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YILLIK FAALİYET RAPAORUNUN İÇERİĞİ 

 

I – YILLIK FAALİYET RAPORUNUN BÖLÜMLERİ 

A) GENEL BİLGİLER 

1) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 

01.06.2012-31.05.2013 

2) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin 
iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi: 

Ticaret Unvanı   : Ar-Tur Turizm Endüstrisi AŞ,  

Ticaret Odası/Sicil No.  : Burhaniye Ticaret Odası Sicil No: 237 

Merkez Adresi   : Karaağaç, Gömeç-Burhaniye/Balıkesir 

Tel    : 0 266 358 11 84-85 

İnternet Adresi   : www.arturarkent.com 

3) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap 
dönemi içerisindeki değişiklikler: 

Yoktur 

4) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: 

Yoktur 

5) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler: 

Sait OCAKTAN  Başkan-Murahhas Üye  

M.Zeki ÖZKAN  Başkan Vekili-Murahhas Üye 

Nadim KÖSE                   Murahhas Üye  

C.Nevres ERBAŞI           Üye 

İlhan ERDİÇ                   Üye 

Şevki NUMANOĞLU     Üye 

M.Kemal GÜRÇAY        Üye 

Toplam Personel Sayısı: 47 kişi. 

6)Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim 
organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet 
yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:  

Yoktur 

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE  SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

1) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 
toplam tutarları:  

1,815,78 TL Huzur hakkı.1033,83 TL Denetçi ücreti 

2) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi 
imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:  

42,674,54 TL dır 

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 Şirketçe, Ar-Tur Tatil Sitesi’nin enerji ihtiyacının Güneş Enerjisiyle karşılanması 
hususunda araştırma yapılmakta ve bu konuda çeşitli uzman kurum ve kuruluşlardan görüşler 
alınarak enerji giderlerinin minimum seviyeye indirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.  

 Gerek kış gerekse de yaz döneminde Ar-Tur Tatil Sitesi içinden toplanan bahçe 
atıklarının öğütülerek gübre haline getirilmesi için Körfez Belediyeler Birliği'nin taraf olduğu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen "Entegre Katı Atık Tesislerinin Destek Projesi" 
kapsamında Entegre Katı Atık Tesisleri için birliğin çevre mühendisi Sinem Erdoğdu ile 
görüşülmüş, devam eden proje ve bahçe atıklarının imhası hususlarında bilgi alınmıştır. Konu ile 
ilgili proje çalışmaları da devam etmektedir.  
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Ç) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

 

1) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:  

Yoktur. 

2) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim 
organının bu konudaki görüşü:  

Yetkili personel kontrolleri ile yürütülmektedir. 

3) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:  

Yoktur 

4) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:  

Yoktur. 

5)Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin 
açıklamalar:  

Bağımsız denetim dışında yoktur. 

6) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:  

Şirket lehine/aleyhine devam etmekte olan davaların listesi ve ayrıntılı bilgileri ekte tablo 
halinde sunulmuştur.  

7)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim 
organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:  

Ar-Tur Tatil Sitesi içinde Güvercin Koyunda bulunan bir adet restoran ve bir adet umumi 
tuvalet ile Tilki Koyunda bulunan bir adet restoran ve iki adet konteyner yapının ruhsatsız 
olduğu gerekçesi ile toplam 15.601,49-TL tutarında idari para cezası ödenmiştir.    

8) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul 
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine 
getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 

Şirket tarafından geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Bu hedefler gerek 
olağan gerekse olağanüstü Genel Kurullarda alınan ve birinci derecede önem arz eden alt ve üst 
yapı çalışmalarıdır. Bu çalışmalar Ar-Tur için önümüzdeki dönemde de aralıksız devam 
edecektir.   

9) 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:  

Yoktur. 

10)  Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk 
projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:  

Karaağaç Karakaş İlköğretim Okulu için 1.500,00-TL, ödenmiştir. 

Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne 5.000,00- TL ödenmiştir. 

11) 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. 

12)  Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) 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. 
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D) FİNANASAL DURUM 

1) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve 
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik 
hedefler karşısında şirketin durumu: 

Geçtiğimiz dönemde Şirket aktifine kazandırılan 51.700 metrekare arazinin alımı için 
kullanılan kredi ile gerçekleştirilen borçlanma tamamen kapatılmış ve bu kredi için verilen 
ipotek de kaldırılarak borç sıfırlanmıştır. 

Ar-Tur Tatil Sitesi’nin güzelleştirme hedefi çerçevesinde mevcut gelirlerle site alt ve üst 
yapılarının yenilenme işleri gerçekleştirilmiş ve bu çerçevede koylarda bulunan umumi 
tuvaletler tamamen yenilenmiş, site içindeki ana ve ara yollar kilit parke taşı ile döşenmiş, şok 
market hizmete sokulmuş, yeni su kuyuları açılarak sitenin uzun yıllar su ihtiyacı karşılanmış, 
giriş kapısı güvenlik kameraları yeni teknolojiye uygun hale getirilmiş, Burhaniye’de bulunan 
merkez binanın tadilatı ile 8 adet ofis ve teras katı kafeteryaya dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, 
bu kapsamda planlanan tüm iş ve işlemler yerine getirilmiş ve getirilmeye de devam edecektir.    

2) 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:   

Mali tablolarda belirtilmiştir. 

3) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup 
olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:    

Yoktur. 

4) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 
................ 

5) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa 
gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 

Kar dağıtım teklifi ekli tabloda sunulmuştur. 

 

E) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 

1) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına 
ilişkin bilgiler:    

Şirketin elde etmiş olduğu gelirler ve önümüzdeki dönemde elde edeceği gelir 
kalemlerinin azalması/ortadan kalkması olasılığının bulunmaması karşısında önümüzdeki 
faaliyet döneminde şirket olağan faaliyetlerinin aksaması hususunda herhangi bir risk 
öngörülmemektedir.    

2) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına 
ve raporlarına ilişkin bilgiler:    

Geçmiş faaliyet döneminde olduğu gibi mevcut faaliyet dönemi içerisinde de düzenli ve sık 
aralıklarla şirket finansal durumunun ve faaliyetlerinin değerlendirileceği Yönetim Kurulu 
toplantıları gerçekleştirilecek olup, olası riskler de bu toplantılar da değerlendirilerek, herhangi 
bir risk öngörülmesi halinde ivedilikle risk yönetim stratejisi oluşturulacak ve bu strateji 
çerçevesinde gereken somut önlemler derhal hayata geçirilecektir.    

3) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve 
benzeri konularda ileriye dönük riskler:   

Mevcut durum mali tablolarda belirtilmiştir. Borç Öz Kaynak oranı 0.1186 dır.  
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F) DİĞER HUSUSLAR 

1) Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet yılının sona 
ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi 
ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin 
açıklamalara yer verilmesi zorunludur:   

Yoktur. 

2) Bu bölümde ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 
yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere de yer verilebilir:   

Yoktur. 

             Genel Kurulun Ar-Tur ve tüm ortaklarımız için hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diler, 
saygılarımızı sunarız. 

 

 

 

                                              AR-TUR TURİZM END.A.Ş. 

                                                    YÖNETİM KURULU 
 

Yönetim Kurulu Başkanı                      Başkan Vekili                               Murahhas Üye 

      Sait OCAKTAN                                         M.Zeki ÖZKAN                               Nadim Köse 

              İmza                                                           İmza                                                İmza 

 

 

            Üye                                      Üye                                    Üye                                       Üye 

C.Nevres ERBAŞI              Şevki NUMANOĞ              İlhan ERDİNÇ                 M.Kemal GÜRÇAY 

            İmza                                    İmza                                  İmza                                     İmza 

 

 


