
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.’nin 29.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 

toplantısında sorulan sorulara ilişkin olarak yapılan açıklamadır. 

Soru: Yaşar Topluluğunun İzmir Şirketlerinde orta ve üst gelir düzeyine sahip kaç kişi çalışmaktadır? 

Özellikle yüksek sezon dışındaki dönemlerde, bu kişilerin tatil ihtiyaçlarını Altın Yunus Çeşme 

Tesisinden karşılamalarına yönelik çalışma yapılmasını öneriyorum. 

Cevap: Ortalama 1500 kişi çalışmaktadır. Değerli görüşleriniz için teşekkür ederiz. 

Soru: Sanayi ve meslek odaları üyelerinin Altın Yunus Çeşme Tesisinde konaklamalarını sağlamaya 

yönelik çalışmanız var mı? 

Cevap: Kış döneminde termal turizmi dışında otelin doluluğunu sağlayacak bu tip kongre, eğitim, 

toplantı organizasyonları çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Soru: Altın Yunus Çeşme ortaklarına yılın yüksek sezon dışındaki dönemlerinde fiyat indirimi yapılabilir 

mi? 

Cevap: Bu konuyu not alıyoruz. 

Soru: Sahip olduğum hisselerin bir kısmı için kapalı deniyor. Bunun anlamı nedir? 

Cevap: Kapalı olarak tabir edilen payların Borsada işlem göremeyeceği anlamına gelmektedir. Altın 

Yunus Çeşme’nin sadece C grubu payları Borsa’da işlem görüyor. Eğer kapalı olarak tabir edilen payların 

grubu farklı ise işlem yapamazsınız. Ancak, C grubu ise sahip olduğunuz payları Borsa’ya açabilirsiniz. 

Konuyla ilgili tarafınıza yardımcı oluruz. 

Soru: 3 Nisan’da kalma hakkı sunduğunuz ortaklarınızdan konaklamalarını devam ettirmek isteyenlere 

indirim yapılabilir mi? 

Cevap: Bu konu öneri olarak Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir. 

Soru: Pazartesi günü tarafımıza tanınan 1 gece konaklama imkanı 2 geceye dönüştürülemez mi? 

Cevap: Bu dileklerinizi Yönetim Kuruluna iletiyoruz. 

Soru: Ortaklara tanınan gecelik konaklama tarihi ile Genel Kurul tarihinin birbirine yakın tarihler olması 

mümkün mü? 

Cevap: Konuyu notlarımıza alıyoruz. 

Soru: Şirket sermaye artırımı gerçekleştirir mi? 

Cevap: Sermaye artırımı için sermaye artırımının kullanımına ilişkin beraberinde proje de olması 

gerekmektedir. Bildiğiniz gibi Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olduğu için Genel Kurulun kararı 

olmadan da Yönetim Kurulu sermaye artırım kararı alabilir. Konuyla ilgili yönetim kurulu tarafından bu 

yönden alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. 

Soru: Elektronik Genel Kurul Sistemi Altın Yunus Çeşme Tesisinde sağlanabilecek mi? Yoksa Genel 

Kurullar hep Pınar Süt fabrikasında mı gerçekleştirilecek? 

Cevap: Bu konuyla ilgili altyapı çalışması yapılması gerekiyor. Ancak ek harcama oluşturmaması için bu 

yıl yapılmamasına karar verildi. Önümüzdeki yıllarda bunu sağlayacağımızı düşünüyoruz. 6 Halka açık 

şirketimizin Genel Kurulları da Pınar Süt fabrikasında gerçekleştiriliyor. 


