MARMARİS ALTINYUNUS A.Ş.’NİN 30.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
YATIRIMCILAR TARAFINDAN YÖNELTİLEN SORULARA İLİŞKİN CEVAPLAR

Genel kurul toplantısında gündemin ikinci maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız
aşağıdadır.

Şirketimiz faaliyet raporlarının finansal tablolardan daha sonra yayınlanması konusu ile ilgili olarak,
öncelikle finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası
Kurulu (“SPK”) düzenlemelerinde öngörülen sürelere uyulduğunu, herhangi bir gecikme
yaşanmadığını belirtmek isteriz. SPK’nın konuya ilişkin II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca Şirketimiz yıllık finansal raporlarının (finansal
tablolar ve faaliyet raporları) hesap döneminin bitimini izleyen 60 gün içerisinde kamuya açıklanması
gerekmekte olup, 2015 yılı için bu tarih 29.02.2016 olarak açıklanmıştır. Şirketimiz finansal tabloları
05.02.2016’da, faaliyet raporu ise 26.02.2016’da öngörülen sürenin öncesinde kamuya açıklanmıştır.
Tebliğ uyarınca finansal tabloların ve faaliyet raporlarının eşanlı açıklanma yükümlülüğü
bulunmamaktadır, bu durum Tebliğ’deki “sürelere uyulmak kaydıyla finansal tabloların yönetim
kurulu faaliyet raporundan önce kamuya açıklanması mümkündür” hükmüyle de açıkça ifade
edilmiştir.
Yıllık faaliyet raporlarımız, gerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uyumun, gerekse
yatırımcılarımızın şirketle ilgili bilgilere toplu olarak kolay erişiminin sağlanması amacıyla, ara dönem
faaliyet raporlarından farklı olarak, finansal bilgiler haricinde birçok ilave bilgi içermektedir. Örneğin,
kar dağıtım önerisi, yönetim kurulu komitelerinin çalışmalarına ilişkin bilgiler, bağlı şirket raporu gibi
konular sadece yıllık faaliyet raporuna eklenmektedir. Bir kısmı yönetim kurulu kararına bağlı olan bu
tür ilave bilgilerin hazırlanabilmesi için öncellikle yıllık finansal tabloların kesinleşmesi gerektiğinden,
yıllık finansal tablolarla birlikte faaliyet raporunun ilanı mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla, diğer
birçok halka açık şirkette olduğu gibi yıllık faaliyet raporunun kamuya açıklanması, finansal tabloların
kamuya açıklanmasından sonra ve fakat yasal olarak öngörülen süre sınırları içinde, yatırımcıların
aydınlatılması için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, Şirketimiz nezdinde mevcut bilgilere göre, ana ortaklarımızın, yöneticilerimizin,
bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının finansal tabloların ilan edildiği 05.02.2016
tarihinden faaliyet raporunun ilan edildiği 26.02.2016 tarihine kadar Şirketimiz payları üzerinde
gerçekleştirdikleri alış-satış işlemi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere SPK’nın Özel Durumlar Tebliği
uyarınca, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının ana
ortaklığı tarafından sermayeyi temsil eden paylara ilişkin olarak gerçekleştirilen ve bir takvim yılı
içerisindeki toplam tutarı 50.000 TL’yi aşan tüm işlemlerin, işlemi yapan tarafından kamuya
açıklanması gerekmektedir. Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişi tanımına giren yöneticilerimiz
ve ana ortaklarımız tarafından ilgili hükme uyum konusunda gereken özen gösterilmekte olup, bu
konuda bugüne kadar hiçbir eksik uygulama olmamıştır. Bu çerçevede, alım satım işlemleri için
yapılan özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) takip edilmesi
mümkün olup, bu dönemde yapılmış bir açıklamaya rastlanmamıştır. Ayrıca, belirtilen dönemde
Şirketimiz de kendi paylarında herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirmemiştir.

Şirketimizin KAP’ta yer alan e-posta adresine erişimde yaşanan sorunlarla ilgili olarak ise, yapılan
incelemelerde teknik bazı problemler tespit edilmiştir. Gerekli düzeltmeler yapılmış olup, e-posta
adresimiz halihazırda aktif olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca söz konusu e-posta adresinin yanında,
KAP’da (http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=1021 ),
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(https://esirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10449) ve Şirketimiz internet sitesinde (
http://www.mares.com.tr/ ) belirtilen 0 242 248 68 00 telefon numarasından veya Şirket internet
sitesinde iletişim bilgileri bölümünde belirtilen info.divanantalya@divan.com.tr e-posta adresinden
de Yatırımcı İlişkileri Birimi ile irtibata geçilmesi her zaman mümkündür.

Koç Holding A.Ş.’nin internet sayfasında (http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirket-listesi )
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.’ne yer verilmemiş olmasına ilişkin tespit de yetkili mercilere
iletilmiş ve sehven oluştuğu belirtilen durum giderilerek gerekli düzeltme yapılmıştır. Diğer taraftan
KAP’ta yer alan Şirket Genel Bilgi Formu’nda Grup Şirketleri içinde Marmaris Altınyunus Turistik
Tesisler A.Ş.’nin sürekli yer aldığı bilgisini de tarafınıza sunmak isteriz.

Son olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’nci maddesi uyarınca, Yatırımcı ilişkileri Bölümünün
yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak
sunması zorunlu olmakla birlikte, söz konusu raporun kamuya açıklanmasına ilişkin bir yükümlülük
bulunmamaktadır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından 2015 yılı faaliyetleri hakkında
hazırlanan rapor, 26.02.2016 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ve Kurumsal Yönetim Komitesi
tarafından da Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Halka açık şirketler nezdindeki genel uygulama ve
raporun içeriğinde yer alan ticari sır niteliğinde olabilecek bilgiler dikkate alınarak, söz konusu rapor
düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanmamaktadır.

Genel kurul toplantısında gündemin dördüncü maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız
aşağıdadır.

Personel giderleri konusundaki açıklama talebi ile ilgili olarak; 2015 yılsonu itibari ile yayınlanan
finansal raporlarımızda 869.377 TL olarak belirtilen personel giderinin içerisinde Şirketimizin bu
konuda katlandığı tüm maliyetler yer almaktadır. Bu çerçevede çalışanlar ve huzur hakkı dâhil üst
düzey yönetici giderlerinin yanında, güvenlik personeli Şirketimiz bordrosunda olmadığından,
güvenlik hizmeti sağlayan firmaya ödenen giderler de söz konusu hesapta izlenmektedir. Ayrıca söz
konusu tutar içerisinde ilgili kişilere yapılan net ödemeler haricinde SGK, işsizlik primleri işveren
payları, personel yemek ve yol giderleri gibi diğer gider kalemleri de yer almaktadır. Yapılan
ödemelerle ilgili olarak TMS/TFRS gereğince açıklanması gereken tüm detay bilgiler finansal
tablolarımızın 13, 14 ve 20 nolu dipnotlarında kamunun bilgisine sunulmuş olup, kişi bazında tutar
bilgisi ticari sır niteliğinde olduğundan paylaşılması mümkün bulunmamaktadır.

Ana ortağımız Koç Holding A.Ş. ile işlem ve bakiyeler ise Koç Holding A.Ş.’nden finans, hukuk,
planlama, vergi, üst yönetim gibi konularda alınan hizmetlerden kaynaklanmaktadır. Holding olarak
faaliyet gösteren Koç Holding A.Ş. sadece Şirketimize değil, Koç Topluluğu bünyesindeki diğer
şirketlere de bu alanlarda hizmet sunmaktadır. Koç Holding A.Ş. tarafından sağlanan katkının
karşılığında, hizmet sunulan şirketlerle ilgili olarak Koç Holding A.Ş. nezdinde oluşan giderler, Transfer
Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliği çerçevesinde hizmet
alan tüm şirketlere dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Koç Holding A.Ş. tarafından belli anahtarlarla

hizmet sunulan tüm şirketlere yapılan gider dağıtımı sonucunda, Şirketimize de hizmet bedeli fatura
edilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda belirtilen Koç Holding A.Ş.’den yapılan alım tutarı, ilgili
dönemde gerçekleştirilen söz konusu hizmet alımlarından; Koç Holding A.Ş.’ye kısa vadeli borçlar ise,
bilanço tarihi itibariyle tahakkuk edip faturalanan ancak henüz ödenmeyen hizmet giderlerinden
oluşmaktadır. Koç Holding A.Ş. tarafından dağıtıma konu edilen giderlerin önemli bir kısmının
yılsonunda netleşmesi nedeniyle dağıtım hesaplamasının önemli bölümü yılın son çeyreğinde
yapılabilmekte, dolayısıyla giderler yıl içinde homojen bir dağılım sergilememektedir.

Şirketimizin nakit durumu ve kar dağıtım potansiyeli ile ilgili olarak ise; nakit ve nakit benzerleri
hesabında son 2 yılda görülen artış, kamuya açıklanan nakit akış tablolarından da takip edilebileceği
üzere, esas faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarından oluşmaktadır. Esas
faaliyetlerden sağlanan nakit akışlarının ana kaynağı Mares otelinin kira geliri iken, yatırım
faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları büyük ölçüde elde edilen faiz gelirlerinden sağlanmaktadır.
Şirketimizin başlıca gelir kaynaklarından edinilen söz konusu nakit akışları, Şirketimiz giderlerinin
finansmanı için kullanılmakta, nakit fazlası ise vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir. Diğer
taraftan, düzenlemelere göre geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilecek tutar nakit akışlarından
bağımsız olarak, tahakkuk esasına göre kayıtlara alınan gelir ve giderler netleştirildikten sonra oluşan
net dönem karı ve birikmiş karlar ile sınırlıdır. Bu çerçevede 1.1.2014 itibariyle 11.033.491 TL
tutarındaki geçmiş yıl zararları bakiyesi, 1.021.202 TL tutarındaki 2013 yılı karının ve 2.927.316 TL
tutarındaki 2014 yılı karının mahsup edilmesi suretiyle 31.12.2015 itibariyle 7.084.973 TL’ye inmiştir.
Şirketimizin 2015 yılında elde etmiş olduğu 3.267.596 TL Net Dönem Karı’nın da geçmiş yıllar
zararından mahsup edileceği dikkate alındığında, 2013 yılı sonundan günümüze kadar geçmiş yıl
zararlarında yaklaşık 7,2 Milyon TL tutarında bir azalış görülmektedir.
Şirketimizin uyguladığı amortisman politikası ile ilgili olarak ise, TMS/TFRS esasına göre düzenlenen
finansal tablolarında 2014 yılı için 1.981.582 TL, 2015 yılı için de 1.947.014 TL tutarında amortisman
giderine katlanmıştır. Söz konusu amortisman giderlerinin yaklaşık 1,4 milyon TL tutarındaki kısmı,
yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında izlenen Mares Otel’in amortisman giderinden oluşmaktadır.
Bakiye tutar ise Şirketimize ait maddi duran varlıkların amortisman giderlerinden kaynaklanmaktadır.
Söz konusu amortisman ayırma işlemi, TMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve TMS 16 – Maddi
Duran Varlıklar standartlarının ilgili hükümlerine istinaden yapılmaktadır. TMS 16 uyarınca
amortisman ayırma işlemi, varlık tamamen itfa olmadıkça, atıl kalsa ya da kullanımdan kaldırılsa dahi
durmaz. Anılan muhasebe standartları gereği Şirketimiz tarafından maddi duran varlıklar ve yatırım
amaçlı gayrimenkuller için edinim veya ilgili hesaplarda sınıflandırılma tarihlerinden bu yana
amortisman ayrılmaktadır.

Genel kurul toplantısında gündemin yedinci maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız
aşağıdadır.

Şirketimizin ana hedefi istikrarlı performans gösteren, sağlıklı finansal yapıya sahip bir şirket olmaktır.
Bu hedefe ulaşma noktasında, alınan stratejik kararlarla Talya Oteli’nin renovasyon süreci başlatılmış,
ayrıca mevcut yapının en verimli şekilde kullanılması amacıyla Marmaris’teki tesisimiz Yazıcı Turizm
Marmaris İşletmeleri A.Ş’ne kiraya verilmiştir. Bu kapsamda, 2009 yılı sonu itibari ile 21.978.420 TL
olan geçmiş yıllar zararları, 2015 yılı net dönem karının mahsup edilmesi sonrası yaklaşık 4 milyon TL
seviyesine inmiştir. Gerekli izinler ile ilgili hukuki ve resmi süreçleri devam eden Talya Oteli’nin
renovasyon sürecinin tamamlanması ile birlikte uzun vadede Şirketimizin faaliyetlerinin çok daha
olumlu yönde gelişmesi hedeflenmektedir.

Genel kurul toplantısında gündemin on üçüncü maddesi için iletilen sorulara ilişkin cevaplarımız
aşağıdadır.

Genel kurul toplantı tutanağının ilgili maddesinde de belirtildiği üzere, Şirketimiz nezdindeki bilgiler
dahilinde, geçen yıl yapılan Olağan Genel Kurul’da yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde verilen izin
doğrultusunda 2015 yılı içerisinde yapılan ticari işlem bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirketimiz
yönetim kurulu üyelerinden Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Marcos
Bekhit aynı zamanda Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin de yönetim kurulu üyesi; Muharrem Faik Öztunç
ise ayni şirketin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmışlardır.

