
1) Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Beyan›:
ALTIN YUNUS ÇEfiME TUR‹ST‹K TES‹SLER A.fi. (“fiirket”) 31 Aral›k 2007 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:
fiirket’imizde pay sahipleri ile iliflkiler departman› bulunmamakla beraber söz konusu görev
Mali ‹fller Departman› taraf›ndan yürütülmektedir. Çal›flmalar esnas›nda tüm Yaflar Grubu flir-
ketleri 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 -
0 2 3 2 7 2 3 1 2 5 0 ) :

a ) Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤lamak;
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 flirketin
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 flirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her tür-
lü 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.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:
Pay sahipler inin bilgi alma ve incelem e hakk›n›n kullan›m›nda ana prensip pay sahipleri ara-
s›nda ayr›m yap›lmamas›d›r. Pay sahipli¤i haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi için ge-
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rekli olan bütün bilgi ve belgeler web sitemiz vas›tas›yla pay sahiplerinin k ullan›m›na eflit bir
flekilde sunulm aktad›r. 2007 faaliyet y›l› içerisinde bilgi edinmeye yönelik baflvurulara iliflkin
say›sal bilgi 2 no’lu maddede verilmifltir . Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul ta-
rihi, sermaye art›r›mlar› ve bedelsiz hisse senetleri, kar da¤›t›m› gibi konulara iliflkin olmak-
tad›r. Tüm bilgi alma talepler i, ticari s›r veya korunmaya de¤er bir flirket menfaati kapsam›n-
da 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 paralelinde cevaplanmaktad›r. TTK ve SPK dü-
zenlemelerinin 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 atan-
mas› talebi flirket ana sözleflmesinde bireysel bir talep hakk› olarak tan›mlanmamakla birlik-
te 2007 y›l› içersinde pay sahipler inden bu yönde bir talep gelmemifltir.

4) Genel Kurul Bilgileri:
2007 y›l› içerisinde 2006 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. 2006 y›l› ola¤an genel kurul toplant›s›nda
toplant› ve karar nisab› flirket sermayesinin % 93'ü d ür. 

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 dene-
tim flirketi yetkilileri de yaz›l› olarak davet edilmektedir. fiirket genel kurulunun toplan-
t›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 toplant›
i l a n › web sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmifl ve adresi kay›tl› pay sahiplerine
mektup gönderilmesi suretiyle toplant› günü, yeri ve gündemi bildirilmifltir. Nama yaz›-
l› pay sahiplerinin genel kurula kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için bir süre öngö-
rülmemifltir. Genel kurul toplant›s› öncesi toplant› yeri, tarihi ve gündemi, yönetim ku-
rulunun 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 ve internet sitesinde genel kuruldan 15 gün ön-
ce ortaklar›n bilgisine aç›k bulundurulur. Genel kurul toplant›s›nda, gündemde yer alan
konular tarafs›z ve ayr›nt›l› bir flekilde, aç›k ve anlafl›labilir bir yöntemle aktar›l›r; pay sa-
hiplerine eflit flartlar alt›nda düflüncelerini aç›klama ve soru sorma imkan› verilir ve sa¤-
l›kl› bir tart›flma ortam› yarat›l›r. Ana sözleflmede bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› al›-
m›, sat›m›, kiralanmas› vb önemli nitelikteki kararlar›n genel kurulda al›nmas› konusun-
da bir hüküm yoktur. Bu tür kararlar fiirket faaliyetlerinin ola¤an ak›fl›nda devam›n› sa¤-
lamak amac›yla ortaklar›n %92’sinin temsil edildi¤i yönetim kurulu taraf›ndan SPK dü-
zenlemeleri, TTK ve vergi mevzuat› göz önünde bulundurularak al›nmakta ve karar›n
al›nmas›n› takiben özel durum aç›klamas› vas›tas›yla kamuoyuna duyurulmaktad›r. Ge-
nel kurul toplant›lar›na pay sahiplerinin kat›l›m›n›n kolaylaflt›r›lmas›na yönelik olarak
yukar›da bahsedilen iletiflim kanallar›n›n etkin bir flekilde kullan›m›n›n yan›nda pay sa-
hiplerinin genel kurulun yap›laca¤› yere ulafl›m›n›n gerçekleflmesi için çeflitli kolayl›klar
sa¤lanmaktad›r. Genel kurul tutanaklar› fiirket merkezinde ve fiirkete ait Alt›n Yunus te-
sislerinde pay sahiplerine sürekli aç›k tutulmaktad›r. Ayr›ca fiirket’in son 3 y›la iliflkin ge-
nel kurul tutanaklar›na, internet sitemizin (www.altinyunus.com.tr) Yat›r›mc› ‹liflkileri
Bölümü’nden de ulafl›labilmektedir.
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5) Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:
Yönetim Ku r u l u’na aday gösterme konusunda afla¤›daki imtiyaz mevcuttur. fiirketin iflle-
ri ve idaresi Umumi Heyet taraf›ndan ortaklar aras›ndan veya hariçten T.T.K hükümleri
dairesinde seçilecek 5 ile 7 azadan teflekkül edecek bir ‹dare Meclisi taraf›ndan idare olu-
nur. ‹dare Meclisi 5 azadan teflekkül etti¤i takdirde 2 aza A grubu hissedarlar›n göstere-
ce¤i adaylar aras›ndan, l aza B grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, l aza C
grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan ve l aza D grubu hissedarlar›n göstere-
ce¤i adaylar aras›ndan seçilir. ‹dare Meclisi 7 azadan teflekkül etti¤i takdirde 3 aza A gru-
bu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan, 2 aza B grubu hissedarlar›n gösterece¤i
adaylar aras›ndan, l aza C ve l aza D grubu hissedarlar›n gösterece¤i adaylar aras›ndan se-
çilir. ‹dare Meclisi karar verdi¤i takdirde Murahhas Aza seçebilir. Ancak, ‹dare Meclisi
Reisi ve Murahhas Aza A grubu temsil eden azalar aras›ndan seçilmesi flartt›r. ‹dare Mec-
lisi Reisi ve Murahhas Aza seçiminde 3/4 ekseriyet flartt›r.

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 (Yönetim Kurulu üyelerine iliflkin aç›klamalar için 18
no’lu maddeye bak›n›z). 

Az›nl›k haklar› 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 ve-
ren 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 % 2 0
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 kuruluna yetki ver-
mifltir. Avans verilmesine iliflkin yetkinin kullan›m› yönetim kurulu taraf›ndan mevcut
mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde de¤erlendirilir. Kar da¤›t›m yöntem ve süreçle-
ri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri ve fiirket ana sözleflme-
sinde yer alan hükümlerle belirlenmifltir. Belirlenen kar da¤›t›m politikas› paralelinde her
faaliyet döneminde yönetim kurulu taraf›ndan konuya iliflkin karara var›lmas›n›n akabin-
de özel durum aç›klamas› vas›tas›yla kamuoyuna duyuru yap›l›r. Yönetim kurulunun kar
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da¤›t›m tutar›na iliflkin karar› genel kurulun onay›na sunulur ve onaylanan temettü tuta-
r›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› oluflmamas› dolay›s›yla 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 Meclisinin 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 ka-
muya aç›klanm›fl bir bilgilendirme politikas› bulunmamakla birlikte fiirket, tüm pay sahip-
leri ve menfaat sahiplerini SPK’n›n Seri: VIII, No: 39 say›l› Özel Durumlar›n Kamuya Aç›k-
lanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i çerçevesinde bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci,
fiirket yönetim kurulu, Genel Müdür Tayfun Baflkurt, Mali ‹fller-Finans ve Kontrol  Direk-
t ö r ü Zeki Do¤an ve Mali ‹fller Müdürü Cüneyt Günlüsoy taraf›ndan koordineli olarak aç›k-
lamadan yararlanacak kifli ve kurulufllar›n karar vermelerine yard›mc› olacak flekilde, zama-
n›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir, düflük maliyetle eflit olarak kolay eri-
flilebilir bir biçimde yürütülmektedir. fiirket’in 3’er ayl›k Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› uyar›nca haz›rlanan mali tablolar› ve tamamlay›c› dipnotlar SPK’n›n düzenle-
meleri uyar›nca ba¤›ms›z denetimden geçtikten sonra kamuoyuna duyurulur. 

9) Özel Durum Aç›klamalar›:
fiirket taraf›ndan 2007 faaliyet y›l› içersinde yap›lan özel durum aç›klamalar›n›n say›s›
11’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. Yabanc› borsalar-
da kote sermaye piyasas› arac›m›z bulunmad›¤›ndan ilave kamuyu ayd›nlatma yükümlü-
lü¤ümüz do¤mamaktad›r.

10) fiirket Internet Sitesi ve ‹çeri¤i:
fii r k e t’in 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 2007 tarihi itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:
Hissedarlar YTL Hisse (%)
Yaflar Holding A.fi. 1 0 . 3 6 2 . 7 5 4 , 9 1 6 1 . 8 4
Koç Holding A.fi. 5 . 0 2 7 . 0 2 2 , 0 0 3 0 . 0 0
D i ¤ er 1 . 3 6 6 . 9 6 3 , 0 9 8 . 1 6
T o p l a m 1 6 . 7 5 6 . 7 4 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0
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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›:
Rapor tarihi itibariyle içeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler afla¤›da gösterilmifltir.
Bu kapsamdaki kifliler her y›l faaliyet raporlar›nda ve web sitemizde de kamuya duyurul-
m a k t a d › r .

Tüm yönetim kurulu üyeleri ve murak›plar;
Tayfun Baflkurt (Genel Müdür)
Zeki Do¤an (Mali ‹fller-Finans ve Kont. D i r e k t ö r ü )
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 fiirket’imize ait tesislerin oda sat›fl›n› gerçeklefltiren acente ve tur operatörlerinin müfl-
teri memnuniyetini art›racak teklif ve önerilerinin (detaylar› madde 16’da belirtilmifltir)
fi i r k e t’imize 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¤ifli-
me ve geliflime kolayl›kla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantaj› sa¤layan ‹nsan
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. Perso-
nel Yönetmeli¤i, temel politikalar ile birlikte çal›flma süreleri, ifle al›mdaki süreç ve prensip-
ler, 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
e d e r .
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 ) P e r s o n e l i n 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› dökümanlaflt›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 geri
bildirimler 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. 

fiirket’imizde 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 müflte-
ri ziyaretlerinde ald›klar› her türlü geri bildirim de¤erlendirilmektedir. Müflterilerin flika-
yetleri 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 So r u m l u l u k :
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›-
s›m e¤itimleri otelimizde karfl›l›ks›z olarak gerçeklefltirilmektedir.
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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:
‹dil Y‹⁄‹TBAfiI Yönetim Kurulu Bflk.
Korkmaz ‹LKORUR Yönetim Kurulu Bflk. Vekili
Mehmet AKTAfi Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Tar›k UZUN Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan BENGÜ Yönetim Kurulu Üyesi
Y›lmaz GÖKO⁄LU Yönetim Kurulu Üyesi
Hakk› Hikmet ALTAN Yönetim Kurulu Üyesi

• fiirket genel müdürlü¤ü görevini Tayfun BAfiKURT yürütmektedir.
• fiirket’in Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.
• Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nun 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 Yö-
netim ‹lkeleri IV. Bölümü’nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 no’lu maddelerinde belirlenen kriter-
lerde 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 sonuçlar, yöne-
tim 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 ifllemleri-
ni gerçeklefltiren kurulufllar›n bulgular›ndan faydalan›r.  

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 olmakla be-
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raber yönetim kurulu yetki ve sorumluluklar›n›n esaslar› flirket ana sözleflmesinde mad-
de 10 ve madde 11’de flu flekilde düzenlenmifltir: 

Madde 10: “fiirketin idaresi ve d›flar›ya karfl› temsil ve ilzam› ‹dare Meclisine aittir. ‹dare
Meclisi ‹dare Meclisi Üyeleri aras›ndan Murahhas Aza /azalar atayabilir. ‹dare Meclisi ken-
disine ait olan ‹dare 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 Azan›n münferit yada iki
‹dare Meclisi Üyesinin müflterek veya ‹dare Meclisince tayin ve tespit edilecek kiflilerin
‹dare Meclisince tayin ve tesbit edilecek flekildeki imzalar›n› tafl›malar› flartt›r.

Madde 11: “‹dare Meclisi, flirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü flah›slara karfl› tem-
sil etmek, flirketin maksat ve mevzuuna dahil o lan her nev ’i iflleri ve huk uki muameleleri flir-
ket 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 düzen-
lenmifltir:

“‹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 Meclisini toplant›ya ça¤›rabilir. Toplant›, tarihinden asgari iki hafta ev-
vel taahhütlü mektupla toplant› gündeminin azalara gönderilmesi laz›md›r”. 

Yönetim kurulu çal›flma esaslar› ve 2007 y›l› faaliyet dönemi çal›flmalar›na iliflkin detay-
lar flunlard›r:

Yönetim kurulu toplant› gündemi yönetim kurulu baflkan› taraf›ndan, di¤er yönetim ku-
rulu üyeleri ve genel müdür ile görüflerek belirlenir. Faaliyet dönemi içinde yönetim ku-
rulu 23 defa toplanm›flt›r. Yönetim kurulu sekreteryas› bulunmamaktad›r. Toplant›ya da-
vet fiirket esas sözleflmesi 9 no’lu maddede de belirtildi¤i üzere yönetim kurulu baflkan›
taraf›ndan veya herhangi bir yönetim kurulu üyesinin yaz›l› iste¤iyle yap›l›r. Toplant› ta-
rihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplant› gündemi üyelere gönderil-
mektedir. Toplant›lara genellikle bütün üyeler kat›lmaktad›rlar. 2007 y›l› faaliyet döne-
mi içerisinde herhangi bir muhalif kal›nan konu olmam›flt›r. Yönetim kurulu Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’ nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplant›lara fiili kat›l›m-
da bulunmufltur. Toplant› esnas›nda sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim ku-
rulu üyelerine a¤›rl›kl› oy ve/veya veto hakk› tan›nmam›flt›r.

24) fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:
fiirket’in 2007 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen 2006 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’le fiirket konusuna giren her-
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hangi bir ticari muamele yapmam›flt›r. 

25) Etik Kurallar:
fiirket, tüm Yaflar Grubu flirketlerinde benimsenmifl olan flu temel de¤erler çerçevesinde
faaliyetlerine devam etmektedir: “...yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif po-
litikaya 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¤erler tüm çal›flanlar taraf›ndan bilinmektedir. Bunun
yan›s›ra Kurumsal Yönetim anlay›fl› çerçevesinde fiirket 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. 

2007 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 kuruluna bildirir. Denetim komitesi üyeleri Sa-
y›n Mehmet Aktafl ve Say›n Ali Tar›k Uzun’dur. fiirket yönetim kurulunda ba¤›ms›z üye bu-
lunmamas›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. fiirketimiz 24.07.2007 tarihli Yönetim Kurulu
Toplant›s›’nda, Say›n Ahmet Olcay Sunucu’nun yerine Say›n Hakk› Hikmet Altan’›n Ku-
rumsal Yönetim Komitesi üyeli¤ine atanmas›na karar vermifltir. 

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 flirket yönetim kurulu üyeleri Genel Ku-
rul’ca belirlenen tutarda huzur hakk› almaktad›r. 2007 y›l› faaliyetleri için belirlenen huzur
hakk› tutar› ayl›k brüt 650 YTL’dir. fiirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yö-
neticisine do¤rudan veya dolayl› olarak borç vermemekte ve kredi kulland›rmamaktad›r.
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