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1. GENEL BİLGİLER 

a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi  : Faaliyet Raporumuz 2017 – 2018 – 2019 yıllarını 
  kapsamaktadır. 

b. Şirketin Ticaret Unvanı   : Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş. 
c. Ticaret Sicil Numarası   : 252855 
d. Adres ve iletişim Bilgileri   : İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5  

        Beyoğlu İstanbul 
        0212 252 07 05 
        0212 252 07 09  

e. İnternet Sitesi    : www.aktasakyarlar.com.tr  
f. Sermayesi     : 19.240.000,00 TL 
g. Ortaklık Yapısı    :  
 
Ortağın Adı Adres TC Kimlik No Sermaye Payı     

(TL) 
Sermaye 

Oranı 
Soytaş 
Holding A.Ş. 

İstiklal Cad. No:187 Kat:5 Beyoğlu 
İstanbul 

- 13.200.104,62 TL % 68,60 

Fotaş A.Ş. İstiklal Cad. No:187 Kat:5 Beyoğlu 
İstanbul 

- 6.019.520,94 TL %31,30 

Diğer Ortaklar - - 20.374,44 TL %0,1 
Toplam  19.240.000,00 TL % 100 
 
h. Organizasyon Yapısı:  

Şirketimiz, genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir. 
 

i. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:  
 
Şirketimizin imtiyazlı pay ya da imtiyazlı oy hakkına sahip herhangi bir payı bulunmamaktadır. 

 
j. Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler: 

i) Yönetim Organı    : Yönetim Kurulu 
ii) Üst Düzey Yöneticiler  : - 
iii) Yıllık Ortalama Personel Sayısı : 36 kişi 

 
k. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya 

başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: 
 

Bu kapsamda herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır 
   
 

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 
 
a. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan; 

i) Huzur Hakkı   : Yoktur 
ii) Ücret    : Yoktur 
iii) Prim    : Yoktur 
iv) İkramiye    : Yoktur 
v) Kar Payı    : Yoktur 
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b. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil 
giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin 
bilgi: 
Bulunmamaktadır 
 
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Şirketimizin Ar-Ge kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır 

 
4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

 

a. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler: 
 

Bodrum Akyarlar’da “SENTIDO BELLAZURE” HOTEL olarak faaliyetini sürdürmekte olan 
otelimizde ortaklarımıza sağladığımız öncelikli kullanma, kullandırma imkanları ile standardı 
yüksek hizmet vermeye devam etmektedir. Standarın korunması adına gerekli iyileştirme 
çalışmaları bakım ve onarımlar düzenli olarak yapılmaya devam etmektedir.   
 

b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu 
Konudaki Görüşü: 
Şirketimiz faaliyetleri gereği ayrı bir iç denetim birimi bulunmamakla birlikte, bağımsız mali 
müşavirlerce düzenli olarak şirketimizin mali tabloları ve muhasebe hesapları denetlenmektedir.  
 

c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: 
31.12.2019 itibariyle şirketimizin iştirakleri aşağıdaki gibidir: 

İştirak Adı Ülkesi Ortaklık Payı % Ortaklık Tutarı TL 

Sertur Servis Tur. ve Tic. A.Ş. T.C %45,2 452.378,00 TL 
Soytaş Holding A.Ş. T.C. %0,15 1.103,99 TL 
 

d. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: 
Dönem içerisinde Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir 
 

e. Hesap Dönemi İçerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: 
Dönem içerisinde herhangi bir denetim olmamıştır 
 

f. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki 
davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 
Şirket faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır. 
 

g. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında 
uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 
Yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da adli yaptırım 
bulunmamaktadır. 
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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 Kurulumuzun Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiler çerçevesinde şirketimiz geçmiş 
dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşma konusunda azami gayret sarf etmiş olup, bunda başarılı 
olduğunu düşünmekteyiz.   
 

i. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan 
kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin 
bilgiler: 
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 
 

j. Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 
 
Bu çerçevede yapılmış bağış bulunmamaktadır. 
 

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: 
Bu kapsamda herhangi bir hukuki işlem ya da önlem olmamıştır. 
 

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: 
Bu kapsamda herhangi bir işlem söz konusu olmamıştır. 

 
5. FİNANSAL DURUM 
 

a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, 
planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin 
durumu: 
Şirketimiz, mali tabloların tetkikinden de görüleceği üzere, 2017 yılını 83.824,27 TL, 2018 yılını 
1.236.772,15 TL kar ile ve 2019 yılını ise 1.019.347,86 TL zarar ile kapatmıştır. 2019 yılını zarar ile 
kapatmamızın nedeni ise dünyanın önde gelen tur operatörlerinden İngiliz menşeli Thomas Cook 
firmasının iflasını açıklaması sonucu firmadan olan alacaklarımızı tahsil edemememiz olmuştur.  
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b. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma 
kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir 
verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 
 

Yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz hizmet kalitesinin sonucu olarak potansiyelimizi geliştirerek, 
özvarlığımızı güçlendirmek ve kârlı bir şekilde büyümek hedefimizdir. Tüm bu hedeflerimize 
ulaşmada dünya genelinde yaşadığımız pandemi gibi kontrolümüz dışındaki dışsal faktörlerin 
etkileri önemli hale gelmiştir. 
 

c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin 
tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 
Şirketimizin sermayesi korunmakta olup, borca batık bir durum bulunmamaktadır. 
 

d. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 
Bu kapsamda tedbir alınmasını  gerektiren bir husus bulunmamaktadır. 
 

e. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile 
dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 
Sunmuş olduğumuz bilançolarda yer alan karların dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılarak 
geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesini ve böylelikle özvarlığımızın güçlendirilmesini genel 
kurulun takdirlerine sunarız.   
 
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 

 

a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: 
Geçmiş faaliyet yıllarında Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riskle karşılaşmış değiliz.  
Ancak 2020 yılı başlarından itibaren dünya genelinde yaşadığımız pandemi gibi kontrolümüz 
dışındaki dışsal faktörler faaliyetimiz üzerinde ciddi bir risk oluşturmaktadır. Mücbir sebep sayılan 
bu türlü riskler her dönemde mevcut olup, riskten korunmak ya da en aza indirmek adına gerek  
kamu otoritelerince getirilen ve gerekse kendi inisiyatifimizle tüm tedbirler alınmaktadır. Böyle 
risklerin meydana gelmesi tahmin edilemez olmakla birlikte, bu türlü istisnai risklerin ortaya 
çıkması halinde , böyle bir riskin karımız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Bundan başka 
Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş durumda değiliz.  
 

b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına 
ilişkin bilgiler: 
Bulunmamaktadır 
 

c. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda 
ileriye dönük riskler: 
Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş durumda değiliz. 

 

7. DİĞER HUSUSLAR 
Genel Kurulumuzun ve alınacak kararların hayırlı olmasını dileriz. 

          Saygılarımızla, 
         Yönetim Kurulu 


