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1. Özsöz  

 

Değerli Paydaşlarımız, 

 

Şirketimiz Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.’nin 2020 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı yıllık faaliyet 

raporumuzu, siz değerli paydaşlarımızın incelemesine sunmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. 

 

Türkiye'de ciddi istihdam ve döviz girdisi sağlayan turizm sektörü ekonominin en önemli ve büyüyen sektörlerinin 

başında gelmektedir. İstihdam hem dünyada hem de Türkiye'de en önemli konulardan biridir. Turizm endüstrisinin 

emek yoğun karakteri, istihdamı artırarak işsizliğin önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Türkiye’nin 754 milyar dolarlık ekonomisinin yaklaşık %13'ünü oluşturan ve en az 60 sektörü etkileyen turizm 

sektörü, koronavirüs salgını nedeniyle yurt içi seyahat kısıtlamaları ve düşen talepten olumsuz olarak etkilenmiştir. 

 

2019 yılının son ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgınının, Mart ayıyla birlikte Avrupa’da ve ABD’de 

şiddetini artırması ve ilerleyen süreçte “pandemi” boyutuna ulaşmasıyla birlikte uluslararası kuruluşlar küresel 

ekonomik görünüme ilişkin tahminlerini art arda aşağı yönde revize etmişlerdir.  

 

2020 yılı da sektör için pandeminin etkilerinin olabildiğince hissedildiği bir yıl olmuş ve Türkiye’ye gelen turist 

sayısı 2019 yılına göre %69,14 azalarak 15.971.201 kişiye gerilemiştir.   

 

Ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile Turizm sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen 2020 yılında 

şirketimiz bünyesinde; 66 binden fazla müşterimize yurt içi ve yurt dışı konaklama, bilet satışı ve tur hizmeti 

verdik ve 72.222.698 TL net hasılat elde etmiştir. 

 

Söz konusu küresel ortamda, Türkiye ekonomisinin duyarlılığının yüksek olduğu Avrupa ekonomilerinde salgının 

biraz olsun yavaşlama eğilimine girmesi ve kontrol altına alınmasıyla birlikte önümüzdeki döneme ilişkin olumlu 

beklentiler doğmuştur.   

 

2020 yılında faaliyetlerimize katkı sağlayan ve emeği geçen personelimize, hizmetimizden faydalanan 

müşterilerimize saygı ve şükranlarımızı sunarız. 

 

  

Saygılarımızla, 

Ali Ercan 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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2. 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. 

 

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 yada 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 yada 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 01.01.2018 – 31.12.2018, 01.01.2019 – 31.12.2019 ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap 

dönemlerinin faaliyetlerine ilişkindir. 

 

Kayıtlı adresler: 

 

Şirket’in kayıtlı adresi: Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B / 2 Muratpaşa / Antalya’dır 

İnternet sitesi:  

 

https://www.gezinomi.com/ 

 

TÜRSAB Belge Numarası:  

 

A Grubu 9901 

 

MERSİS Numarası:  

https://www.gezinomi.com/


 

5  

 

0055 0572 3440 0016 

 

E-posta adresi:  

 

gezinomi@hs03.kep.tr 

 

Telefon numarası:  

 

0850 466 77 44 

 

İstihdam Durumu:  

 

31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 dönemleri itibarıyla şirketimizde sırasıyla ortalama 98, 75 ve 78 kişi 

çalışmaktadır. 

 

VİZYON 

Müşteri memnuniyetini %100 hedefleyerek, en kaliteli hizmeti, en hızlı şekilde ve en uygun seçenekler ile sunan 

Gezinomi, size özel tatili planlamak için 7/24 her zaman yanınızdadır. 

 

MİSYON 

Bireysel ve kurumsal anlamda sürekli gelişmeyi kendine felsefe edinen Gezinomi, müşterilerine en iyi olanı 

sunmak isteyen çalışanları ile güçlü aile bütünlüğünü sürdürmeyi hedeflemiştir.  

mailto:gezinomi@hs03.kep.tr
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3. Sermaye Yapımız  
 

Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 250 TL kayıtlı nominal bedeldeki 6.000 adet hisseden 

oluşmaktadır (31 Aralık 2019 – 6.000 adet, 31 Aralık 2018 – 2.000 adet). 

 

Şirket’in 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerindeki hissedarı ve sermaye içindeki payları 

tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık  31 Aralık  31 Aralık 

 Ortak
  

% 2020 % 2019 % 2018 

Ali Ercan 100 1.500.000 100 1.500.000 100 500.000 

Ödenmemiş 

Sermaye 
 (75.000)  (75.000)  - 

Ödenmiş 
Sermaye 

100 1.425.000 100 1.425.000  100 500.000  

 

Şirket, 8 Aralık 2015 tarihinde 500.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 2019 yılında 1.000.000 TL artırılan sermaye 

27.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Artırılan 1.000.000 TL'nin, 100.000 TL'lik kısmının 1/4'ü tescilden önce 

ödenmiş olup, kalan 3/4'u ise yirmi dört ay içerisinde ödenecektir. Kalan 900.000 TL'si ise ortağın Şirket’ten 

alacaklarından karşılanmıştır. 

 

a) Doğrudan Sahip Olunan İştirakler ve Konsolidasyon Esas ve İlkeleri 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in Bağlı Ortaklığı ve İştiraki bulunmamaktadır. 

 

4. Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz  

 

31.12.2020 tarihi itibariyle Şirket’in yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır: 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Adı-Soyadı Görevi 
Seçildiği GK/YK 

Tarihi 

Görev 

Süresi 

Ali Ercan Yönetim Kurulu Başkanı 21.01.2021 3 yıl 

Yahya Kemal 

Tokur 

Yönetim Kurulu Baskan 

Yard. 
21.01.2021 3 yıl 

Necip Muhittin 

Gümüşten 
Üye 21.01.2021 3 yıl 

Hakan Yavuz Üye 21.01.2021 3 yıl 

 

Şirket’in 31 Aralık 2020, 2019, 2018 tarihlerinde sona eren dönemlerde Yönetim Kurulu Üyelerine ve kilit üst 

yönetime sağladığı faydalar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler 

 1 Ocak- 

31 Aralık 

2020 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2019 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2018 

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 
 

241.054 

 

233.248 

 

190.268 

Toplam 241.054 233.248 190.268 

 

Ali Ercan – CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Ercan, 06.02.1986 tarihinde Konya’da doğmuş olup, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde 

tamamladıktan sonra İngiltere’de University of Leicester’da İş İdaresi öğrenimi alarak 2007 yılında mezun 
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olmuştur. Türkiye’ye dönüşünde gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, 

maden, ticaret gibi faaliyet konularında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve 

yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst 

düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev 

almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata 

geçirmiş olan Ali Ercan, İhraççıda 24.08.2016 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanı ve hâkim ortak olarak 

görev almaktadır.  

 

Üst düzey yöneticilerimiz 

 

Kazım Pehlivan Genel Müdür 

Murat Kösen Muhasebe Müdürü 

Mehmet Bilğin İnsan Kaynakları Müdürü 

Erdal Öz Kontrat Müdürü 

Mustafa Yurdam Acenteler Müdürü 

Müge Levent Fiyatlandırma Müdürü 

Kıymet Sönmez Yurt Dışı Operasyon Müdürü 

Merve DÜZGÜN Cruıse Operasyon Müdürü 

Hakan KOBAL Kültür Turları Müdürü 

 

 

5. Personel Mevcudu Bilgileri ve Üst Yönetim  

 

Gezinomi bünyesinde çalışan personelin yıl sonları itibariyle dağılımı aşağıda sunulmaktadır.  

 

Personel Sayısı 31.12.2020 % 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

Kadın 45 58% 36 48% 56 57% 

Erkek 33 42% 39 52% 42 43% 

Toplam 

Personel 

78 
 

75 
 

98 
 

 

31.12.2020 itibariyle, toplam personelimizin %86’sı ön lisans ve lisans, %13’ü lise, %1’i ilköğretim okulu mezunudur. 

  
31.12.2020 % 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

İlköğretim 1 1,3% 1 1,3% 1 1,0% 

Lise 10 12,8% 12 16,0% 18 18,4% 

Önlisans / Lisans / Master 67 85,9% 62 82,7% 79 80,6% 

Toplam 78 
 

75 
 

98 
 

 

 

6. Şirket Faaliyetleri 

 

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş., 2015 yılında Aln Turizm Ticaret A.Ş. ünvanıyla kurulmuş olup, 13 Mayıs 

2016 tarihinde şimdiki unvanını almıştır. Gezinomi T.C. Turizm Bakanlığı tarafından 9901 işletme ruhsat 

numarası ile yetkilendirilmiş olup TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) üyesidir. 1618 sayılı Seyahat 

Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’na göre ülkemizde tur operatörlüğünü işlevini A grubu seyahat 

acenteleri üstlenmektedir. Gezinomi A grubu seyahat acentesi belgine 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 partnerlik yaptığı seyahat 
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sektöründeki paydaşları ile hem de hizmet verdiği misafir portföyünü hızlı bir şekilde büyüterek sektördeki 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Türkiye ve KKTC’nin birçok şehrinde yer alan 800 adet satış noktası, Yetkili Seyahat Acenteleri, 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 90 çalışanı ile hizmet sundukları 

misafir portföylerine ve partnerlerine kesintisiz olarak hizmet sağlamaktadır. Çok 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 acentelerin kullanımına hazır hale getirmektedir.  

 

Yurtiçi Operasyon Departmanı, misafirlerden veya satış acentelerinden 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 Şirketin de büyümesi ile, faaliyetlerinde ivme kaybı yaşamamak adına, 

Rezervasyon Ekibi, Acente 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 İptalini ve Misafire olan İade ödemesini tamamen gerçekleştirmiştir.  

 

Sağlam finansal yapımız ve faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde “MİSAFİR MEMNUNİYETİ ODAKLI” iş 

prensibini en önemli kriter olarak yaşatmasından ötürü, sektör içerisinde de hem Otel Anlaşmalarında hem satış 

acenteleri anlaşmalarında daha da fazla güven ortamı oluşturarak Yurtiçi Otel Anlaşmalarında ciddi bir adım 

atmıştır. 2019 yılında Özel Avantajlı Otel Sayısı 35 iken, 2020 yılında bu sayı 45’e, 2021 yılında ise 105’e 

çıkmıştır.  

 

2016 Yılında kurulan Yurtdışı Turlar Departmanı (Outgoing), Türkiye’nin her noktasından ara bağlantılar veya 

direkt kalkışlı Turlar ile Dünyanın Her Noktasına,  

• Hazır Paket Programlar (Uçak Bileti, Otel, Transfer, Profesyonel Rehberlik Hizmetleri ve Turlar) 

• Kişiye veya Gruplara Özel Programlar 

• Vize Hizmetleri 

• Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Hizmetleri sunmaktadır. 

 

Hazır Paket Programlar içerisinde 200’ü aşkın Tur Programı ile sektör içerisindeki en kapsamlı ve alternatifli Tur 

Programları Gezinomi’de bulunmaktadır. Yurtdışı Turlar Departmanındaki Profesyonel ve Tecrübeli bir ekibin 

oluşturduğu bu turlar, sektördeki Misafir Memnuniyeti en yüksek seviyede tutmak için çalışmaktadır.  

 

2018 yılında Yurtdışı Turlarından hizmet alan misafir sayısı 5.566 iken, 2019 yılında bu sayı 7.023’e yükseldi. 

2020 yılında ve içerisinde bulunduğumuz 2021 yılı içerisinde Yurtdışı uçuşların sayısının azalmasından ötürü, 

misafir sayısı da 1.148’e gerilemiştir. Personel kadrosunun aktif olarak çalışmalarına devam ettiği bu süreçte, 

salgının önlenmeye başlamasıyla beraber, yasakların kalkmasının ardından faaliyetlerine yine daha yüksek artış 

hedefleriyle devam edecektir. 
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2016 Yılında sektörde artış gösteren beklenti ve talep üzerine Gemi Turları Departmanı (Cruise) kurulmuştur. 

Yurtdışı Turlarında olduğu gibi, Türkiye’nin her noktasından ara bağlantılar veya direkt kalkışlı Turlar ile, 

 

• Yunan Adaları – Ege Adriyatik Denizi – Karayipler – Baltıklar – Norveç Fiyortları – Kuzey Avrupa Bölgeleri – 

Volga Nehri – Ren Nehri – Tuna Nehri – Rhone Nehirlerindeki düzenlenen Gemi Turlarında hizmet verilmektedir. 

• Aracılık hizmeti sunulan Gemi Turlarında, dünyanın en güvenli, prestijli ve konforlu Gemi firmalarından Msc 

Cruises, Orange Cruises, Royal Caribbean, Sna Travel, Cruisera, Celestyal Cruises, Golden Bay ile çalışılmaktadır. 

 

100’ü aşkın aktif Gemi Turlarının hazırlandığı Gezinomi’de 2018 yılında 331 misafire hizmet verilirken, 2019 

yılında bu sayı 448’e çıkmıştır. 2020 ve 2021 yılları içerisinde salgın hastalık sürecinden kaynaklı yasaklar 

kapsamında, Gemi Turlarının hizmetlerine ara verilmiştir. Personel kadrosunun aktif olarak çalışmalarına devam 

ettiği bu süreçte, salgının önlenmeye başlamasıyla beraber, yasakların kalkmasının ardından faaliyetlerine yine 

daha yüksek artış hedefleriyle devam edecektir. 

 

2018 yılında Yurtiçi Kültür Turları departmanının faaliyete başlamasıyla birlikte, Türkiye içerisinde tarihi, 

kültürel, gastronomi, özel festivaller, vb. nitelikleriyle ön plana çıkan popüler destinasyonlara Uçaklı veya 

Otobüslü Turlar düzenlenmeye başlamıştır. Misafirlerin direkt olarak satın alabileceği veya Acenteler üzerinden 

satın alabileceği bu turların en kapsamlı olanları; 

 

• Karadeniz Turları - Gap Turları – Likya Turları – Ege & Akdeniz Turları – Kapadokya Turları – Kayak Turları 

– Termal Turlar – Hafta sonu Turları – Festival ve Özel Dönem Turları. 

 

Bireysel veya kapalı gruplara hizmet verilen Yurtiçi Kültür Turları operasyonlarında en önem verdiğimiz 

konularından başında %100 Misafir Memnuniyetinin hedef alınmasıdır. Yurtdışı turlarında olduğu gibi 

memnuniyeti arttıracak olan en önemli kısmını Rehberlik Hizmetlerinin titizlikle yürütülmesi ve piyasadaki tüm 

tedarikçilerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda daha uygun fiyatlı Paket Turların oluşturulmasıdır. 2018 yılında 

215 misafir ile başlayan hizmetlerimiz, 2019 yılında 2.350 misafire hizmet ile çok büyük bir ivme kazanmıştır. 

2020 ve 2021 yıllarında salgın hastalığın oluşturduğu olumsuz ortam ve şartlardan, ayrıca faaliyetlerin toplu olarak 

yapılmasından ötürü hizmete kısa bir süre ara verilmiştir. Personel kadrosunun aktif olarak çalışmalarına devam 

ettiği bu süreçte, salgının önlenmeye başlamasıyla beraber, yasakların kalkmasının ardından faaliyetlerine yine 

daha yüksek artış hedefleriyle devam edecektir. 

 

2015 yılından itibaren hizmet vermekte olan Uçak Bileti Departmanı hem B2B hem de B2C kanallarındaki 

teknolojik yatırımların artmasıyla 2018 yılında 16.777, 2019 yılında 22.108 yolcuya hizmet verir hale gelmiştir. 

2020 yılı pandemi önlemleri ve seyahat kısıtlamaları gölgesinde geçen bir yıl olmasına rağmen 10.393 yolcuya 

hizmet verilmiştir. Yapılan yeni anlaşmalar, satış bayi sayısının arttırılması, teknolojik yatırımların devam etmesi 

ile birlikte 2021 yılı ikinci yarısından itibaren seyahat sektörünün hızlanacağı ön görüsü ile daha fazla yolcuya 

hizmet verilmesi hedeflenmektedir. 

 

Gezinomi’yi sektördeki rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliklerinden birisi “Yazılım Departmanı”nın 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 acentelerinin yapacakları ödeme işlemlerinde güvenlik işlemlerinin 

aksamaması adına, Yazılım Departmanı sadece Gezinomi’ye hizmet vermektedir. 4 personelin çalıştığı bu 

tecrübeli ekip, her daim geliştirme ve güncellemeleri aktif tutarak, hizmetlerin sistemleştirilmesi kısmında şirketin 

sorunsuz çalışmasına imkân vermektedir. 

 

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 
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içerisindeki eğitim programları, verilen hizmetlerin saha dışında birebir yüz yüze tanıtılması ile ilgili olarak çok 

hassas davranılmaktadır. 2019 yılında 15 personel ile hizmet veren Çağrı Merkezi Departmanı, 2020’de sayısını 

20’e, 2021’de ise 50’e çıkartmıştır. 

 

7. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 

 

a. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler 

 

Şirketimiz 2018, 2019 ve 2020 yıllarında kullanım hakkı varlıkları alımı, maddi duran varlık ve maddi olmayan 

duran varlık alımlarından kaynaklı sırasıyla 451.821 TL, 198.640 TL ve 673.300 TL yatırım harcaması 

gerçekleştirmiştir.  

 

 

b. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu 

konudaki görüşü, 

 

Şirketimiz mali müşaviri tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket 

politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Şirketimizin mali müşavirimiz düzenli olarak 

şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar 

hesaplarını incelemektedir. 

 

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine 

bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar 

oluşturulmaktadır. Şirket üst yönetimi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin 

erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 

yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 

 

c. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler, 

 

Yoktur 

 

d. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler, 

 

Yoktur 

 

e. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, 

 

Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yılları faaliyet dönemi içerisinde bağımsız denetimi, HLB Saygın Bağımsız 

Denetim A.Ş. firmasınca gerçekleştirilmiştir. 

 

f. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve 

olası sonuçları hakkında bilgiler, 

 

Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava 

bulunmamaktadır. 2018, 2019 ve 2020 yılı içinde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, dipnot açıklamalarında 

verilmiştir. 

 

g. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan 

idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar, 

 

Yoktur 

 

h. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine 

getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin 

bilgiler ve değerlendirmeler, 

 

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiş olup; 2018, 2019 ve 2020 yılı faaliyet döneminde öngörülen 

bütçe hedefleri tutturulmuştur. 
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i. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar 

ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler, 

 

22.12.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile şirket ana sözleşmesinin sermaye 

ve pay senetlerinin nevi 6. Maddesinin tadiline oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

04.09.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile 550.000 TL değerinde deniz 

aracı alınmasına oybirliği ile karar verildi.  

 

06.01.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile Ali Ercan, Yahya Kemal Tokur, 

Hakan Yavuz ve Necip Muhittin Gümüşten’in yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile 

karar verilmiştir.  

 

31.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile  HLB Saygın Bağımsız Denetim 

firmasının 2020 yılı için Bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.  

 

j. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan 

harcamalara ilişkin bilgiler, 

 

Şirketimiz tarafından 2018, 2019 ve 2020 yılları içerisinde bağış yapılmamıştır. 

 

k. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin 

yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet 

yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer 

önlemler, 

 

Yoktur 

 

l. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin 

alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki 

işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi 

zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği. 

 

Yoktur 

 

8. Finansal Durum 

 

Şirketimiz genel kurulda alınan tüm kararları yerine getirmekte olup, ilerleyen dönemlerde şirket gelir ve karlılığını 

artırıcı faaliyetlerine devam edecektir. 

 

01.01.2020– 31.12.2020 tarihleri arasında elde edilen net hasılatımız 72.222.698 TL olup, maliyetlerimiz 

59.488.046 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt karımız 12.734.652 TL olup, brüt karlılık oranımız %17,6 olarak 

gerçekleşmiştir (31.12.2019: %15,8 ve 31.12.2018: %13,9). 

 

 

Hasılat (TL) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Yurt içi satışlar 57.142.041 64.017.308 66.898.158 

Yurt dışı satışlar 20.831.407 52.217.700 31.419.193 

Diğer gelirler 3.234.741 5.313.778 3.961.542 

Satış iadeleri (-) (8.927.809) (2.123.791) (1.484.212) 

Satış iskontoları (-) (57.682) (524.356) - 

Toplam 72.222.698 118.900.639 100.794.681 

 

 

Satışların Niteliklerine Göre 

Dağılımı (TL) 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Konaklama gelirleri 54.856.587 63.492.828 70.624.803 

Tur gelirleri 8.862.967 25.342.137 12.596.595 
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Uçak gelirleri 13.037.113 23.446.167 12.822.931 

Diğer gelirler 1.216.781 3.953.876 2.273.022 

Toplam 77.973.448 116.235.008 98.317.351 

 

 

Satışların Coğrafi Dağılımı (TL) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Türkiye 57.142.041 64.017.308 66.898.158 

Amerika 53.964 1.240.154 879.218 

Avrupa 7.113.914 41.437.760 25.683.990 

Uzakdoğu 8.944.286 5.960.992 2.456.059 

Ortadoğu 4.719.243 3.578.794 2.399.926 

Toplam 77.973.448 116.235.008 98.317.351 

 

Şirketimizin 1.425.000 TL sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batık değildir. Özkaynaklarımızın toplam 

tutarı elde ettiğimiz karlar ile 31.12.2020 tarihi itibariyle 1.252.099 TL olarak gerçekleşmiştir (2019 yılı 233.593 

TL ve 2018 yılı- 2.790.826 TL olarak gerçekleşmiştir). 

 

Satışların Maliyeti (TL) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Konaklama giderleri (43.874.451) (53.402.787) (62.180.173) 

Uçak giderleri (10.952.796) (20.831.936) (11.472.945) 

Tur giderleri (3.670.529) (22.479.644) (11.062.883) 

Diğer giderler (990.270) (3.436.583) (2.096.338) 

Toplam (59.488.046) (100.150.950) (86.812.339) 

 

 

Karlılık- Karlılık Marjları (TL) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Brüt Kar 12.734.652 18.749.689 13.982.342 

Brüt Kar Marjı %17,6 %15,8 %13,9 

FAVÖK 6.238.403 8.661.155 1.919.282 

FAVÖK Marjı 8,6% 7,3% 1,9% 

Net Kar 911.467 2.167.302 (3.970.003) 

Net Kar Marjı %1,3 %1,8 %-3,9 

 

 

Likidite 

Oranları 
Açıklama 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Cari Oran 
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 
1,09 0,96 1,07 

Likidite 

Oranı 

Dönen Varlıklar – Diğer Alacaklar - 

Stoklar – Peşin Ödenmiş Giderler - 

Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar 

- Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 

0,19 0,26 0,33 

Nakit Oranı 
Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 
0,003 0,001 0,011 

 

 

Mali Yapı 

Oranları 
Açıklama 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 0,14 0,06 0,00 

Özkaynakların 

Aktif Toplamına 

Oranı 

Özkaynaklar / Toplam Aktifler 0,015 0,003 - 0,068 

Finansman Oranı Özkaynaklar / Toplam Borçlar 0,11 0,06 - 14,21 

Borçlanma Oranı Toplam Borçlar / Özkaynaklar 9,19 16,75 - 0,07 
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Finansal 

Borçlanma Oranı 
Toplam Finansal Borçlar / FAVÖK 1,84 0,45 0,10 

Kısa Vadeli 

Yabancı 

Kaynakların 

Toplam 

Kaynaklara Oranı 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / 

Toplam Kaynaklar 
0,89 0,98 0,84 

 

 

 

 

9. Finansal Tablolar 

 

a) Bilanço 

 

 

VARLIKLAR 

Dönen Varlıklar 

 
31.12.2020 

 
78.540.407 

 
31.12.2019 

 
65.589.995 

 
31.12.2018 

 
38.912.028 

Nakit ve Nakit Benzerleri 242.159 36.859 416.026 

Ticari Alacaklar    

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.777.329 1.931.409 126.930 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.331.327 15.786.306 11.444.831 

Diğer Alacaklar    

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.344.257 734.967 748.276 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.713.009 7.881.692 2.555.356 

Peşin Ödenmiş Giderler 47.399.110 38.544.270 21.735.604 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.815 3.011 1.218 

Diğer Dönen Varlıklar 730.401 671.481 1.883.787 

Duran Varlıklar 3.760.330 4.312.348 1.948.138 

Diğer Alacaklar 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 

 

1.489.500 

 

1.728.000 

 

865.000 

Maddi Duran Varlıklar 1.081.832 766.472 812.344 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.628 97.888 78.669 

Kullanım Hakkı Varlıkları 882.895 1.371.722 - 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 173.393 221.812 77.410 

Diğer Duran Varlıklar 52.082 126.454 114.715 

TOPLAM VARLIKLAR 82.300.737 69.902.343 40.860.166 
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KAYNAKLAR  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Kısa Vadeli Yükümlülükler  71.884.533 68.611.900 36.533.945 

Kısa Vadeli Borçlanmalar     

- Banka Kredileri  1.001.056 2.002.986 - 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları  590.175 - - 

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  671.328 610.198 - 

Diğer Finansal Yükümlülükler  323.443 468.102 196.340 

Ticari Borçlar     

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar  5.615.652 4.635.995 3.008.856 

- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar  21.596.859 33.768.773 23.457.558 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar  96.562 404.743 357.013 

Diğer Borçlar     

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  24.298.203 2.466.725 834.291 

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  1.576 4.547 1.609 

Kısa Vadeli Karşılıklar     

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa 

Vadeli Karşılıklar 
 186.381 102.412 81.445 

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar  48.396 29.427 15.410 

Ertelenmiş Gelirler  17.269.159 24.030.851 8.494.084 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  185.743 87.141 87.339 

Uzun Vadeli Yükümlülükler  9.164.105 1.056.850 7.117.047 

Uzun Vadeli Borçlanmalar     

- Banka Kredileri  8.624.972 - - 

Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  289.663 831.659 - 

Diğer Borçlar     

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  - - 6.951.821 

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  - - - 

Uzun Vadeli Karşılıklar     

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 

Vadeli Karşılıklar 
 249.470 225.191 165.226 

ÖZKAYNAKLAR  1.252.099 233.593 (2.790.826) 

     

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar  1.252.099 233.593 (2.790.826) 

Ödenmiş Sermaye  1.425.000 1.425.000 500.000 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak  39.156 (67.883) - 
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)    

Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) (1.123.524) (3.290.826) 679.177 

Dönem Net Karı/ (Zararı) 911.467 2.167.302 (3.970.003) 

TOPLAM KAYNAKLAR 82.300.737 69.902.343 40.860.166 
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b) Kapsamlı Gelir Tablosu 

 

KAPSAMLI GELİR TABLOLARI  

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

  
Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

 Dipnot 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER     

Hasılat 19 72.222.698 118.900.639 100.794.681 

Satışların Maliyeti (-) 19 (59.488.046) (100.150.950) (86.812.339) 

BRÜT KAR  
12.734.652 18.749.689 13.982.342 

 

Pazarlama Giderleri (-) 

 

20 

 

(6.319.488) 

 

(8.695.844) 

 

(8.972.579) 

Genel Yönetim Giderleri (-) 20 (997.725) (2.327.989) (3.225.706) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 318.742 309.531 403.237 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 (3.826.026) (4.678.194) (4.685.947) 

ESAS FAALİYET KARI  
1.910.155 3.357.193 (2.498.653) 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 (43.064) (9.196) - 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ 

FAALİYET KARI 

  

1.867.091 

 

3.347.997 

 

(2.498.653) 

Finansman Gelirleri 24 12.010.705 2.215.598 1.893.277 

Finansman Giderleri (-) 24 (12.946.845) (3.521.549) (3.442.037) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 

DÖNEM KARI 

  

930.951 

 

2.042.046 

 

(4.047.413) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) 
    

-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 25 (19.484) 125.256 77.410 

DÖNEM KARI  
911.467 2.167.302 (3.970.003) 

Pay Başına kazanç 26 152 361 (1.985) 

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)     

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacaklar 

 
107.039 (67.883) - 

 

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıp) 

/ Kazançları 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 

Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 

135.974                  (87.029)                            - 

 

(28.935)                   19.146                  -

  

DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) 107.039 (67.883) - 

    

TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.018.506 2.099.419 (3.970.003) 
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10. Faaliyet Gösterilen Sektör ve Şirket’in Sektörlerdeki Yeri 

 

Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %14,1 oranında artışla 45.580.286 olmuştur. Bu sayıya yurtdışında yaşayan vatandaşlar da 

eklendiğinde 2019 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 51,7 milyon kişiye yükselmiştir. Ancak 

pandeminin etkili olduğu 2020 yılında bu sayılarda ciddi oranda gerileme yaşanmıştır.  

 

Tüm dünyada yaşanan COVİD19 salgınının etkileri 2020 yılında turizm sektörüne yön vermiştir. 2020-Haziran 

ayından itibaren salgın nedeniyle kapatılan uçuşlar tekrar açılmaya başlanmış ve 2020-Ağustos ayında 

Rusya’dan turistlerin gelmeye başlamasıyla turizm sektörü toparlanmaya başlamıştır. Yurtiçi talebin yüksek 

olduğu Türkiye’de turizm sektörünün toparlanmasının diğer ülkelere göre kendini toparlamada daha başarılı 

olması beklenmektedir. Salgının mevcut haliyle devam etmesi ve otellerin 2021 yılında Haziran - Temmuz 

aylarında aktif olarak ziyaretçi kabul etmeleri durumunda Türkiye’nin 2021 turizm gelirlerinde 2020 yılına göre 

artış beklenmektedir. 

 

2020 Yılı Ziyaretçi Sayıları  

 

2020 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019 yılına göre %69,1 oranında düşüş yaşanmıştır. 

2019 yılında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 51,2 milyon iken 2020 yılında bu sayı 15,9 milyona gerilemiştir. Bu 

dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken Rusya’yı Bulgaristan, Almanya, 

Ukrayna ve İngiltere izlemiştir.  

 

2020 yılında en çok ziyaretçi gönderen ilk 5 Ülke 

Ülke Gelen Ziyaretçi 

Rusya Fed. 1.911.264 

Almanya 1.037.293 

Bulgaristan 997.470 

Ukrayna 928.105 

İngiltere 787.540 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

İl Bazlı Gelen Ziyaretçi Sayıları  

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; Türkiye’nin ekonomi, kültür, sanat, tarih, 

gastronomi, ticaret ve turizm alanlarında kalbi konumunda olan İstanbul, 2019 yılında 12.690.376 ziyaretçiyi 

ağırlarken 2020 yılında %67,3 seviyesinde gerileme göstererek 4.154.021 ziyaretçi ağırlamıştır. Deniz-güneş-

kum turizmi denince akla gelen Antalya ise 2019 yılında 14.135.788 ziyaretçiye ev sahipliği yaparken 2020 

yılında %78,1 oranında azalma göstererek 3.099.687 ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Türkiye’nin bir diğer en 

önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla, 2019 yılında 3.203.258 ziyaretçi ağırlarken 2020 yılında 

%79,1 azalma göstererek 668.049 ziyaretçi ağırlamıştır. Kültür destinasyonlarının eski destinasyonlarından olan 

İzmir’in ise 2019 yılında ulaştığı 1.150.397 ziyaretçi sayısı %75,7 azalarak 280.072 ziyaretçi sayısına 

gerilemiştir. 

 

 

İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı karşılaştırması  

                                                                                  % Değişim 

Oranı 

Şehir 2018 2019 2020 2020/2019 

İstanbul  11.340.081 12.690.376 4.154.021 - 67,3 
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Antalya  12.008.939 14.135.788 3.099.687 - 78,1 

Muğla  2.702.403 3.203.258 668.049 - 79,1 

İzmir  966.068 1.150.397 280.072 - 75,7 

 

Turizm Geliri Verileri  

 

2019 yılı en yüksek turizm gelirinin elde edildiği rekor yıl oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 

veriye göre 2019 yılında Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla göre %17 artarak, 34,5 milyar Dolar olmuştur. 

2019 yılında kişi başı turizm geliri ise bir önceki yıla göre yaklaşık %3 oranında artarak 647 Dolar’dan 666 

Dolara çıkmıştır. Türkiye’nin 2019 yılında turizm gideri, 4,4 milyar Dolar olmuştur. Bu çerçevede Türkiye’nin 

2019 yılında elde ettiği net turizm geliri 30,1 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında Türkiye’nin 

dış ticaret açığı 31 milyar 174 milyon Dolar olmuş, böylelikle turizm sektöründen elde edilen net girdi, dış ticaret 

açığının %96,6’sını kapatmıştır. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; 2020 yılında bir önceki yıla göre %65,1 azalarak 

34,7 milyar Dolar seviyesinden 12,1 milyar Dolar seviyesine düştü. TÜİK verilerine göre; 2020 yılında yabancı 

ve yurtdışında yaşayan vatandaş ziyaretçilerden elde edilen kişi başı ortalama turizm geliri 762 Dolar olmuştur. 

Buna göre 2019 yılına göre kişi başı ortalama turizm gelirinde %14,5 oranında artış yaşandı. 

 

Türkiye’de Güvenli Turizm Belgesi Alan Konaklama Tesisleri  

 

“Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, 

İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hayata geçirildi. 18 farklı 

uluslararası değerlendirme kuruluşunca 166 farklı kriter esas alınarak hijyen ve sağlık alanında yapılan 

denetlenmeler neticesinde gereklilikleri karşılayan tesisler “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak 

kazanmaktadır. Oda sayısı 50 ve üzeri olan konaklama tesisleri için “Güvenli Turizm Sertifikası” almak zorunlu 

iken 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren faaliyete yeni geçecek olan konaklama tesisleri içinse bu şart 30 oda olarak 

belirlenmiştir. 

 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre; 24 Kasım 2020 tarihi itibariyle Türkiye 

genelinde 1975 konaklama tesisi “Güvenli Turizm Sertifikası” ile hizmet vermektedir. “Güvenli Turizm 

Sertifikası”na sahip otellerin il bazlı dağılımında Antalya 374 tesis ile ilk sırada yer alırken İstanbul 373 tesis ile 

ikinci sırada yer almaktadır. 

 

Koronavirüs salgını, dünya genelinde seyahat eğilimlerinde önemli değişimlere yol açmaktadır. Hijyenin ön 

plana çıktığı pandemi süreci ve sonrasında, seyahat alışkanlıklarında çok sayıda değişiklik gündeme gelmiştir ve 

gelmeye devam etmektedir.  

 

Pandemi süreci, tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini etkileyerek farklı turizm türlerini öne çıkartmış durumda. 

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreç farklı turizm türlerini öne çıkartmaktadır. İnsanların kalabalık yerlerden uzak 

durma eğilimi eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırmıştır. Kendi araçlarıyla daha yakın bölgeleri, doğayla 

baş başa kalacakları bölgeleri, konaklama açısından da küçük ve butik otelleri tercih edenlerin oranı artmıştır. 

Bu dönemde büyük otellerden ziyade butik oteller, ev turizmi, villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve 

karavan gibi konaklama üniteleri de yoğun ilgi görmektedir. 

 

Pandemi sürecinde ayrıca seyahatler daha azalırken kalış süreleri daha uzun hale gelmeye başlamıştır. Bu süreçte 

farklı kültürlere olan ilginin devam edeceği gözlenmektedir. Doğa, macera gibi alternatif turizm çeşitleri bu 

dönemde biraz daha öne geçmiştir. İş turizminde de ciddi bir değişim yaşanmaktadır. Bu dönemde online toplantı 
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teknikleri büyük ilgi görmektedir. İş toplantıları, panel ve seminerler çevrimiçi (online) uygulamalara 

kaymaktadır. Dolayısıyla dijital teknolojilerin önemi bu süreçte daha da iyi anlaşılmıştır.  

 

Koronavirüs nedeniyle ortaya çıktığı gözlemlenen on seyahat trendi özellikle 2021 yılı ile birlikte; 

• İndirimli tatiller  

• Kısa süreli geziler  

• Sanal seyahat  

• Lüks kaçış noktaları  

• Güvenli destinasyonlar  

• Rezervasyon esnekliği  

• Kış tatillerine olan talepte artış gibi trendlerin öne çıkacağını öngörmektedir.  

  

11. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç 

ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Şirketimizde Riskin 

Erken Saptanması Komitesi bulunmamaktadır.  

 

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından 

değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut 

olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması 

amaçlanmaktadır. 

 

Şirket, sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 

bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum 

tablosunda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam 

sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

 

Şirket’in özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. 

 

Şirket risk yönetim politikası, esas olarak mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta 

olup, uygulanan politikalarla olası olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanmıştır. 

 

 

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi  

 

Grup, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, 

kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki 

beklenmedik değişimlere odaklanmıştır. 

 

Finansal risklerin yönetim politikası Grup’un üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve 

sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel 

riskleri yakından takip etmektedir. 

 

a) Kredi riski: 

 

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 

taşımaktadır. Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla 

kredi riskine maruz kalmaktadır. Ticari alacakların tahsilat riskinin yönetiminde alacakların mümkün olan en 

yüksek oranda teminat altına alınması prensibi ile hareket edilmektedir 



 

19  

 

b) Likidite riski: 

 

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin 

eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye 

çalışmaktadır. 

 

Likidite riski tabloları 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının 

kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi 

sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 

Aşağıdaki tablo, sözleşme uyarınca gelecek dönemlerde nakit olarak ödenecek, Şirket’in türev niteliğinde olan ve 

olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımını göstermektedir. 

 

31 Aralık 2020 

 
 

S özleşme uyarınca vadeler 
D efter Değeri 

 

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplam 

(I-II-III)  

3 aydan kısa 

(I) 

 

3-12 

a y arası (II) 

 

1 yıldan 

uzun (III) 

 

Türev olmayan finansal 

yükümlülükler 

     

Banka kredileri 10.216.203 10.216.203 - 590.175 9.626.028 

Kiralama işlerinden kaynaklanan 

yükümlülükler 
960.991 1.114.619 194.662 583.987 335.970 

Diğer finansal yükümlülükler 323.443 323.443 323.443   

Ticari borçlar 27.212.511 27.259.979 12.385.925 14.874.054 - 

Diğer borçlar 24.299.779 24.299.779 - 24.299.779 - 

Toplam yükümlülük 63.012.927 63.214.023 12.904.030 40.347.995 9.961.998 

 
 
 

31 Aralık 2019 
     

S özleşme uyarınca vadeler 
D efter Değeri 

 

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplam 

(I-II-III)  

3 aydan kısa 

(I) 

 

3-12 

a y arası (II) 

 

1 yıldan 

uzun (III) 

 

Türev olmayan finansal 

yükümlülükler 

     

Banka kredileri 2.002.986 2.002.986 - 2.002.986 - 

Kiralama işlerinden kaynaklanan 

yükümlülükler 
1.441.857 1.634.290 172.909 518.727 942.654 

Diğer finansal yükümlülükler 468.102 468.102 468.102 - - 

Ticari borçlar 38.404.768 38.436.849 12.407.922 26.028.927 - 

Diğer borçlar 2.471.272 2.471.272 - 2.471.272 - 

Toplam yükümlülük 44.788.985 45.013.499 13.048.933 31.021.912 942.654 
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31 Aralık 2018      

S özleşme uyarınca vadeler 
D efter Değeri 

 

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplam 

(I-II-III)  

3 aydan kısa 

(I) 

 

3-12 

a y arası (II) 

 

1 yıldan 

uzun (III) 

 

Türev olmayan finansal 

yükümlülükler 
     

Banka kredileri 

Kiralama işlerinden kaynaklanan 

- - - - - 

yükümlülükler - - - - - 

Diğer finansal yükümlülükler 196.340 196.340 196.340 - - 

Ticari borçlar 26.466.414 26.483.279 12.181.670 14.301.609 - 

Diğer borçlar 7.787.721 7.787.721 835.900 - 6.951.821 

Toplam yükümlülük 34.450.475 34.467.340 13.213.910 14.301.609 6.951.821 

 
 

c) Kur Riski ve Yönetimi 

 
Şirket, yurt dışındaki şirketler ile ticari faaliyetlerde bulunması ve yabancı para cinsinden borçlanmaları 
sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket söz konusu kur riskini döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek 
takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. 
 
 
31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’un vergi öncesi karının diğer değişkenler sabit 

tutulduğunda, ABD Doları, Avro ve diğer yabancı para yükümlülüklerindeki (verilen döviz bazlı envanter ve 

maddi varlık avansları hariç) %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir: 
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31 Aralık 2020 

 
   Kar / Zarar   

Yabancı paranın Yabancı paranın 

  değer kazanması  değer kaybetmesi  

 

ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 
 

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 

(131.339) 

  -  

131.339 

  -  

3- ABD Doları net etki (1 +2)   (131.339)   131.339  

 

Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 

4 - Avro net varlık / yükümlülük (931.296) 931.296 

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)         

6- Avro  net etki (4+5)   (931.296)   931.296  

 

 

TOPLAM (3 + 6 +9)   (1.062.635)   1.062.635  
 

31 Aralık 2019 

   Kar / Zarar   

Yabancı paranın Yabancı paranın 

  değer kazanması  değer kaybetmesi  

 

ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 
 

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 

(63.963)  63.963 

3- ABD Doları net etki (1 +2)   (63.963)    63.963  

 

Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 

4 - Avro net varlık / yükümlülük 118.248  (118.248) 

5 - Avro riskinden korunan kısım (-) 

6- Avro net etki (4+5) 

   

  118.248  

    

  (118.248) 

TOPLAM (3 + 6 +9)   54.285     (54.285) 
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Faiz Oranı Riski 

 

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle finansal sonuçlar 

açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Faiz oranı dalgalanmalarından en az şekilde etkilenmek amacıyla, bir 

yandan finansal borçların ve alacakların faiz değişim dönemleri uyumlaştırılırken, diğer yandan bu borçların 

kendi içlerinde “sabit faiz/değişken faiz” ve “kısa vade/uzun vade” dengeleri gözetilmektedir. Şirket bu riske, 

değişken faizli yükümlülükleri olmadığından maruz kalmamaktadır. 

 

Sermaye yönetimi 

 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandanda borç 

ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. Şirket sermayeyi 

borç/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net 

borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kısa vadeli 

borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, diğer finansal yükümlülükler, uzun vadeli 

borçlanmalar, kiralama işlemlerinden borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 

 

13. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık ve anlaşılır 

olası açısından açıklanması gereken diğer hususlar 

 
Yoktur (31.12.2019 ve 31.12.2018: Yoktur) 

31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 

2020 2019 2018 

Toplam borçlar 11.500.637 
 

3.912.945 
 

196.340 

Nakit ve nakit benzeri değerler (-) (242.159)  (36.859)  (416.026) 

Net borç 11.258.478  3.876.086  (219.686) 

Toplam özkaynaklar 1.252.099  233.593  (2.790.826) 

Net borç / toplam yatırılan sermaye oranı 899%  1659%  8% 

 


