2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU
1. 27/03/2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü
saat 14:00’da Divan Đstanbul Elmadağ Oteli Asker Ocağı Cad.No:1 34367 Şişli / ĐSTANBUL
adresinde gerçekleştirilecektir.
2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin
teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem
maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren
işbu Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde,
www.mares.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe
uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-Đstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya
www.mares.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu
doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde
öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete
ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle
atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu
tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Đlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.mares.com.tr
internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 242 248 68 00) bilgi edinmeleri rica
olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.Bu çerçevede, pay
sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke
etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama
yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay
Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. YÖNETĐM KURULU
Şirket Adresi : Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Ticaret Sicili ve Numarası: Antalya /56902
2. SPK DÜZENLEMELERĐ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı
“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri
ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar
ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimizde oy
bulunmamaktadır.
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Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
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Oy Hakkı
Oranı
(%)

Koç Holding

2.030.326,15

36,81%

203.032.615

36,81%

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.

1.629.875,00

29,55%

162.987.500

29,55%

215.460,00

3,91%

21.546.000

3,91%

Halka Açık

1.639.874,85

29,73%

163.987.485

29,73%

Toplam

5.515.536,00

100,00%

Koç Ailesi Üyeleri

551.553.600 100,00%

2.2 Şirketimiz veya Önemli Đştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
• Antalya'da bulunan Talya Oteli’nin yeniden yapım dahil renovasyon imkanlarına yönelik
ön incelemeler ve hukuki açıdan yapılması gereken işlemlere dair resmi makamlar ile
görüşmelerin uzaması nedeniyle, 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Talya
Oteli’nin mevcut yapısı yeterli kalite ve karlılık ile faaliyetlerinin devamına imkan
vermediğinden, söz konusu yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin
alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam
ettirilmesine ve otelin yeniden yapımı tamamlanıncaya kadar tesisin geçici süreliğine
faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Gelinen aşamada Divan Antalya Talya
Oteli’nin faaliyetleri 13 Mayıs 2013 tarihi itibariyle durdurulmuş olup bu tarih ve sonrası
için Divan Antalya Talya Oteli herhangi bir rezervasyon kabul etmemiştir. Yukarda
bahsedilen yeniden yapım dahil renovasyon imkanlarına ilişkin hukuki süreç devam
etmekte olup karar mercileri ile süreç tamamlandıktan sonra inşaat faaliyetlerine
başlayacaktır.

• 12 Kasım 2010 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Orman Bakanlığı'nın
Taahhüt Senedi ile Şirketimize tahsis edilmiş olan Pamucak Mevkii Đçmeler Marmaris MUĞLA'da bulunan sahada Şirketimizce yapılan ve 15 Ocak 2008 tarihinden itibaren 5
yıl süre ile Yazıcı Turizm Marmaris Đşletmeleri A.Ş ' ne kiralanan Mares Otel
Tesislerine ait Kira Sözleşmesi, ek protokol ile aynı mali hükümler çerçevesinde 3 (üç)
yıl daha uzatılmıştı.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.02.2014 tarihli kararı ile 15 Ocak 2016 'da sona
erecek olan sözkonusu kira sözleşmesinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına ve
yıllık 2.400.000$ sabit kira tutarının uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu karar kapsamında yenilenecek olan kira sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
("SPK") II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki Đşlemlere Đlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında
değerlendirilmesi sonucunda sözkonusu işlemin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü
maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girdiği anlaşılmış olup konuyla
ilgili detaylar 13 ve 14 ncü gündem maddelerinin açıklamalarında belirtilmiştir.
2.3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına
Đlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep
iletilmemiştir.

27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul
Yönetmeliği”) ve Genel Kurul Đç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde
Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı
tarafından Genel Kurul Đç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı
görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması;
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mares.com.tr adresindeki Şirketimiz
kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum
raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek,
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması,
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mares.com.tr adresindeki Şirketimiz
kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında
Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde , MKK’nın
Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mares.com.tr adresindeki Şirketimiz
kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve
yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına
sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi;
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve
Denetçilerin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirket’in Kar Dağıtım Politikası’nın onaylanması,
Şirketimizin EK/1’de yer alan revize edilmiş olan kâr dağıtım politikası Genel Kurul’un
bilgi ve onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta
süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve
www.mares.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.
7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim
Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan
ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of
firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013
hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.021.202- TL ana ortaklığa ait “ Net
Dönem Karı” elde edilmiş olup EK/1 de belirtilen kar dağıtım politikası çerçevesinde;
II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer
alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize
ilişkin tablo EK/2’de yer almaktadır.
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye
adedine
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim
Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri

yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine
uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Esas sözleşmemizin 10 maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim
Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim
Kurulu’nun yenilenmesine karar verebilir.
Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim
Đlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.
Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn Melih Batılı ve Sn Alp Atay
Şefkatlioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/3’de sunulmaktadır.
9. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler
hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;
SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim Đlkesi uyarınca Yönetim Kurulu
üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve
Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay
sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret
politikası EK/4’da yer almaktadır. 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 19
nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Marmaris Altınyunus Turistik
Tesisler A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere toplam 213.036 TL menfaat sağlanmıştır.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
9 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında
2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı
ortaklarımız tarafından belirlenecektir
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin
onaylanması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak,
Yönetim Kurulumuzun 18 Şubat 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu
Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların
denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri
yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)’nin seçilmesine karar
verilmiş olup bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Şirket’in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve
2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince,
yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca
belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine
sunulması zorunludur. 2013 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 230 TL’dır.
Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Gündemin 14’nci maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 23’nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak
değerlendirildiğinden, pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için
11,70 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve
ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
Gündemin 14’üncü maddesinde görüşülecek olan Mares Otel’in kira süresinin uzatılması
işlemi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem
olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince
genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy
kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin
1,00 TL nominal değerli beher pay için 11,70 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak
ayrılma hakları bulunmaktadır.
Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.1 sayılu Önemli
Nitelikteki Đşlemlere Đlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 10’uncu
maddesi çerçevesinde; 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 11,70 TL olarak
belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak
ödeme Şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.
Şirketin 27 Mart 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya
vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda Mares Otel’in kira süresinin
uzatılması kararına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimiz, ayrılma haklarını
kullanamayacaklardır.
Ayrılma hakkı, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat
23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in
pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak
doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu
payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.
Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı
hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya
temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme
karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.
Đlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına
işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkını kullanılabilmek için, 4 Nisan 2014 ile 21
Nisan 2014 tarihleri arasında Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı
kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne sahip oldukları payların tamamını

Şirketimize devretmek üzere başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra ilgili pay
sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.
Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay
bedeli, en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir.
Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılıp
Mares Otel’in kira süresinin uzatılması kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini
toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin
aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin
Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi
hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem
tanımına giren Mares Otel’in kiralanması ile ilgili olarak Yazıcı Turizm Marmaris
Đşletmeleri A.Ş ile yapılan ve 15 Ocak 2016 tarihinde bitecek sözleşmenin 31 Aralık
2019 tarihine kadar uzatılması hususuna ilişkin Pay Sahiplerinden onay alınması,
12 Kasım 2010 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Orman Bakanlığı'nın
Taahhüt Senedi ile Şirketimize tahsis edilmiş olan Pamucak Mevkii Đçmeler Marmaris MUĞLA'da bulunan sahada Şirketimizce yapılan ve 15 Ocak 2008 tarihinden itibaren 5
yıl süre ile Yazıcı Turizm Marmaris Đşletmeleri A.Ş ' ne kiralanan Mares Otel
Tesislerine ait Kira Sözleşmesi, ek protokol ile aynı mali hükümler çerçevesinde 3 (üç)
yıl daha uzatılmıştı.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.02.2014 tarihli kararı ile 15 Ocak 2016 'da sona
erecek olan sözkonusu kira sözleşmesinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına ve
yıllık 2.400.000 $ sabit kira tutarının uygulanmasına karar verilmiştir;
Đşbu karar kapsamında yenilenecek olan kira sözleşmesinin, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun ("SPK") II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki Đşlemlere Đlişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında
değerlendirilmesi sonucunda; kiraya verilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal
tablolara göre elde edilen gelire katkısının (4,7 milyon TL), toplam gelirlere (6,5 milyon
TL) oranının %72 olduğu görülmüş ve bu fıkra kapsamında işlemin Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 23'ncü maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girdiği
anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, sözkonusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Yazıcı Turizm Marmaris
Đşletmeleri A.Ş ile olan kira sözleşmesinin uzatılması hususu onaya sunulmakta olup 13
Nolu gündem maddesinde açıklandığı üzere işbu genel kurul toplantısına katılan ve işbu
gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten
pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Tebliğ'in 10'uncu maddesine göre yapılan
hesaplama sonucu ulaşılan değer olan bir pay için 11,70 TL fiyat üzerinden ortaklığa
satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmaktadır.
Bu gündem maddesinde Mares Otelin kira süresinin uzatılması konusunda olumlu karar
alınması halinde, sözkonusu kira sözleşmesinin uzatılmasına yönelik ek protokol
imzalanarak yürürlüğe girecektir.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda
2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Đşlem Yapma, Şirkete Borçlanma
yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı
maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim Đlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü
elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması
ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir
işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler,
genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi
olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi
Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte
gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.Bu nitelikte önemli bir
işlem gerçekleşmemiştir.

16. Dilekve Görüşler.

EKLER:
EK/1 Kar Dağıtım Politikası
EK/2 2013 Yılı Karının Dağıtımına Đlişkin Kar Dağıtım Tablosu
EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
EK/5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

EK/1

KAR DAĞITIM POLĐTĐKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi
Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi
çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun
olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık
kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman
politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.
Bu kapsamda mevcut kar dağıtım politikamız;
Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kâr, öncelikle mevcut geçmiş yıllar
zararlarına mahsup edilmekte ve yatırım finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde
bırakılarak nakit kar dağıtımı öngörülmemektedir.

EK/2
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of firm of Ernst &
Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine
ait finansal tablolarımıza göre 1.021.202 - TL ana ortaklığa ait “Net Dönem Karı” elde
edilmiş olup kar dağıtım politikası doğrultusunda bu tutarın geçmiş yıl zararlarına
mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş.
2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
ilişkin bilgi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Dönem Kârı
Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
NET DAĞITILABĐLĐR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem
kârı
Ortaklara Birinci Kar Payı
• Nakit
• Bedelsiz
•
Toplam
Đmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Dağıtılan Diğer Kar Payı
•
•
•

14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.

SPK’ya Göre
1.021.202
0
1.021.202
- 11.033.491
0
- 10.012.289
230

5.515.536
262.237

Yasal Kayıtlara (YK)
Göre
163.737
0
163.737
- 6.885.094
0
-6.721.357

-10.012.059
0
0
0
0
0

Yönetim Kurulu Üyelerine,
Çalışanlara
Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

Đntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara Đkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
• Geçmiş Yıl Kârı
• Olağanüstü Yedekler
• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

EK/3
Semahat Arsel
Yönetim Kurulu Başkanı
Amerikan Kız Koleji’inden mezun olduktan sonra Goethe Institute’da Almanca eğitim
programlarına katılan Semahat Arsel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1964 yılında
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel halen bu
görevinin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm Grubu Yönetim
Kurulu Başkanlığı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ve
Florance Nightingale Vakfı İkinci Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kendisi aynı
zamanda Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun kurucusudur.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Semahat Arsel,
bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle
yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin
yönetim kurulunda görev almaktadır.

TAMER HAŞİMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yüksek öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nin ardından
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans
programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama
Koordinatörlüğü’nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür
ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004’te Koç Holding Stratejik Planlama
Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004 – Nisan 2011
arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan
2011’den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Tamer Haşimoğlu,
bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle
yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin
yönetim kurulunda görev almaktadır.
MARCOS BEKHİT

Yönetim Kurulu Üyesi
İş yaşamına 1971 yılında Avrupa’da başlamış ve 1981 yılında Kuzey Amerika’ya
yerleşmeden önce Milano, Paris ve Londra gibi farklı şehirlerde çalışmıştır.1981
yılında ilk kez FourSeasons Montreal Oteli’nde MaitreD’Hotel olarak çalışmaya
başlamıştır. Daha sonra 1995 yılına kadar Ritz-Carlton Boston, Napoli, Washington
D.C.,San Francisco ve Cleveland’da Yiyecek İçecek Direktörlüğü ve Genel Müdürlük
görevlerinde bulunmuştur.1995 yılında, Four Seasons Hotel Istanbul Sultanahmet

Genel Müdürü olarak transfer olmuştur. 1998 yılında, Mısır ve Türkiye Bölgesi’nden
Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Bekhit, 2007 yılında
FourSeasonsHotel Istanbul at theBosphorus Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü
olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana Ürdün, Lübnan, Suriye, Mısır ve
Türkiye’den
Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini
sürdürmektedir.
Bekhit öğrenimini Kahire Enstitüsü’nde Otel Yöneticiliği üzerine tamamlamış olup,
daha sonra İngiltere’de Mendoza Koleji’nde ve Montreal McGill Üniversitesi’nde
öğrenim görmüştür.
Bekhit, İskenderiye Mısır doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça, İngilizce,
İtalyanca ve Fransızca bilmektedir
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan Sn Marcos Bekhit bağımsız
üye niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda
sıralanmış olup halen Koç topluluğu bünyesinde görev almaktadır.

M.Faik Öztunç

Yönetim Kurulu Üyesi
16.12.1964 yılında Üsküdarda doğdu. Üsküdar Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Teknik
Üniversitesi İşletme Mühendisliğini ve ardından yine aynı üniversitede Bankacılık
Finans-Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlandı.
İş hayatına 1988 yılında Koç Holding A.Ş Mali İşler Yerleştirme Elemanı olarak başladı.
Sırası ile Koç Holding A.Ş Denetim Uzmanı ,Koç Holding A.Ş Mali Grup Koordinatör
Yardımcısı olarak görevlerini sürdürdü.2001-2005 yılları arasında Tofaş Grubu ve
Birmot A.Ş de yöneticilik yapmıştır.
2005 yılından itibaren Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam
etmektedir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan Sn Faik Öztunç bağımsız üye
niteliğine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda
sıralanmış olup halen Koç topluluğu bünyesinde görev almaktadır

MELİH BATILI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1943 yılında doğan Sn. Melih Batılı, Ankara Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden
mezun olduktan sonra 1970 yılında Koç Holding A.Ş.’nde Mali İşler Grubu Mali
Kontrolörü olarak Koç Topluluğu bünyesindeki çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonra
sırasıyla 1973 yılında Koç Holding A.Ş. Planlama Grubu Mali Uzmanı, 1975 yılında
T.Demirdöküm A.Ş. Muhasebe Müdürü, 1980 yılında aynı şirkette Genel Müdür
Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürmüş, 1998 yılında Koçtaş Ticaret A.Ş.’ne Genel
Müdür olarak atanmıştır. 1999 yılında T.Demirdöküm A.Ş. Genel Müdürü ve olarak

atanan Sn. Melih Batılı 2005 yılında bu görevinden ve aynı şirketteki Yönetim Kurulu
Üyeliği’nden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır.
Sn.Batılı 2001-2005 yılları arasında TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliği ve
Sanayi Konseyi Üyeliği, 2000-2006 yılları arasında İSO Oda Meclisi Üyeliği, 2005 yılında
İSO Avrupa Birliği’ne Uyum ve Dış Ticaret Çalışma Grubu Başkanlığı, 2000-2006 yılları
arasında İSO 43. Grup Meslek Komitesi Üyeliği fonksiyonlarını da üstlenmiştir. Halen
Yeminli Mali Müşavirler Odası üyeliği devam etmektedir. Ayrıca 1996-1998 yılları
arasında TİMDER Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği Başkanlığı, 2003-2005 yılları
arasında DOSİDER İş Adamları Derneği Doğalgaz Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve
2004-2005 yıllarında da PANDER Panel Radyatör Üreticileri Derneği Başkanlığı
görevlerini üstlenmiştir.
İcrada bulunmayan Sn. Melih Batılı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız
üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda
sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son
beş yılda Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir
ilişkisi bulunmamaktadır.

ALP ATAY ŞEFKATLİOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1935
yılında
Trabzon’da
doğmuştur.Öğrenimini
Saint
Joseph
Koleji’nde
tamamlamıştır.Tur-Yat A.Ş nin kuruluş yıllarından itibaren Koç Grubunda görev
almıştır.1997 yılında da Tur-Yat A.Ş . Genel Müdür Yardımcısı olarak emekli
olmuştur.2010 yılında Nacila Turizm Organizasyon ve Uluslararası Ticaret Limited
Şirketini kurmuştur.Halen de bu şirketin kurucu ortağı olarak görevine devam etmektedir.
İcrada bulunmayan ve 2012 yılından bu yana Şirketimiz’de ve Arçelik A.Ş.’de bağımsız
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn Alp Atay Şefkatlioğlu SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir. Son on yılda üstlendiği
görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu
pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. ve
ilişkili
tarafları
ile
ilişkisi
bulunmamaktadır.

EK/4
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI
Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar
kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve
uygulamalarını tanımlamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul
toplantısında sabit ücret belirlenir.
İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için
belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.
Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine,
sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal
Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda prim
ödenebilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme
planları kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate
alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar
dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından
karşılanabilir.
Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden
oluşmaktadır.
Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret
politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate
alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre
hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:


Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının
iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki
üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.



Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve
operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem
sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının
sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan
prensiplerdir.



Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte,
çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate
alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde,
finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine
ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların
bilgisine ve/veya onayına sunulur.
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