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1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 
 
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. ("Şirket", “Gezinomi"), 2015 yılında Aln Turizm Ticaret A.Ş. unvanıyla 
kurulmuş olup, 13 Mayıs 2016 tarihinde şimdiki unvanını almıştır. Şirket’in faaliyet konusu hava yolu, deniz yolu, 
kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama 
hizmetlerinin toptan veya perakende satışıdır. 
 
Şirket’in payları Borsa İstanbul’da (BIST) “GZNMI” sembolüyle işlem görmektedir.  
 
Dahil olunan endeksler: 
 
BIST HİZMETLER / BIST ANTALYA / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST HALKA ARZ 
 
Verilen hizmetlerin detayı şu şekildedir; 
 
a) Tur Düzenlemek: Bir programa bağlı ya da programsız yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine veya 
yurtiçinde gerçekleşen gecelemeli veya gecelemesiz olarak gezi, spor, eğlence, dini, sağlık, eğitim, kültürel, 
bilimsel ve mesleki inceleme teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize 
etmek, pazarlamak, gerçekleştirmek, 
 
b) Transfer: Turistin, düzenlenen turun başlangıcında herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış 
kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslar arası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, liman, havaalanı 
gibi yerlerden konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın 
başladığı yerleşim yerinden konaklama tesisine veya programın bitiminde tesisten yerleşim yerine bir araçla bir 
tarife veya münhasıran taşımacı olan işletmelerin tabi oldukları kurallara bağlı olmaksızın taşınmasını sağlamak, 
 
c) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz seferlerine ilişkin olarak ve her türlü 
konaklama, yeme-içme ve eğlence işletmelerinde tüketici adına yer ayırtmak, kayıt işlemi yapmak, 
 
d) Enformasyon: Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konularla, turistin tabi olduğu döviz, vize, 
gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi vermek, 
 
e) Kongre-Konferans Organizasyonu: İçinde konaklama, transfer ve tur hizmetlerinden en az birinin yer aldığı 
kongre, konferans, toplantı, fuar, sergi ve benzeri faaliyetleri organize etmek, 
 
f) Turistik gezi amaçlı münferit taşıma aracı kiralama: Ticari olmayan amaçlarla münferiden araç kiralamak 
isteyen tüketiciye yönelik olarak, kendi mülkiyetinde olan ya da mülkiyetinde olmadığı halde kiralama yetkisi 
bulunan, ikiden fazla kişinin seyahat edebileceği araçlar ile içinde konaklama olanağı bulunan araçları doğrudan 
kiralamak, bu konuda organizasyon, rezervasyon yapmak, 
 
g) Ulaştırma araçları biletleri satmak: Tarifeli ya da tarifesiz olarak tabi oldukları mevzuat ile taşımacılık hizmeti 
veren ulaştırma araçlarını ve bu araçlara sahip işletmelerin biletlerini satmak, 
 
Faaliyet raporunun ilgili olduğu hesap dönemleri: 
 
Bu faaliyet raporu 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap döneminin faaliyetlerine ilişkindir. 
 
 
 



GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 
31 MART 2022 

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 
   

4 

Kayıtlı adresler: 
 
Merkez adresi: Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B / 2 Muratpaşa / Antalya’dır. 
Şube adresi: Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Detay İş Merkezi No:32 Daire:7, Kadıköy İstanbul. 
 
İnternet sitesi:  
 
https://www.gezinomi.com/ 
 
TÜRSAB Belge Numarası:  
 
A Grubu 9901 
 
MERSİS Numarası:  
 
0055 0572 3440 0016 
 
E-posta adresi:  
 
gezinomi@hs03.kep.tr 
yatirimciiliskileri@gezinomi.com 
 
Telefon numarası:  
 
0850 466 77 44 
 
İstihdam Durumu:  
 
Şirket’in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 107 kişidir.  
 
VİZYON 

%100 misafir memnuniyeti hedefiyle, en kaliteli, en hızlı ve en uygun seçenekler ile hizmet sunan Gezinomi, 
sektörde değer ve fark yaratmak için çalışır. 
 
MİSYON  

Gelişen ve değişen turizm sektöründe yenilikçi hizmetler sunmayı, bireysel ve kurumsal misafirlerine en yüksek 
kalitede hizmet vermeyi kendine felsefe edinen Gezinomi, eğitimli personeli ile müşterilerinin her zaman 
yanındadır.  
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2. Sermaye Yapımız  
 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirket’in resmi sermayesi 25.000.000 TL’dir. Bu sermaye, 1 TL itibari değerde 
25.000.000 paya ayrılmış toplam 25.000.000 TL’dir. Bu payların 3.000.000 adedi A grubu nama yazılı, 22.000.000 
adedi B grubu hamiline yazılıdır.  
 

Şirket’in 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla, ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2022 31 Aralık 2021 
Adı Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı 

     

Ali Ercan 60% 15.000.000 100% 15.000.000 
Halka Arz - Diğer Kişiler 40% 10.000.000 0% -- 

     

Toplam   25.000.000   15.000.000 
 

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler 
 
A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması 
şartıyla, A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B 
Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde 
belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının 
altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda 
belirtilen Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere 
kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. 
 
Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK’nın 
düzenlemeleri çerçevesinde yarısı A Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek 
en az 5 (beş) en fazla 8 (sekiz) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye 
mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim 
Kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üyeden oluşan 
Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim 
Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri 
başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. 
 
Her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel 
Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini 
Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. 
 

3. Yönetim Kurulu’nda Görev Alan Üyelerimiz  
 

31.03.2022 tarihi itibariyle Şirket’in Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır: 
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Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7’nci maddesi uyarınca Şirket, en az 5 (beş) en fazla 8 (sekiz) üyeli bir Yönetim Kurulu 
tarafından idare olunur. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 30.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile 
05.07.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.  

 
Müdürler 
 

M. Armağan Saraçoğlu Genel Müdür 

Erdal Öz Genel Müdür Yardımcısı 

Mustafa Yurdam Genel Müdür Yardımcısı 

Murat Kösen Muhasebe Müdürü 

Mehmet Bilgin İnsan Kaynakları Müdürü 

Barış Karaağaç Akdeniz Bölge Kontrat Müdürü 

Gizem Özer Fiyatlandırma Müdürü 

Çağatay Yasin Demirel Bölge ve Rehberlik Müdürü 

Gökhan Menekşe Yazılım Takım Lideri 

Aykut Şen Acenteler Müdürü 

Ümran Muratoğlu Acenteler Müdürü 

Müge Levent Yurtiçi Operasyon Müdürü  

Merve Düzgün Yurtdışı Operasyon Müdürü 

Hakan Kobal Kültür Turları Müdürü 

Çağla Engin Misafir İlişkileri Şefi 

 
 

  

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Adı-Soyadı Görevi Seçildiği GK Tarihi Görev Süresi 

Ali Ercan 
Yönetim Kurulu 
Başkanı  

30.12.2021 05.07.2024 tarihine kadar 

Necip Muhittin Gümüşten 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

30.12.2021 05.07.2024 tarihine kadar 

Hayrettin Büyükizgi 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

30.12.2021 05.07.2024 tarihine kadar 

Deniz Selen Kılıçözgürler 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

30.12.2021 05.07.2024 tarihine kadar 

Muzaffer Armağan Saraçoğlu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

30.12.2021 05.07.2024 tarihine kadar 
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Organizasyon Şeması 
 

 
 

 

 

4. Personel Bilgileri 
 

Gezinomi bünyesinde çalışan personelin dağılımı aşağıda sunulmaktadır.  
 

Personel Sayısı 31.03.2022 % 31.12.2021 % 31.12.2020 % 

Kadın 55 %51 57 %64 45 %58 

Erkek 52 %49 32 %36 33 %42 
Toplam 
Personel 

107 %100 89 %100 78 100% 

 
5. Şirket Faaliyetleri 

 
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş., 2015 yılında Aln Turizm Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulmuş olup, 13 Mayıs 
2016 tarihinde şimdiki unvanını almıştır. Gezinomi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 9901 işletme 
ruhsat numarası ile yetkilendirilmiş olup, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) üyesidir. 1618 sayılı 
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre ülkemizde tur operatörlüğünü işlevini A grubu 
seyahat acenteleri üstlenmektedir. Gezinomi A grubu seyahat acentesi belgesine sahiptir. Bu gruptaki acenteler 
bütün acentecilik faaliyetlerini yerine getirme hakkına sahip olan ve en kapsamlı faaliyeti gösteren acentelerdir. 
 
Şirket, 2015 yılından itibaren tatil ve seyahat hizmetlerini en kapsamlı ve en ekonomik koşullarla misafirlerine 
sunma hedefiyle hareket etmektedir. Kurulduğu yıldan bugüne kadar her yıl hem çözüm ortaklığı yaptığı seyahat 
sektöründeki paydaşları ile hem de hizmet verdiği misafir portföyünü hızlı bir şekilde büyüterek sektördeki 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
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Türkiye ve KKTC’nin birçok şehrinde yer alan 800 adet satış noktası, Yetkili Seyahat Acentaları, 0850 466 77 44 
numaralı çağrı merkezi, www.gezinomi.com resmi internet sitesi üzerinden yurtiçi otel, yurtdışı otel, yurtiçi kültür 
turları, Kıbrıs otel, uçak bileti, yurt dışı turları, cruise turları, araç kiralama, hizmetlerinin tamamını, misafirlerine 
en güvenli satın alma sistemleri ile sunmaktadır. 
 
Merkez Ofisi Antalya’da, 1 tane Şubesi İstanbul’da bulunan Gezinomi, ortalama 103 çalışanı ile hizmet sundukları 
misafir portföylerine ve çözüm ortaklarına kesintisiz olarak hizmet sağlamaktadır. Genç ve dinamik bir ekibe sahip 
olan Gezinomi, turizm sektöründeki ani değişimlere hızlı adapte olabilen, her gün yenilenen teknoloji araçlarını 
en hızlı ve doğru kullanabilen bir çalışan kadrosuna sahiptir.  
 
Kurulduğu günden itibariyle kontrat departmanının yapmış olduğu, kontenjan anlaşmaları, özel avantajlı 
anlaşmalar ve teknoloji araçlarının yoğun olarak kullanıldığı kanal yöneticisi anlaşmaları (Hotel Channel 
Manager) sayesinde Türkiye’de 2.000’in üzerinde otel ile aktif olarak çalışmaktadır. Otellerle yapılan anlaşmalar 
doğrultusunda fiyatlandırma departmanı en hızlı ve güvenli bir şekilde tüm fiyat, indirim ve kampanyaları B2B  
ve B2C  kanallarına tanımladıktan sonra, hem misafirlerin direkt olarak satın alma, hem de sistem üzerinden satış 
yapan alt acentaların kullanımına hazır hale getirmektedir.  
 
Yurtiçi operasyon departmanı, misafirlerden veya satış acentalarından gelebilecek olası talep ve istekleri en hızlı 
bir şekilde yetkili departman veya kişiler ile görüşerek, ilgili talep ve istekleri yerine getirmektedir. Yurtiçi 
operasyon departmanı, 2018 yılı itibari ile Şirket’in de büyümesi ile, faaliyetlerinde ivme kaybı yaşamamak adına, 
“rezervasyon ekibi”, “acenta destek ekibi”, “konfirme takibi ekibi”, “sor-sat ekibi”, “satış sonrası destek ekibi” 
gibi alt birimlere ayrılmıştır. Yurtiçi otel anlaşmalarında en hızlı büyüme 2020 yılında gerçekleşmiştir. Turizm 
sektörünün en ciddi şekilde olumsuz olarak etkilendiği 2020 yılında, pandemiden kaynaklanan, yurtdışı 
yasaklarının başlamasıyla ve otellerin açılamamasıyla devam eden olumsuz süreçte, önceden yapılmış olan 
rezervasyonların iptalini ve misafire yaklaşık 31 milyon TL iade ödemesini tamamen gerçekleştirmiştir.  
 
Faaliyette bulunduğu tüm alanlarda “Misafir memnuniyeti odaklı” iş prensibini en önemli kriter olarak gören 
Gezinomi, sektördeki paydaşları olan satış acentaları ve oteller ile faaliyetlerini karşılıklı güven zeminde yürüterek 
yurtiçi otel anlaşmalarında ciddi yatırım ve atılım yapmıştır. Misafirlerin sorunsuz ve mutlu bir tatil geçirmesi, 
satışı yapan acentaların ellerinde geniş bir portföy ile misafirlere hizmet vermesi adına 2021 yılında Gezinomi, 
200 otel ile misafirlerinin uygun ve kaliteli hizmet almasını sağlayacak anlaşmalar yapmıştır.  
 
2016 yılında kurulan “yurtdışı turlar departmanı” (Outgoing), Türkiye’nin her noktasından ara bağlantılar veya 
direkt kalkışlı turlar ile dünyanın her noktasına,  
 
• Paket turlar (uçak bileti, otel, transfer, profesyonel rehberlik hizmetleri ve turlar), 
• Kişiye veya gruplara özel programlar, 
• Vize hizmetleri, 
• Yurtdışı seyahat sağlık sigortası hizmetleri sunmaktadır. 
 
Gezinomi’yi sektördeki rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliklerinden birisi yazılım departmanının kendi iç 
bünyesinde çalışıyor olmasıdır. Diğer firmalar şirket dışından danışmanlık veya yapılan iş karşılığı anlaşmalarla 
yazılım hizmetini almaktadır. Teknik bilgi, birikim ve kabiliyet gerektiren bu departman, günümüzde sürekli olan 
gerçekleşen değişimler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda çok önemli bir hale gelmiştir. Alınacak olan hizmetin 
hızlı olması, takip edilebilmesi, revize edilebilmesi, departmanlar ve ihtiyaçlar arasında kopukluk yaşanmaması 
ve en önemlisi misafirlerin veya satış acentalarının yapacakları ödeme işlemlerinde güvenlik işlemlerinin 
aksamaması adına, yazılım departmanı sadece Gezinomi’ye hizmet vermektedir.  
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Bünyesinde yer alan tüm seyahat hizmetlerinin satışını tele-satış aracılığı ile merkez satış ofisinden gerçekleştiren 
Gezinomi, hem teknolojik olarak hem de personel sayısı olarak en büyük yatırımlarından birisini de Çağrı Merkezi 
departmanına yapmaktadır. Hizmet verilen ürünlerin doğru ve güvenli bir şekilde misafirlere aktarılması ve satış 
işlemlerinin tamamlanması için, işe alım sürecindeki kriterlendirme, sonrasında hem ofis içerisindeki eğitim 
programları, verilen hizmetlerin saha dışında birebir yüz yüze tanıtılması ile ilgili olarak çok hassas 
davranılmaktadır.  
 
 
6. Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 
 
Şirket, 21 Şubat 2022 tarihli ve 2022/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirket’in özkaynaklarını güçlendirmek 
üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde 
kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin 
Rapor” başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  
 
Şirket’in 65.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 
mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, tamamı nakden olmak üzere 10.000.000 TL tutarında artırılarak 
25.000.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde 
edilecek kaynaktan, halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;  
 
 %50 ila %55’inin işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına, 

 %25 ila %30’unun planlanan bilişim yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılmasına, 

 %20 ila %25’inin planlanan şirket satın alım fırsatlarının finanse edilmesinde kullanılmasına karar verilmiştir. 
 

7. Finansal Durum 
 
01.01.2022– 31.03.2022 tarihleri arasında elde edilen net hasılatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %405 
artarak 23.422.747 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde maliyetlerimiz ise %405 oranında artarak 23.665.705 
TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, brüt karımız 2022 yılının birinci çeyreğinde (242.958) TL olmuştur. 
Turizm sektöründeki dönemsellik etkisi ile, misafirlerimizin tatillerini tamamlaması ve akabinde kesilen faturalar 
sonrasında, gelirler yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde hasılat olarak kaydedilmektedir. Yılın ilk çeyreğinde erken 
rezervasyon olarak da adlandırılan ileriye dönük rezervasyonlardan kaynaklanan satışlar ise “Alınan Avanslar” 
hesabında takip edilmektedir. Erken rezervasyon dönemindeki satışlar yıl başından buyana %110 oranında artış 
göstermiştir.   
 

Hasılat (TL) 31.03.2022 31.03.2021 

Yurt içi satışlar 9.503.664 2.970.304 

Yurt dışı satışlar 14.399.444 2.070.120 

Diğer gelirler 113.594 38.346 

Satış iadeleri (-) (568.816) (420.229) 

Satış iskontoları (-) (25.139) (17.796) 

Net Hasılat Toplam 23.422.747 4.640.745 
 
 

Karlılık- Karlılık Marjları (TL) 31.03.2022 31.03.2021 
Brüt Kar (242.958) (44.548) 
Brüt Kar Marjı -1,0% -1,0% 
Esas Faaliyet Karı (11.052.017) (1.730.465) 
Esas Faaliyet Kar Marjı -47,2% -37,3% 
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Net Kar (2.177.466) (2.026.967) 
Net Kar Marjı -9,3% -43,7% 

 
Şirketin kısa vadeli ertelenmiş gelirlerinin finansal tablo dönemleri itibarıyla dağılımı aşağıda yer almakta olup, 
önemli bir kısmının alınan avanslardan oluştuğu görülmektedir. 2021 yılının sonunda 55,9 milyon TL olan kısa 
vadeli ertelenmiş gelirler, yıl başından bu yana %110 artışla 117,3 milyon TL’ye yükselmiştir.  

 

  31 Mart 2022 31 Aralık 2021 
Kısa vadeli   

Alınan avanslar (*) 117.006.650 55.885.980 
İlişkili taraflardan alınan avanslar 326.172 -- 
  117.332.822 55.885.980 

(*) Alınan avanslar, müşterilerin rezervasyonlarından kaynaklanmakta olup, ilgili tarihlerde hasılat olarak kaydedilmektedir. 

 
 

Likidite 
Oranları 

Açıklama 31.03.2022 31.12.2021 

Cari Oran 
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 
1,89 1,20 

Likidite 
Oranı 

Dönen Varlıklar – Diğer Alacaklar - 
Stoklar – Peşin Ödenmiş Giderler - Cari 

Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar - Diğer 
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 

0,87 0,20 

Nakit 
Oranı 

Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar 

0,723 0,074 

 
 

Mali Yapı Oranları Açıklama 31.03.2022 31.12.2021 

Kaldıraç Oranı 
Toplam Borçlar / Toplam 

Aktifler 
0,01 0,02 

Özkaynakların Aktif 
Toplamına Oranı 

Özkaynaklar / Toplam Aktifler 0,480 0,208 

Finansman Oranı Özkaynaklar / Toplam Borçlar 46,36 10,81 

Borçlanma Oranı Toplam Borçlar / Özkaynaklar 0,02 0,09 
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8. Finansal Tablolar 
 

a) Bilanço 
 

    Cari dönem Geçmiş dönem 

    

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Varlıklar Dipnot 31 Mart 2022 31 Aralık 2021 

        
Dönen varlıklar   344.052.393 142.804.775 

    
Nakit ve Nakit Benzerleri          3 56.729.821 7.875.850 
Finansal Yatırımlar        4 75.009.311 903.031 
Ticari Alacaklar           

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar        6 4.841.009 580.448 
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar         6 21.536.711 14.217.122 

Diğer Alacaklar           
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar        7 1.000.000 -- 
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar        7 18.115.433 6.546.386 

Peşin Ödenmiş Giderler  8 165.991.683 112.587.933 
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar  41.205 16.589 
Diğer Dönen Varlıklar        13 787.220 77.416 

Duran varlıklar          8.853.461 8.215.844 

    
Diğer Alacaklar           

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar        7 1.581.179 2.657.379 
Maddi Duran Varlıklar        9 2.355.870 2.004.890 
Kullanım Hakkı Varlıkları 10 2.135.908 2.099.128 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar    

 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 479.273 69.131 
Peşin Ödenmiş Giderler  32.873 -- 
Ertelenmiş Vergi Varlığı  2.268.358 1.385.316 

    
Toplam varlıklar   352.905.854 151.020.619 
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    Cari dönem Geçmiş dönem 

    

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

Kaynaklar Dipnot 31 Mart 2022 31 Aralık 2021 
        
Kısa vadeli yükümlülükler        182.204.111       118.563.796  

    
Diğer Finansal Yükümlülükler        5            985.046             369.884  
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  5         1.608.048          1.666.031  
Ticari Borçlar           

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar        6         7.254.672          3.763.900  
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar        6        52.069.457         42.779.390  

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar        12            914.920             606.456  
Diğer Borçlar           

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar        7         1.382.051          9.165.564  
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar        7              14.198             109.813  

Ertelenmiş Gelirler 8      117.332.822         55.885.980  
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                            -          3.766.956  
Kısa Vadeli Karşılıklar     

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar  12            445.541             329.479  
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar  11              91.415               91.415  

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler        13            105.941               28.928  

Uzun vadeli yükümlülükler           1.390.905          1.049.691  
    

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  5         1.058.789             869.021  
Uzun Vadeli Karşılıklar     

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar  12            332.116             180.670  
    

Ana ortaklığa ait özkaynaklar        169.310.838         31.407.132  
    

Ödenmiş Sermaye        14        25.000.000         15.000.000  
Paylara İlişkin Primler/(İskontolar)       130.000.000                     -  
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler     

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) 
fonu               61.205  

  
(19.967) 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14              28.441               28.441  
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları 14        16.398.658        (1.123.524) 
Net Dönem Karı / Zararı        (2.177.466)        17.522.182  

    
Toplam kaynaklar        352.905.854       151.020.619  
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b) Gelir Tablosu 
 

 

    Cari dönem Geçmiş dönem 

    

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

  1 Ocak - 1 Ocak - 
  Dipnot 31 Mart 2022 31 Mart 2021 
Kar veya zarar kısmı    
Hasılat 15         23.422.747            4.640.745  
Satışların maliyeti (-) 15       (23.665.705)         (4.685.293) 

    
Brüt kar / (zarar)              (242.958)              (44.548) 

    
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)          (4.863.283)         (1.459.333) 
Genel yönetim giderleri (-)          (5.909.968)            (467.399) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler              196.882              463.254  
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)             (232.690)            (222.439) 

    
Esas faaliyet karı / (zararı)        (11.052.017)         (1.730.465) 

    
Yatırım faaliyetlerinden gelirler            5.937.387                      -  

 
Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)          (5.114.630)         (1.730.465) 

      
Finansman gelirleri            4.064.781            3.848.923  
Finansman giderleri (-)          (2.034.905)         (4.228.370) 
       
Vergi öncesi kar / (zarar)           (3.084.754)         (2.109.912) 
       
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri      
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)              907.288                82.945  
       
Net dönem karı / (zararı)           (2.177.466)         (2.026.967) 

      
Diğer kapsamlı gelir/(gider)                81.172              103.992  
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar      
   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç 12             105.418              135.055  
   - Vergi etkisi               (24.246)              (31.063) 

    
Toplam kapsamlı gelir / (gider)           (2.096.294)         (1.922.975) 
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c) Özkaynak Değişim Tablosu  
 

 

 

       

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı gelirler 
veya giderler     

    Tanımlanmış fayda Kardan Geçmiş   
    planları birikmiş ayrılan yıllar   
  Ödenmiş Paylara ilişkin yeniden ölçüm kısıtlanmış karları / Dönem  

  Dipnot sermaye primler/iskontolar 
kazançları 
(kayıpları) yedekler zararları karı / zararı Toplam 

         
1 Ocak 2021 tarihi 
itibarıyla bakiye  1.425.000  - 39.156  - (1.123.524) 911.467 1.252.099 

         
Transferler   -  -  -  - 911.467 (911.467)  - 
Toplam kapsamlı gelir 
/ gider   -  - 103.992  -  - (2.026.967) (1.922.975) 

         
31 Mart 2021 tarihi 
itibarıyla bakiye  1.425.000  - 143.148  - (212.057) (2.026.967) (670.876) 

         
1 Ocak 2022 tarihi 
itibarıyla bakiye 14 15.000.000  - (19.967) 28.441 (1.123.524) 17.522.182 31.407.132 

         
Transferler   -  -  -  - 17.522.182 (17.522.182)  - 
Sermaye artırımı 10.000.000  -  -  -  -  - 10.000.000 
Pay Sahiplerinin Diğer 
Katkıları   - 130.000.000  -  -  -  - 130.000.000 
Toplam kapsamlı gelir 
/ gider   -  - 81.172  -  - (2.177.466) (2.096.294) 

         
31 Mart 2022 tarihi 
itibarıyla bakiye 14 25.000.000 130.000.000 61.205 28.441 16.398.658 (2.177.466) 169.310.838 
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d) Nakit Akış Tablosu  
 

    Cari dönem Geçmiş dönem 

    

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

  1 Ocak - 1 Ocak - 
  Dipnot 31 Mart 2022 31 Mart 2021 
        

    
    

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  (21.777.529) 2.005.197 
    

Dönem Karı / (Zararı)  (2.177.466) (2.026.967) 
    

Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler    
    

Amortisman giderleri ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler 9,10 629.228 1.029.195 
Vergi geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler  (907.288) (82.945) 
Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler 11,12 372.926 86.169 
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 6,7 54.402 (305.161) 
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler  729.894 1.308.534 
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler  (923.919) (3.783) 
Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler  4 (5.937.387)  - 
Toplam düzeltmeler   (5.982.144) 2.032.009 
        
Ticari alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ilgili düzeltmeler   (11.634.552) 1.961.107 
Ticari borçlardaki artışlar/(azalışlar) ilgili düzeltmeler   12.780.839 626.652 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ilgili düzeltmeler   (66.448.645) (28.447.852) 
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar/(azalışlar) ilgili düzeltmeler   58.856.999 27.867.748 
Ödenen kıdem tazminatları 12  - (7.500) 
Vergi (ödemeleri)/iadeleri  (7.172.560)  - 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları   (13.617.919) 2.000.155 
        
        
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   (68.239.227) (322.202) 
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-) 9,10 (479.343) (300.149) 
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-) 9,10 (416.623) (25.836) 
Alınan faiz  825.632 3.783 
Finansal yatırımlardaki değişim 4 (68.168.893)  - 

    
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   138.870.727 (1.504.510) 
Sermaye arttırımından kaynaklanan nakit girişleri   10.000.000  - 
Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri   130.000.000  - 
Ödenen faiz (-)   (523.155) (903.576) 
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları (-) 5 (606.118) (600.934) 
      
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C)  48.853.971 178.485 

    
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7.875.850 242.159 

     
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER (A+B+C+D) 3 56.729.821 420.644 
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9. Faaliyet Gösterilen Sektör ve Şirket’in Sektörlerdeki Yeri 
 
Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 2022 yılı 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%122,4 artarak 5.454 milyon dolar oldu. Turizm gelirinin %76,5'i yabancı ziyaretçilerden, %23,5'i ise yurt dışında 
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. 
 
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4.852 
milyon dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 
 
 Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2022 

 
 
  Ziyaretçi türüne göre turizm geliri, I. Çeyrek, 2022    Kişi başı ortalama harcama, I. Çeyrek, 2022 

 

 
 
 
Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre artış kaydetti. Spor, eğitim, kültür harcaması 
%306,6 artarken, paket tur harcamaları %287,7 ve uluslararası ulaştırma harcamaları %135,9 arttı. 
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Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), I. Çeyrek, 2022 

 
 
 
Gecelik ortalama harcama 68 dolar oldu 
 
Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 75 dolar, yurt dışında ikamet eden 
vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 51 dolar oldu. 
 
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %148,1 arttı 
 
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %148,1 artarak 
6.451 bin kişi oldu. Bunların %76,6'sını 4.943 bin kişi ile yabancılar, %23,4'ünü ise 1.507 bin kişi ile yurt dışında 
ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. 
 
Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %52,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" 
amacıyla ziyaret etti 
 
İkinci sırada %24 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %10,1 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı 
ikametli vatandaşlar ise ülkemize %62,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. 
 
 
Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler(1), I. Çeyrek, 2022 
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(1) Oranlar beraberinde giden kişi hariç hesaplanmıştır. 

 
 
 
Yurt içinde ikamet eden 8.948 bin kişi seyahate çıktı 
  
Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2021 yılı IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8.948 bin kişi seyahate 
çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,9 artarak 10.706 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate 
çıkanlar 80.378 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece oldu. 
 
Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %23,2 artarak 52.774 bin olarak 
gerçekleşti. 2021 yılında seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %2,2 azalarak 
458.872 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2021 yılında 8,7 gece oldu. 
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Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2021 
 

 
 
 
Geceleme sayısı, IV. Çeyrek, 2021        Ortalama geceleme sayısı, IV. Çeyrek, 2021 
 

 
 
 
Seyahate çıkanlar, 11.497 milyon TL harcadı 
  
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre %98,7 artarak 11.497 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %93,4'ünü 10.744 milyon TL 
ile kişisel harcamalar, %6,6'sını ise 753.504 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan 
ortalama harcama ise 1.074 TL oldu.  
 
Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %80,2 artarak 58.104 milyon 
TL oldu. Bu harcamaların %91,2'sini 53,9 milyon TL ile kişisel harcamalar, %8,8'ini ise 5,95 milyon TL ile paket 
tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 1.101 TL oldu.  
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Seyahate çıkan kişilerin seyahat harcamaları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2021 
 

 
 
 
Toplam seyahat harcamaları, IV. Çeyrek, 2021             Seyahat başı ortalama harcama, IV. Çeyrek, 2021 
 

 
 
  
Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla 
paya %32,6 ile yeme ve içme harcamaları, %31,5 ile ulaştırma harcamaları ve %10,4 ile konaklama harcamaları 
sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve 
içme harcamalarında %82,8, ulaştırma harcamalarında %90,6 ve konaklama harcamalarında ise %146,8'lik artış 
görüldü. 
 
Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya 
%31,4 ile yeme ve içme harcamaları, %26,3 ile ulaştırma harcamaları ve %14 ile konaklama harcamaları sahip 
oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme 
harcamalarında %54,7, ulaştırma harcamalarında %62,6 ve konaklama harcamalarında ise %118,9'luk artış 
görüldü. 
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Harcama türlerinin toplam harcama içerisindeki oranları (%), Yıllık ve IV. Çeyrek, 2021 
 
 

 
 
 
 
Geceleme sayısının konaklama türlerine göre dağılımı, Yıllık ve IV. Çeyrek, 2021 

 
 

 
 
 
10. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 
 
Yoktur 
 
11. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları 
 
Yoktur 
 
12. Bağışlar 
 
Yoktur 


