
Izmir, 01 Mayis 2008 
  
ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SIRKETI’nin 01 Mayis 2008 TARIHINDE 
YAPILAN 2007 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 
  
ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER ANONIM SIRKETI’nin 2007 yili Olagan Genel Kurul 
Toplantisi 01.05.2008 tarihinde saat 10.30’da Altin Yunus Çesme Turistik Tesisler A.S 
Çesme/IZMIR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü’nün 
16.04.2008 tarih 3754 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Mehmet 
YILDIRIM ve Ercan ÖZESER’in gözetiminde yapilmistir. 
  
Toplantiya ait davet Kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek 
sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Nisan 2008 tarih 7038 sayili nüshasinda ve Haber 
Ekspres Gazetesinin 9 Nisan 2008 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama 
yazili pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay 
sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde 
yapilmistir. 
  
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 16.756.740 YTL.lik sermayesine tekabül eden 
1.675.674.000 adet hisseden 15.658.214 adet hissenin asaleten ve 1.541.192.835,8 adet 
hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.556.851.049,8 adet hissenin toplantida temsil 
edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti 
nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yilmaz GÖKOGLU 
toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, 
ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis 
tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. 
Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu. Daha sonra gündemin görüsülmesine 
geçildi. 
  
l. Divan Baskanligina Yilmaz GÖKOGLU’nun, Oy Toplayiciliklara Senem DEMIRKAN ve Nazan 
YILDIRIM’in, Katiplige hariçten Mehmet ÇIFTÇI’nin seçilmelerine, oybirligiyle karar verildi. 
  
2. Genel Kurul tutanaklarinin imzalanmasi için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirligiyle 
karar verildi.  
  
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun raporu 
okundu ve müzakere edildi. 
  
4. Sermaye Piyasasi Kurulu’na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi’na gönderilen 
31.12.2007 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, 
hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi, ayni tarihli sirket Gelir Tablosunun 
hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 
2007 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar sorularini sordular. 
Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2007 yili kar/zarar 
hesabi ve sirket bilançosu oybirligi ile aynen kabul edildi. 
  
Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirligi ile ibra edildiler. 



  
Murakiplar, oybirligi ile ibra edildiler. 
  
5. Yönetim Kurulunca 1 yillik süre için Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu olarak seçilen 
“PricewaterhouseCoopers (Basaran Nas SMMM A.S.)”oybirligi ile tasvip edildi. 
  
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim 
Kurulu Üyelerinin herbirine, 2008 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 650 
YTL. ücret ödenmesine, oybirligi ile karar verildi. 
  
7. Sirket Ana Sözlesmesinin l3. maddesi uyarinca murakip adedi, 100 adet hisse sahibi 
“Boryad Borsa Yatirimcilar Dernegi” vekili Sayin Ali Ihsan GÜRCAN’in muhalif oyu ve 
1.556.850.949,8 adet hisseyi temsil eden ortaklarin olumlu oyu ve oy çokluguyla    3 olarak 
tesbit edildi. Boryad Borsa Yatirimcilar Dernegi vekili Sayin Ali Ihsan GÜRCAN Divana bir 
önerge sundu ve önergeyi okudu. Divan Baskani önergeyi zapta eklenmek üzere teslim aldi. 
Öncelikle Sn. Ali Ihsan GÜRCAN’in ekli zabittaki (Ek 1) murakipliga adayligi oylandi. Sayin Ali 
Ihsan Gürcan’in murakipligi 302.729 adet hissenin olumlu oylarina karsilik 1.556.548.320,8 
adet hisseyi temsil eden ortaklarin red oyu ve oy çokluguyla reddedildi. Bu kapsamda Ana 
sözlesmenin 13. Maddesi uyarinca Basar ENGIN, A.Ufuk TEZER ve Turgut SARIOGLU’nun l yil 
süreyle görev yapmak üzere murakiplik görevine seçilmelerine, 302.729 adet hissenin red 
oylarina karsilik 1.556.548.320,8 adet hisseyi temsil eden ortaklarin olumlu oylari ve oy 
çokluguyla seçildiler. 
  
8. Murakip ücreti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine, 2008 yili Olagan 
Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 500 YTL. ücret ödenmesine, oybirligi ile karar 
verildi.  
  
9. 2007 yilinda herhangi bir bagis veya yardim yapilmadigi hususunda ortaklara bilgi verildi. 
  
10.  Yil kari konusunda yapilan müzakerelerde, 2007 yili faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmis 
olmasi nedeniyle kar dagitimi yapilmamasi hususunda ortaklara bilgi verilmistir. Bu nedenle 
kar dagitimi hususunda karar verilmesine yer olmadigina oy birligiyle karar verildi. 
  
11.  Sirketimizin 2008 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikasi, “Sirketin finansal 
pozisyonu, yapilacak olan yatirimlar ile diger fon ihtiyaçlari, sektörün içinde bulundugu 
kosullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Vergi Mevzuati göz önünde 
bulundurularak kar dagitimi yapilmasi yönünde bir kar dagitim politikasi benimsenmistir. Kar 
dagitim oraninin mevcut durumda Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde yüzde 20 
oraninda oldugu dikkate alindiginda, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak 
üzere kar payi dagitimi yapilmasi öngörülmektedir. Ancak her yil itibariyle fiili kar dagitim 
oranlarinin tespiti yukarida anilan hususlar dikkate alinarak gerçeklestirilecektir.” seklinde 
belirlenerek ortaklarin bilgisine sunuldu. 
  
12. 2008 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu’nun 15. Maddesi ve Sermaye 
Piyasasi Kurulu’nun Seri:IV, No:27 Tebliginin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü 
avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, 
dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar 



olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya 
da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni 
Tebligin 10’uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya 
çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar edildi. 
  
13. TTK’nun 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirligi ile 
karar verildi.  
  
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2008 yilina iliskin dilek ve temennilerde 
bulundular.  
  
Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat 12:30’da son verildi. 
01.05.2008 
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