›m›nda baz al›nacak özsermaye tab-
losunda 3 May›s 2004 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda Yönetim Kuruluna verilen yetki do¤rultusunda 10 Mart 2005 tarihin-
de ald›¤› Yönetim Kurulu karar›yla 7.836.841 YTL tutar›ndaki geçmifl y›l zararlar›n›, 123.920 YTL'si yasal yedeklerden, 912 YTL'si ola¤anüstü ye-
deklerden, 927.182 YTL'si 2003 y›l› kar›ndan ve 6.784.827 YTL'si ise özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›ndan mahsup etmifltir.
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D‹PNOT 27 - KAR YEDEKLER‹

Özsermaye kalemlerinin birikmifl zararlar ile mahsubu neticesinde fiirket'in mali tablolar›nda kar yede¤i bulunmamaktad›r (Dipnot 26).

D‹PNOT 28 - GEÇM‹fi YILLAR KAR/ ZARARLARI 

Kanuni defterlerdeki birikmifl karlar, afla¤›da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤›t›labilirler:

Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci
tertip yasal yedekler, flirketin ödenmifl sermayesinin % 20'sine ulafl›l›ncaya kadar, kanuni net kar›n % 5'i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedek-
ler ise ödenmifl sermayenin % 5'ini aflan da¤›t›lan kar›n % 10'udur. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin % 50'sini
geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar: 

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 say›l› tebli¤ ("Tebli¤") uyar›nca haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesapla-
nan 2006 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kar›n en az % 20'si (2005: %30) oran›nda kar da¤›t›m› zorun-
lulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kar›n % 20'sinden afla¤› ol-
mamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.

Tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden "Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Ye-
dekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedek kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltil-
mifl de¤erleri toplu halde özsermaye grubu içinde "özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›" hesab›nda yer verilir.

Dipnot 26'da da aç›kland›¤› üzere, fiirket, özsermaye kalemlerinin birikmifl zararlar ile mahsubunu gerçeklefltirmifltir. Buna göre fiirket'in özser-
maye tablosu afla¤›daki gibi oluflmufltur:  

2006 2005

Sermaye (Dipnot 25) 16.756.740 16.756.740
Hisse senetleri ihraç primleri 119.489 119.489
Yeniden de¤erleme fonu (Dipnot 19) 48.781.057 49.612.784
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› (Dipnot 26)          7.916.580 7.916.580
Net dönem zarar› (5.324.691) (4.070.045)
Geçmifl y›llar zararlar› (4.362.637) (1.698.230)

63.886.538 68.637.318



D‹PNOT 29 - YABANCI PARA POZ‹SYONU

2006

YTL
Euro karfl›l›¤›

Varl›klar: - -

- -

Yükümlülükler:
‹liflkili taraflara borçlar (1.954.203) (3.618.206)

Net yabanc› para yükümlülük pozisyonu (1.954.203) (3.618.206)

2005   
YTL

ABD Dolar› Euro karfl›l›¤›

Varl›klar:
Haz›r de¤erler 69.000 - 92.584
‹liflkili taraflardan alacaklar 1.127.276 - 1.512.579

1.196.276 1.605.163

Yükümlülükler:
Uzun vadeli finansal borçlar›n 

k›sa vadeli k›smlar› (253.276) - (339.846)
Uzun vadeli finansal borçlar (874.000) - (1.172.733)
Al›nan siparifl avanslar› - (15.000) (23.813)

(1.127.276) (15.000) (1.536.392)

Net yabanc› para varl›k pozisyonu 68.771

D‹PNOT 30 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

fiirket cari dönem içerisinde, 18 May›s 2005 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5350  say›l› "Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanun-
larda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun" gere¤ince 163.316 YTL tutar›ndaki elektrik enerjisi giderini
teflvik kapsam›nda tahsil etmifl olup ilgili tutar hizmet maliyetinden düflülmüfltür.

ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi.
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D‹PNOT 31 - KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2006 2005

Verilen teminat senetleri 471.579 93.926
‹potekler 74.288    -
Verilen teminat mektuplar› 23.400    23.400

569.267 117.326

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, fiirket taraf›ndan çeflitli hizmet al›mlar› ve promosyon aktiviteleri karfl›l›¤›nda verilen 335.500 ABD Dolar› karfl›l›-
¤› 471.579 YTL (2005: 70.000 ABD Dolar› karfl›l›¤› 93.926 YTL) tutar›nda teminat senedi bulunmaktad›r.

D‹PNOT 32 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Yoktur (2005: Yoktur).

D‹PNOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

fiirket sadece Türkiye'de ve turizm alan›nda faaliyet gösterdi¤i için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam›flt›r (2005: Yoktur).

D‹PNOT 34 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

Yoktur (2005: Yoktur).

D‹PNOT 35 - DURDURULAN FAAL‹YETLER

Yoktur (2005: Yoktur).
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D‹PNOT 36 - ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

a) Sat›fl gelirleri:

2006 2005

Yurtiçi sat›fllar 7.622.157 6.688.480
Tenzil: ‹skontolar (278.552) (398.840)

Net sat›fllar 7.343.605 6.289.640

b) Sat›fllar›n maliyeti:   

Personel gideri (2.120.902) (2.122.987)
Amortisman ve itfa paylar› (1.490.165) (1.215.438)
Malzeme gideri (1.406.308) (1.370.579)
Enerji gideri (713.824) (811.616)
D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler (551.472) (691.063)
Enerji gideri teflvi¤i 163.316 -
Di¤er (408.941) (335.360)

(6.528.296) (6.547.043)

Brüt esas faaliyet kar›/ (zarar›) 815.309 (257.403)
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D‹PNOT 37 - FAAL‹YET G‹DERLER‹

31 Aral›k tarihinde sona eren y›llara ait sat›fl ve da¤›t›m giderleri ve genel yönetim giderleri afla¤›daki gibidir:

2006 2005

Sat›fl ve da¤›t›m giderleri:
Reklam giderleri 214.626 188.925
Personel giderleri 60.283 158.004
Amortisman ve itfa paylar› 16.464 20.127
Di¤er 47.523    67.756

338.896 434.812

Genel yönetim giderleri:
Amortisman ve itfa paylar› 1.229.986    1.205.318
Personel giderleri 964.713 841.566
Ecrimisil giderleri (Dipnot 23) 390.000 469.063
Dan›flmanl›k ve istiflare ücretleri 385.564 332.157
Enerji giderleri 131.535 90.336
Vergi ve harç giderleri 118.360 53.725
Sigorta giderleri 101.065 64.028
Bak›m, onar›m ve temizlik giderleri 50.445 46.271
Haberleflme giderleri 35.581 36.962
K›dem tazminatlar› 34.459 324.725
Ba¤›fl ve yard›mlar 8.602 27.302
Di¤er 254.301 343.063

3.704.611 3.834.516

Toplam faaliyet giderleri: 4.043.507 4.269.328



D‹PNOT 38 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/ G‹DER VE KAR/ ZARARLAR

2006 2005

Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar: 

Kur fark› geliri              376.277 49.309
Kira geliri 198.416 294.432
Faiz geliri 148.059 102.293
Al›nan promosyonlar 101.437 34.147
Yemek geliri 97.421 23.564
Elektrik geliri 70.589 67.042
Su geliri 32.330 25.071
Menkul k›ymet sat›fl kar› 27.801 18.310
Tahsil edilen flüpheli alacaklar (Dipnot 7) 4.114 12.186
Maddi duran varl›k sat›fl kar› - 10.402
Di¤er 86.507 79.140

1.142.951 715.896

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar:

fiüpheli alacak gideri (Dipnot 7) (240.069) (27.541)
Vergi borçlar› gecikme zamm› (195.450) (20.880)
Yemek gideri (96.398) (1.672)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü (Dipnot 16) (89.473) -
Elektrik gideri (53.006) (52.772)
Maddi duran varl›k sat›fl zarar› (10.509) -
Di¤er (18.147) (4.928)

(703.052) (107.793)

D‹PNOT 39 - F‹NANSMAN G‹DERLER‹ 

2006 2005

Faiz gideri (649.213) (218.266)
Kur fark› gideri (385.531) (22.510)
Vade fark› gideri (161.246) -
Komisyon gideri (90.145) (75.235)
Di¤er (77.367) (82.169)

(1.363.502) (398.180)
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D‹PNOT 40 - NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ ZARARI

Yoktur (2005: Yoktur).

D‹PNOT 41 - VERG‹LER

Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› 2006 y›l› için % 20'dir (2005: % 30). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere-
¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.)
ve indirimlerin (ARGE indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenme-
mektedir. (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesapla-
n›p ödenen % 19,8 oran›ndaki stopaj hariç.)

Türkiye'deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen kar pay-
lar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalan kifli ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri %15 (2005: %10) oran›nda stopaja ta-
bidir. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz.

fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden % 20 (2005: % 30) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10’uncu gününe ka-
dar beyan edip 17’nci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyanna-
mesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade
al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyanna-
meleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15’inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. 

Vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse yap›lacak vergi tarhiyat› ne-
deniyle ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir. Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla
dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez.   

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, en son kullan›m y›llar›na göre fiirket'in mali zararlar› afla¤›daki gibidir: 

En son kullan›m y›l› 2006 2005

2008 298.160 298.160
2009 1.188.415 1.188.415
2010 3.221.626 3.221.647
2011 2.994.942 -

7.703.143 4.708.221
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D‹PNOT 41 - VERG‹LER (Devam›)

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan fiirket'e iliflkin olanlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren; kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›,
kurucu senedi ve intifa senetleri sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n % 75'i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu
kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iflletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›fl bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baflka kurumun sermayesine ifltirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgele-
ri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kar paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisnad›r. 

Kurumlar›n rüçhan hakk› kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar› ile anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›-
rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan emisyon primi kazançlar› kurumlar vergisinden is-
tisnad›r. 

Kurumlar›n duran varl›klara iliflkin 10 bin YTL'nin üzerindeki yat›r›m harcamalar›n›n % 40'› -baz› istisnalar hariç- yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. ‹stisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc›n›n ye-
terli olmamas› halinde hesaplanan yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara devrolunur. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmak için "Yat›r›m Tefl-
vik Belgesi" alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m indirimi hakk›-
n›n GVK'n›n Geçici 61. madde hükümleri çerçevesinde kullan›lmas› halinde yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kar›n da¤›t›-
l›p da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n % 19,8 oran›nda stopaj hesaplanacakt›r.

Dolay›s› ile ticari kar/ (zarar) rakam› içinde yer alan yukar›da say›lan nitelikteki kazanç/ (kay›plar) kurumlar vergisi hesab›nda dikkate al›nm›flt›r. 

Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde yukar›da yer alan istisnalar yan›nda ayr›ca Kurumlar vergisi Kanunu'nun 14 ve mükerrer 14. maddeleri ile
Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate al›n›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait gelir tablolar›nda yer alan vergi gider ve gelirleri afla¤›da özetlenmifltir:

2006 2005

Cari dönem kurumlar vergisi - -
Ertelenen vergi (gideri)/ geliri (Dipnot 14) (1.172.890) 246.763

Toplam vergi (gideri)/ geliri (1.172.890) 246.763



D‹PNOT 41 - VERG‹LER (Devam›)

Vergi giderinin mutabakat› afla¤›daki gibidir:

2006 2005

Vergi öncesi zarar (4.151.801) (4.316.808)

Yürürlükteki vergi oran› kullan›larak hesaplanan vergi 830.360 1.295.042
Ertelenen vergi hesaplamas›ndaki mahsup edilecek mali zarardaki art›fl 458.166 356.524
‹ndirilecek gelirler 47.453 109.917
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü vergi etkisi 17.895 -
Kurumlar vergisi oran›nda yap›lan de¤ifliklik (1.593.182) -
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve cari dönem mali zarar     
üzerinden hesaplanan vergi etkisinin silinmesi (551.595) (856.571)
Amortisman transferinin etkisi (Dipnot 19) (281.127) (331.619)
Ertelenen vergi hesaplamas›ndaki yat›r›m indirimi vergi etkisi (60.893) (46.667)
Di¤er (39.967) (279.863)

Toplam vergi (1.172.890) 246.763

D‹PNOT 42 - H‹SSE BAfiINA KAYIP

Gelir tablosunda beyan edilen hisse bafl›na kay›p, net zarar›n ilgili y›l içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edi-
lir. 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren dönemde 100 adedi 1 YTL olan nominal de¤erdeki hisse bafl›na 0,32 YTL dönem zarar› isabet etmifltir.

fiirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan paylar› oran›nda hisse da¤›tarak ("Bedelsiz Hisseler") sermayelerini art›rabilir. Hisse bafl›na ka-
zanç/ (kay›p) hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kazanç/ (kay›p) hesaplamas›nda kul-
lan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 

Hisse bafl›na esas kazanç/ (kay›p), hissedarlara ait net kar›n ç›kar›lm›fl adi hisselerin söz konusu dönemdeki a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi
ile hesaplan›r. 

2006 2005

Ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi                    16.756.740 14.594.580 
Nominal de¤eri 1 YTL olan 100 adet hisse bafl›na kay›p (0,32) (0,28)
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D‹PNOT 43 - NAK‹T AKIM TABLOLARI

Nakit ak›m tablolar› mali tablolarla birlikte sunulmufltur.

D‹PNOT 44 - MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE 
ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR 

1 Ocak-31 Aral›k 2006 hesap dönemine iliflkin mali tablolar gözönüne al›nd›¤›nda, gerçekleflen 4.362.637 YTL birikmifl zarar ve faaliyet sonuçla-
r› ile oluflan 5.324.691 YTL tutar›ndaki dönem zarar›na karfl›n fiirket'in faaliyetlerini sürdürmesine iliflkin, al›nan önlemlerin de paralelinde önem-
li bir problemle karfl›lafl›lmas› beklenmemektedir. 

Öte yandan,  fiirket Yönetim Kurulu daha önce alm›fl oldu¤u kararla 2005 y›l› içinde sermaye art›fl›n› sa¤lam›fl ve buradan gelen fonla otelin önem-
li bölümünü renovasyona tabi tutarak müflteri memnuniyetini art›racak oda, lobi ve toplant› salonlar›n›n yenilenmesi sa¤lanm›flt›r. Buna istinaden
otelcilik sektörünün en önemli konular›ndan ve fiirket'in de uzun y›llard›r eksikli¤ini hissetti¤i yenileme ve dekorasyon gibi turizm sektöründeki
rekabetçi ortamda çok önemli olan bu çal›flmalar›n yap›lmas› neticesinde 2007 y›l› turizm sezonunda fiirket'in piyasadaki rekabet flartlar› aç›s›n-
dan istenilen noktalara tekrar ulaflmas› sa¤lanacakt›r. Çeflme bölgesinin 2007 ve sonraki y›llarda daha popüler olaca¤› ayr›ca fiirket'in alaca¤› yeni
önlemlerle y›l içerisindeki operasyondan sa¤layaca¤› fon vas›tas›yla mali tablolar›n› daha olumlu hale getirece¤i düflünülmektedir. 

Bununla birlikte fiirket yönetimi, fiirket'in 2007 y›l› faaliyetlerine iliflkin olarak afla¤›daki konularda önemli iyilefltirmeler yapmay› ve bu konular-
daki baz› önlem ve düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlamaktad›r. Böylelikle fiirket yönetimi ve ana ortak, fiirket'in öngörebilecek gelecek, için
faaliyetlerine devam edebilece¤ine inanmaktad›rlar. fiirket yönetiminin alm›fl oldu¤u ve almay› planlad›¤› önlem ve düzenlemelerin bafll›calar› flun-
lard›r:

1. Otelin yenilenmesi ile birlikte turizm sezonu ve sonraki y›llar› ile ilgili olarak fiirket, tan›t›m, reklam, müflteri ziyareti, yurtd›fl› ve yurtiçi fuar-
lara kat›l›m ile yerli ve yabanc› pazarlarda etkin sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini yürütecektir.

2. Böylece özellikle karl›l›¤› yüksek olan kongre, seminer ve bireysel nitelikli müflteri segmentindeki yurtiçi sat›fllar› geceleme baz›nda 2007 y›l›n-
da % 45 artarak devam edecektir.

3. Öte yandan, 2007 y›l› turizm sezonu ile ilgili olarak fiirket, otel kontenjan›n tamam›n› turizm acentalar›na pazarlam›fl durumdad›r. 

4. Özellikle otel'in at›l kald›¤› dönemler olan k›fl ve bahar aylar›nda kongre ve seminer gruplar›na yönelik çal›flmalarla kapasite kullan›m› art›r›la-
rak, bu dönemdeki verimlilik art›r›lacakt›r.

5. fiirket personeli için planlanan e¤itimlerle servis kalitesi yükseltilecek ve her alanda müflteri memnuniyeti art›r›lacakt›r. 

6. Sa¤l›kl› Yaflam Merkezi’nde termal suyun otele getirilmesi ile gençleflme, dinçleflme, güzelleflme gibi programlarla yeni bir müflteri kitlesi hedef-
lenmifl bulunmaktad›r ve bu durumun sat›fllar› olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Bu merkeze üyelik sistemini gelifltirerek daha fazla müfl-
teri ve gelir hedeflenmektedir.
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D‹PNOT 44 - MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE 
ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR (Devam›)

7. Mevsimsel de¤iflimler gözönüne al›narak personel, enerji, su ve d›flardan sa¤lanan giderlerde zaman›nda yap›lacak planlamalar ile önemli ta-
sarruflar›n sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

8. Enerji tasarrufu amac›yla, otel'de yak›t olarak kullan›lmakta olan fuel - oil yerine 2006 y›l›n›n Haziran ay› itibariyle LNG kullan›lmaya bafllan-
m›flt›r. Söz konusu de¤iflimden sonra önemli oranda tasarruf sa¤lanm›flt›r.
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