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GeleCeĞiMiZden kAreler
TAV Havalimanları Holding olarak 10’uncu yılımızı kutladığımız 
bu yılda ilk günün heyecanı ve coşkusunu taşıyoruz. 
Heyecanımız, elbette işimiz ve yolcularımız için… Heyecanımız, 
konuğumuz olan yolcularımıza ihtiyaç duydukları hizmeti 
en iyi,  en hızlı  biçimde ve sıfır hatayla verebilmek için… 
İşimize duyduğumuz bu çocuksu heyecanı sizlerle paylaşmak, 
10’uncu yılımızda işletmesini yürüttüğümüz havalimanlarını, 
geleceğimizi biçimlendiren çocuklarımızın gözüyle sizlere 
yansıtmak istedik. “Geleceğimizden Kareler ” projesi böylece 
ortaya çıktı.

Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bağımsız 
bir jüri,  sanatsal yaklaşımlarını da değerlendirerek, elemelere 
katılanlar arasından 10 çocuğumuzu ‘Geleceğimizden Kareler ’ 
projesi kapsamına aldı. Yaşları 7-12 arasında değişen çocuklar, 
aynı zamanda anne-babalarının işyerleri olan İstanbul 
Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya 
Gazipaşa, Enfidha, Monastır, Üsküp ve Ohrid havalimanlarında 
fotoğraflar çektiler. Biz de bu fotoğrafları sizlerle paylaşmak, 
havalimanlarımızı bu kez çocuklarımızın objektifinden çıkan 
karelerle sizlere sunmak istedik.

Projede değerli  bir de ortağımız oldu: Mimar Sinan Üniversitesi 
Fotoğrafçılık Bölümü. Bölümün son sınıfında eğitim gören 10 
öğrenci, çocuklarımıza hem eğitmenlik hem de ağabeylik ve 
ablalık yaptı. Çekim öncesinde fotoğraf sanatıyla ilgili  kısa 
bir ışık ve kadraj bilgisi veren eğitmen öğrenciler, tüm gün 
havalimanlarında, çekilen kareleri yorumlayarak ve daha iyisini 
çekebilmeleri için yönlendirerek çocuklarımıza eşlik ettiler.

10 havalimanında 16 gün süren proje kapsamında toplam 
3.428 adet fotoğraf çekildi. Bu fotoğrafların birçoğu en az bu 
raporda yer verebildiğimiz 49 fotoğraf kadar başarılı  ve değerli 
çalışmalardı. Önümüzdeki günlerde bu projeyi işletmesini 
yürüttüğümüz tüm havalimanlarında dolaşmak üzere bir 
sergiye dönüştürmeyi, böylece çocuklarımızın bu yaratıcı 
emeğini geleceğe taşımayı hedefliyoruz.

Çocuklarımız, geleceğimiz… 

Bu kareler “Geleceğimizden Kareler ”...



kısaca 
tav

10 yılda istanbul’dan  
üç kıtaya uzanan yolculuk

TAV Havalimanları Holding, 1997 yılında İstanbul’da 
Tepe ve Akfen gruplarının ortak girişimiyle kuruldu. 
Ertesi yıl İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 
Terminali’nin ihalesini kazanan Şirket, iki yıl gibi 
kısa bir sürede yapım çalışmalarını tamamladı ve 
2000 yılında terminali işletmeye açarak 10 yıllık 
hikâyesine başladı. 

Havalimanı işletmeciliğinde “yap-işlet-devret” 
modelinin dünyadaki ilk örneklerinden biri olan ve 
Türkiye’nin çağdaş yüzünü yansıtan bu projenin 
üzerinden 10 yıl geçti. Holding, o günden bugüne 
bilgi birikimi, deneyimi ve yaratıcılığıyla eşsiz bir 
başarı öyküsü yazdı. Sahip olduğu yüksek nitelikli 
insan kaynağı ve ileri teknolojiyle hem havalimanı 
yapım projelerinde hem de havalimanı işletmeciliği 
gibi yepyeni bir alanda küresel bir marka olarak 
yerini aldı.

Türkiye’yi en iyi biçimde temsil ederek başarılarına 
yenilerini eklemeyi amaçlayan Holding, 2006 
yılında stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden 
yapılanarak “işletme” ve “yapım” faaliyetlerini, TAV 
Havalimanları Holding (TAV Havalimanları) ve TAV 
İnşaat olarak düzenledi. 23 Şubat 2007’de “TAVHL” 
adı altında halka arz edilen TAV Havalimanları 
Holding hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem görüyor.

Bugün, iştirakleriyle birlikte yılda yaklaşık 300 
havayolu şirketinin 375 bin uçak seferine ve 42 
milyon yolcuya hizmet sunan TAV Havalimanları; 
Türkiye, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Kuzey 
Afrika’daki konumunu, kararlı adımlar ve 
başarılı projelerle giderek daha da güçlendiriyor. 
Yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve  Antalya 
Gazipaşa’da milyonlarca yolcuya hizmet veren TAV 
Havalimanları, yurt dışında da Gürcistan, Tunus ve 
Makedonya’da faaliyet gösteriyor.

Holding, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara 
Esenboğa iç ve dış hatlar terminalleri, İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali 
ve Antalya Gazipaşa Havaalanı’nı işletiyor. Yurt 
dışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un 
Monastır Habib Bourguiba ve Enfidha Zine Abidine 
Ben Ali, Makedonya’nın Üsküp Alexander the Great 
ile Ohrid’deki St Paul the Apostle uluslararası 
havalimanları, TAV Havalimanları tarafından 
işletiliyor. 

DHMİ 2009 yılı yolcu istatistiklerine göre %48 pazar 
payıyla Türkiye’nin lider havalimanı işletmecisi 
konumunda olan TAV Havalimanları Holding, üç 
kıtaya yayılmış 12 bini aşkın çalışanıyla, yüksek 
hedef ve ilkeleri doğrultusunda insan için ve insana 
dair projelere imza atıyor. 

Konsolide gelirlerinin %57’si havacılık dışı 
gelirlerden oluşan TAV Havalimanları, yer 
hizmetlerinden duty free mağazalara, kişiye özel 
hizmetlerden güvenlik ve bilişim alanlarına kadar 
bir havalimanından beklenebilecek her türlü ihtiyacı 
karşılamayı hedefleyen şirketleriyle müşterilerine 
benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Her gün, 
24 saat baş döndürücü bir temponun yaşandığı 
havalimanı işletmeciliğinde hataya, karışıklığa veya 
kararsızlığa yer yoktur. TAV Havalimanları Holding, 
bu bilinçle otoparktan güvenlik kontrolüne, check-
in’den kafeteryalara, gümrük hattı dışı eşya satış 
mağazalarından uçağa binişe kadar her noktada 
deneyimli ve güler yüzlü çalışanlarıyla hizmet 
veriyor. 

Her gün binlerce insanın kullandığı 
havalimanlarında, entegre bir yapıda eksiksiz 
hizmet sunmayı ve yerelden küreselliğe ulaşan 
bir dünya şirketi olmayı temel hedef olarak 
benimseyen TAV Havalimanları, önümüzdeki 10 
yılda ortalama 100 milyon yolcuya hizmet vermeyi 
amaçlıyor. 
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Ortağın Ticari Unvanı / Adı-Soyadı Hisse1 Sermaye Payı (%)

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. 94.890.027 26,12

Akfen Holding A.Ş. 94.886.071 26,12

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 16.101.375 4,43

Halka Açık Olmayan Kısım (Diğer) 14.113.087 3,88

Halka Açık Kısım (Diğer) 143.290.691 39,44

Toplam 363.281.250 100,00

(1) 31.12.2009 tarihi itibariyle

HAlkA Açık kısım (diğer) 
%39,44 Tepe inŞAAT sAnAyi A.Ş.

%26,12

AkFen Holding A.Ş. 
%26,12

serA yApı endüsTrisi
Ve TicAreT A.Ş.

%4,43
HAlkA Açık olmAyAn kısım (diğer)
%3,88

ortaklık
yapısı
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tav
havalimanları
holding
operasyon
haritası

MAkedonyA*
baŞkent: üsküp  dil: mAkedoncA
yüzÖlçümü: 25.713  km2 nüfus: 2.066.718 (07.2009) 
gsyih (ppp): 8,30 milyAr ABd  dolArı 
kiŞi baŞIna düŞen gelir: 9.000 ABd  dolArı 
tav’In 2009 yolcu ve uçak trafiği: -
tav’In 2009 ticari uçak trafiği: -

* cIA World FAcTBook

monastır
yolcu trafiği: 3.781.256
uçak trafiği: 30.393

ohrid**
yolcu trafiği: 36.652
uçak trafiği: 676

üsküp**
yolcu trafiği: 599.519
uçak trafiği: 12.117

Tunus* 
baŞkent: Tunus dil: ArApçA 
yüzÖlçümü: 163.610 km2 nüfus: 10.486.339 (07.2009) 
gsyih (ppp): 83,21 milyAr ABd  dolArı 
kiŞi baŞIna düŞen gelir: 8.000 ABd  dolArı 
tav’In 2009 yolcu trafiği: 3.781.256
tav’In 2009 ticari uçak trafiği: 30.393

* cIA World FAcTBook

** Ohrid ve Üsküp verileri 2009 yılına 
ait olmakla birlikte, TAV Havalimanları 
Holding, Ohrid St. Paul the Apostle 
ve Üsküp Alexander the Great 
havalimanlarının işletmesini 1 Mart 2010 
tarihinde devralmıştır.
***Enfidha Havalimanı’nın inşaatı 
2009 yılı sonunda tamamlandığı için 
bu yıla ait yolcu ve uçak trafiği verisi 
bulunmamaktadır.

enfidha***
yolcu trafiği: -
uçak trafiği: -



Türkiye* 
baŞkent: AnkArA dil: Türkçe 
yüzÖlçümü: 783.562 km2 nüfus: 76.805.524 (07.2009) 
gsyih (ppp) : 863,3 milyAr ABd  dolArı 
kiŞi baŞIna düŞen gelir: 11.200 ABd  dolArı 
tav’In 2009 yolcu trafiği: 37.509.863
tav’In 2009 ticari uçak trafiği: 328.911

* cIA World FAcTBook

GürCisTAn* 
baŞkent: TiFlis dil: gürcüce 
yüzÖlçümü: 69.700  km2 nüfus: 4.615.807 
gsyih (ppp) : 20,29 milyAr ABd  dolArı 
kiŞi baŞına düŞen gelir: 4.400 ABd  dolArı 
tav’ın 2009 yolcu trafiği: 772.765
tav’ın 2009 ticari uçak trafiği: 15.642

* cIA World FAcTBook

batum
yolcu trafiği: 69.936
uçak trafiği: 1.806

tiflis
yolcu trafiği: 702.714
uçak trafiği: 13.842

izmir (dıŞ hatlar)
yolcu trafiği: 1.667.353
uçak trafiği: 13.137

istanbul
yolcu trafiği: 29.757.384
uçak trafiği: 264.481

antalya (gazipaŞa)
yolcu trafiği: -
uçak trafiği: -

ankara
yolcu trafiği: 6.085.126 
uçak trafiği: 51.293



kilometre 
taŞları

42 milyon yolcuya yüksek 
standartta hizmet sunmak

Her gün binlerce insanın kullandığı havalimanlarında, 
entegre bir yapıda eksiksiz hizmet sunarak bir dünya 
şirketi olmayı hedefleyen TAV Havalimanları Holding, 
çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

1997
TAV kuruldu ve İstanbul •	

Atatürk Havalimanı ihalesi 
kazanıldı.

1999
TAV Havalimanları’na bağlı •	

olarak gümrük hattı dışı eşya 
satışı yapmak üzere 1987 
yılında kurulan ATÜ, TAV 
bünyesine katıldı ve yiyecek 
içecek hizmeti sunan BTA 
kuruldu.

2000
TAV, İstanbul Atatürk •	

Havalimanı Dış Hatlar 
Terminali’ni işletmeye başladı.

2001 
“primeclass” CIP Servis •	

hizmete girdi.

2004 
BTA, İstanbul International •	

Airport Hotel’i işletmeye 
başladı.

TAV, Esenboğa Havalimanı •	
İç ve Dış Hatlar Terminali’nin 
yapım ve işletmesini üstlendi.    

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. •	
kuruldu.
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2005 
TAV Havalimanları, •	

Atatürk Havalimanı Dış ve İç 
Hatlar Terminal Binası, Katlı 
Otopark ile Genel Havacılık 
Terminali’nin 15,5 yıllık işletme 
ihalesini kazandı.

Havaş’ın %60 hissesi satın •	
alındı.

İzmir Adnan Menderes Dış •	
Hatlar Terminali’nin yapımı ve 
işletmesi TAV’a geçti. 

TAV Bilişim Hizmetleri •	
A.Ş. kuruldu ve havalimanı 
terminal yapım ve 
işletmeciliği sırasında 
geliştirilen bilişim hizmetleri 
bu şirket altında toplandı.

TAV, Gürcistan’da Tiflis •	
Uluslararası Havalimanı’na 
ilişkin ihaleyi kazandı.

2006
İşletme ve yapım hizmetleri •	

“TAV Havalimanları Holding” 
ve “TAV Yatırım Holding” 
olarak iki ayrı holding çatısı 
altında yeniden yapılandırıldı.

İzmir Adnan Menderes •	
Havalimanı Dış Hatlar 
Terminali açıldı.

Esenboğa Havalimanı İç ve •	
Dış Hatlar Terminali açıldı.

TAV Özel Güvenlik •	
Hizmetleri A.Ş. kuruldu ve 
havalimanı işletmeciliği 
sırasında geliştirilen özel 
güvenlik hizmetleri bu şirket 
altında toplandı.

2007
TAV Havalimanları •	

Holding’in halka arzı 
gerçekleştirildi.

Tiflis Uluslararası •	
Havalimanı yeni yolcu 
terminali hizmete açıldı.

Batum Uluslararası •	
Havalimanı işletmeye açıldı.

TAV Havalimanları, •	
Tunus’ta Monastır Habib 
Bourguiba ve Enfidha Zine El 
Abidine Ben Ali Uluslararası 
Havalimanları’nın ihalesini 
kazandı. 

Havaş’ın %40 azınlık hissesi •	
satın alındı. Havaş, %100 TAV 
Havalimanları iştiraki oldu.

TAV Havalimanları TAV İzmir •	
ve TAV Esenboğa’da tüm 
hisselerin sahibi oldu.

TAV Havalimanları, Antalya •	
Gazipaşa Havaalanı’nın 
işletme ihalesini kazandı.

Havaş’ın işlettiği Hopa •	
Terminali hizmete açıldı.

2008
TAV Havalimanları, Tunus’un •	

Monastır Habib Bourguiba 
Uluslararası Havalimanı’nın 
işletmesini devraldı.

Antalya Gazipaşa •	
Havaalanı’nın işletmesi için 
TAV Gazipaşa Yatırım-Yapım 
ve İşletme A.Ş. kuruldu.

TAV Havalimanları, •	
Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’teki Alexander the 
Great (Büyük İskender) 
ve Ohrid’deki St. Paul 
the Apostle Uluslararası 
Havalimanı’nın işletmesini 
ve opsiyonel olarak elinde 
bulundurduğu İştip Kargo 
Havalimanı’nın yapımına 
ilişkin ihaleyi kazanarak 
imtiyaz sözleşmesini imzaladı.

Havaş THY’nin iştiraki •	
olan TGS’ye (Turkish Ground 
Services Co.) %50 oranında 
ortak olmasını sağlayan 
ihaleyi kazandı. 

2009
TAV Havalimanları 121 •	

milyon TL’lik sermaye artırımı 
gerçekleştirdi.

TAV Gazipaşa, Antalya •	
Gazipaşa Havalimanında 
faaliyete geçti.

Enfidha Zine El Abidine •	
Bin Ali Havalimanı yatırımı 
tamamlandı.

TAV Havalimanları Holding, •	
Al Rajhi Holdings Group ile 
ortak girişim sözleşmesi 
imzaladı.

Havaş hisselerinin satışı için •	
anlaşmaya varıldı.

Havaş TGS’nin %50  •	
hissesini iktisap etti.

Dünya Bankası kuruluşu IFC •	
(Uluslararası Finans Kurumu) 
TAV Tunus’un %15’lik hissesini 
satın aldı.
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2009’un
Önemli
geliŞmeleri

TAV Havalimanları’nın  
hizmet verdiği yolcu sayısında 
krize rağmen önemli  
bir artış gerçekleşti.
TAV Havalimanları Holding’in 

işlettiği havalimanlarını 

kullanan yolcu sayısı krize 

rağmen %3 büyüme sergiledi. 

Yolcu sayısında Avrupa 

havalimanlarında %6, dünya 

genelinde ise %3 gerilemenin 

yaşandığı 2009 yılında TAV’ın 

elde ettiği bu büyüme, sektör 

çapında büyük bir başarıdır. Yolcu 

sayısındaki artışa paralel olarak 

TAV Havalimanları Holding’in 

konsolide cirosu da avro bazında 

%2 artış sergiledi. 

Havaş hisselerinin satışı için 
anlaşmaya varıldı.
TAV Havalimanları Holding 

A.Ş.’nin %100 hissesine sahip 

olduğu Havaalanları Yer 

Hizmetleri A.Ş’nin (Havaş) 

satışı için 16 Ekim 2009 

tarihinde ortaklık anlaşması 

imzalandı. Havaş’ın TAV 

Havalimanları Holding A.Ş., TAV 

İşletme Hizmetleri A.Ş., TAV 

Bilişim Hizmetleri A.Ş., HSBC 

Investment Bank Holdings PLC 

ve İş Girişim Sermayesi Yatırım 

Ortaklığı’nın ortaklaşa kuracağı 

şirkete 180 milyon avroya 

satılması için taraflar arasında 

tam bir mutabakat sağlandı. 

Nihai ortaklık yapısında TAV 

Havalimanları’nın %65,  

İş Girişim’in % 6,7, HSBC Principal 

Investments’ın %28,3 paya sahip 

olması kararlaştırıldı.

TAV Tunisie SA hisselerinin 
%15’i Dünya Bankası kuruluşu 
olan IFC’ye satıldı.
Türkiye’nin lider havalimanı 

işletmecisi TAV Havalimanları 

Holding, TAV Tunus hisselerinin 

%15’ini Dünya Bankası kuruluşu 

IFC’ye sattı. Ayrıca, TAV Tunus’un 

%18 oranındaki hissesinin 

Pan African Infrastructure 

Development Fund’a (PAIDF) 

39.690.000 avro bedelle satışı 

için anlaşmaya varıldı.

krize rağmen güçlü 
finansal ve operasyonel 
sonuçlar
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Enfidha Havalimanı’nın yatırımı 
tamamlandı ve havalimanı, 
ticari faaliyetlere başladı.
TAV Havalimanları’nın yarattığı 

sinerjiyle kapılarını açan 

Enfidha Zine El Abidine Ben 

Ali Uluslararası Havalimanı, ilk 

uçağını 7 Aralık 2009 tarihinde 

karşıladı. Yapımından işletmeye 

yaklaşık 40 yıllık bir süreci 

kapsayan Tunus Projesi, TAV 

Havalimanları’nın sahip olduğu 

deneyim ve ulaştığı olgunluk 

seviyesini simgeliyor. İnşaatına 

24 Temmuz 2007’de başlanan 

Enfidha Zine El Abidine Ben 

Ali Uluslararası Havalimanı 

için yaklaşık 500 milyon avro 

değerinde yatırım yapıldı. 

TAV Havalimanları’nın iştiraki 
olan Havaş, Türk Hava Yolları 
işbirliğiyle yer hizmetlerinde 
ortak bir şirket kurdu.
TAV Havalimanları Holding’in 

iştiraki Havaş, THY tarafından 

düzenlenen ihalede, TGS Yer 

Hizmetleri A.Ş.’ye %50 oranında 

ortak seçildi. TGS, 1 Ocak 2010 

itibariyle, İstanbul, Ankara, İzmir, 

Antalya ve Adana’da faaliyete 

başladı.

Al Rajhi ile ortak girişim 
anlaşması imzalandı.
TAV Havalimanları Holding, 

havalimanı işletmeciliği 

alanında sahip olduğu deneyim 

ve başarıyı, Suudi Arabistan’a 

da taşımak amacıyla Suudi Al 

Rajhi Holding ile ortak girişim 

sözleşmesi imzaladı. Sözleşme 

kapsamında, taraflar, ülkede 

gerçekleştirilecek havalimanı 

işletme, bakım ve yönetim 

hizmeti ihalelerinde birlikte 

hareket etme kararı aldı.
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baŞlıca
finansal 
gÖstergeler*

Özet Gelir Tablosu (avro) 2009 2008

İnşaat Hasılatı 284.491.359 202.339.925

Faaliyet Gelirleri 608.927.597 597.732.739

İnşaat Maliyeti 271.354.562 192.852.533

Faaliyet Giderleri 509.485.854 521.402.217

Net Esas Faaliyet Kârı 112.578.540 85.817.914

Net Finansal Giderler 59.467.933 84.585.017

Vergi Öncesi Kâr/(Zarar) 53.110.607 1.232.897

Vergi Geliri/(Gideri) (1.645.831) 3.434.844

Net Dönem Kârı/(Zararı) 51.464.776 4.667.741

Ana Ortaklık Dışı Kâr/(Zarar) 941.643 608.919

FAVÖK** 136.666.335 111.217.120

FAVKÖK*** 280.287.974 267.167.931

Özet Nakit Akım Tablosu (avro)  

Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit 209.677.505 213.715.835

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit 284.941.050 200.630.120

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit 86.166.944 (55.039.860)

Özet Bilanço (avro)  

Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler 34.010.922 22.572.015

Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 313.849.601 291.098.061

Toplam Varlıklar 1.923.116.435 1.630.889.452

Finansal Borçlar 1.288.663.264 1.098.635.518

Toplam Yükümlülükler 1.510.117.420 1.321.850.152

Özsermaye 412.999.015 309.039.300

Net Borç 940.802.741 784.965.442

* UFRS konsolide mali tablolar
** Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr (İnşaat hasılatı ve inşaat maliyeti hariç hesaplanmıştır.)
*** İmtiyaz kira ödemelerinden önceki FAVÖK
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baŞlıca 
operasyonel 
gÖstergeler

Yolcu Sayısı1 

1 Ocak - 31 Aralık 2009* 2008 Değişim (%)

Atatürk Havalimanı 29.757.384 28.553.132 4

Dış Hatlar 18.363.739 17.069.069 8

İç Hatlar 11.393.645 11.484.063 (1)

Esenboğa Havalimanı2 6.085.126 5.692.133 7

Dış Hatlar 1.097.143 1.247.822 (12)

İç Hatlar 4.987.983 4.444.311 12

İzmir Havalimanı3 1.667.353 1.697.407 (2)

Türkiye Geneli 78.651.367 74.968.329 5

Dış Hatlar 42.212.974 42.078.736 0

İç Hatlar 36.438.393 32.889.593 11

Monastır Havalimanı4 3.781.256 4.210.271 (10)

Tiflis Havalimanı5 702.714 714.976 (2)

Dış Hatlar 699.551 710.166 (1)

İç Hatlar 3.278 4.810 (32)

Batum Havalimanı6 69.936 81.068 (14)

Dış Hatlar 46.044 64.656 (29)

İç Hatlar 23.892 16.412 46

TAV TOPLAM 42.063.769 40.948.987 3

Dış Hatlar 25.655.086 24.999.391 3

İç Hatlar 16.408.798 15.949.596 3

Kaynak: DHMİ, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi, TAV Tunisie
* Ocak-Aralık 2009 DHMİ verileri geçicidir. DHMİ yolcu rakamlarına transfer yolcu dahildir. 
(1) Gelen ve giden yolcu toplamı, transit yolcu hariç 
(2) 16 Ekim 2006 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır
(3) Sadece Dış Hatlar Terminali, 13/09/06 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır. 
(4) 1 Ocak 2008 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır
(5) Yeni terminalin faaliyete başlama tarihi 7 Şubat 2007 
(6) Faaliyete başlama tarihi 26 Mayıs 2007 (Hopa Terminali dahildir.)
(7) Faaliyete başlama tarihi 18 Aralık 2007

TAV HAVAlimAnlArı Holding A.Ş. 2009 FAAliyeT rAporu12
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Ticari Uçak Trafiği1

1 Ocak - 31 Aralık 2009* 2008 Değişim (%)

Atatürk Havalimanı 264.481 254.531 4

Dış Hatlar 169.086 155.390 9

İç Hatlar 95.395 99.141 (4)

Esenboğa Havalimanı2 51.293 51.078 0

Dış Hatlar 10.146 12.198 (17)

İç Hatlar 41.147 38.880 6

İzmir Havalimanı3 13.137 13.192 0

Türkiye Geneli 628.990 606.603 4

Dış Hatlar 329.130 318.406 3

İç Hatlar 299.860 288.197 4

Monastır Havalimanı4 30.393 33.579 (9)

Tiflis Havalimanı5 13.842 14.494 (4)

Dış Hatlar 12.810 13.444 (5)

İç Hatlar 1.026 1.050 (2)

Batum Havalimanı6 1.806 1.936 (7)

Dış Hatlar 1.006 1.358 (26)

İç Hatlar 800 578 38

TAV TOPLAM 374.952 368.810 2

Dış Hatlar 236.578 229.161 3

İç Hatlar 138.368 139.649 (1)

Kaynak: DHMİ, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi, TAV Tunisie
* Ocak-Aralık 2009 DHMİ verileri geçicidir. DHMİ yolcu rakamlarına transfer yolcu dahildir. 
(1) Gelen ve giden yolcu toplamı, transit yolcu hariç 
(2) 16 Ekim 2006 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır
(3) Sadece Dış Hatlar Terminali, 13/09/06 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır. 
(4) 1 Ocak 2008 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır
(5) Yeni terminalin faaliyete başlama tarihi 7 Şubat 2007 
(6) Faaliyete başlama tarihi 26 Mayıs 2007 (Hopa Terminali dahildir.)
(7) Faaliyete başlama tarihi 18 Aralık 2007  
(8) Sadece ticari uçuşlar       

baŞlıca   ˜
operasyonel  
gÖstergeler
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vizyon,  
misyon ve 
kurumsal 
değerler

bilgi sermayesi ve 
hizmet kalitesiyle 
küresel bir Şirket

Vizyonumuz
Hedef seçtiğimiz Avrupa, Rusya ile Bağımsız Devletler 
Topluluğu, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde 

havalimanı işletmeciliğinde lider ve öncü kuruluş olmak. 

Misyonumuz
Havalimanı işletmeciliğinde müşteri odaklı yönetim 

anlayışımızla tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak. 
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Kurumsal Değerlerimiz
Profesyonellik: İşimizi en üst düzeyde özenle ve yüksek 
standartlarda yapar ve işimizle ilgili gelişmeleri yakından  
izleriz. Çalışma yaşamımızdaki tüm ilişkilerde işle ilgili 
öncelikleri dikkate alırız.
Saygı: İnsana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda  
tutarak, etik kurallar içinde hareket etmeyi temel gereklilik 
olarak benimseriz. Tüm çalışmalarımızda dürüst, şeffaf, adil ve 
sorumlu davranırız.
Dinamizm: Dinamik ve esnek çalışmayı ilke olarak benimseyen 
bizler, koşullar ne olursa olsun sonuç odaklı ve hızlı çalışırız. 
Çevreyi ve koşulları sürekli inceleyerek, değişime zamanında 
yanıt veririz.
Yenilikçilik: Müşteri memnuniyetini temel alarak tüm 
süreçlerde sürekli gelişim ve yenilik fırsatları yaratırız. 
Farklılığın, yenilikçi uygulamalarla ortaya çıktığının bilincinde 
olarak sunduğumuz hizmetin; çağdaş ve yaratıcı olması için 
çaba gösteririz.
Ekip Çalışması: İşbirliği, karşılıklı bağlılık, uzmanlık ve bilgi 
paylaşımının başarının temeli olduğunun bilinciyle, ekip 
çalışmasını kişisel başarının da garantisi olarak görür ve tüm 
çalışmalarda ekip çalışmasını destekleriz.
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tav ’ın
baŞarı
bileŞenleri

Girişimci ruh ve yenilikçi yaklaşım
Sahip olduğumuz kararlı büyüme stratejimiz, girişimci ve 
yenilikçi ruhumuzun bir göstergesidir. Her geçen gün bir adım 
daha ileri gitmemizi sağlayan bu stratejimizi, yolcu trafiği 
ve havacılık dışı hizmetler alanında faaliyet gösteren ve 
Holdingimizin sinerjisiyle beslenen şirketlerimiz sayesinde iki 
ana koldan başarıyla uygulamaktayız.

Operasyonda mükemmeliyetçilik
Türkiye’de havalimanı işletmeciliğindeki liderliğimizi, edinmiş 
olduğu bilgi, deneyim ve “know-how”ı kurumsallaştırarak ve 
Holdingimizin her düzeyine yaygınlaştırarak sürdürüyoruz. 
Operasyonlarımızda ulaştığımız mükemmelliği korumak için 
kurumsal değer ve stratejilerimizi sürekli gözden geçiriyor 
ve hızla değişen günümüz koşullarına uygun olarak yeniden 
biçimlendiriyoruz.

mükemmeliyet için atılan 
yenilikçi ve emin adımlar
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Doğru işe doğru insan
İnsan kaynağının başarılı bir biçimde yönetilmesi gerektiğinin 
bilincinde olarak operasyonda bulunduğumuz her alanda 
uzman kişi ve kuruluşlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bir 
yandan sektörde sahip olduğumuz tecrübeyi çalışanlarımıza 
aktarmamızı sağlayacak uygulamalara yatırım yaparken, diğer 
yandan stratejik önceliklerimize uyum sağlayacak kurum ve 
kuruluşlarla çalışarak en üst seviyede performans sergiliyoruz.

10 yıllık deneyim
İşletme operasyonlarımızın başladığı 2000 yılından bu yana 
edindiğimiz 10 yıllık deneyimle, müşteri memnuniyetini 
sağlamak ve güçlü bir finansal yapı kurabilmek için 
havalimanı yolcu akışını doğru biçimde yönetiyoruz. 10 
yıllık geçmişimiz boyunca kurumsal misyonumuza ulaşmak 
için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Holdingimizin itibarını 
yükseltirken, sektörün yenilikçi gücü olma konumumuzu 
koruduk ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam ettik.
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sektÖrdeki ihtiyaçları 
analiz ederek, bilgi 
birikimimizi ve inovasyon 
yeteneğimizi ortaya koyduk. 

Değerli Ortaklarımız,

Dünyada “yap-işlet-devret” modeliyle 

gerçekleştirilen havalimanı işletmeciliği projelerinin 

ilk örneklerinden olan İstanbul Atatürk Havalimanı 

projesiyle başlattığımız hikâyemizin 10. yılında yurt 

içi ve yurt dışında ülkemizi temsil eden saygın bir 

kuruluş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz iki yılda dünya ekonomisinde küresel 

krizin yarattığı çalkantılı ortama rağmen büyüme 

stratejimizden ödün vermedik. Sektördeki 

ihtiyaçları analiz ederek bilgi birikimimizi ve 

inovasyon yeteneğimizi ortaya koyduk. TAV 

Havalimanları Holding’i, dünyanın üç kıtasında 12 

bini aşan çalışanımızla ve 2009 yıl sonu itibariyle 

42 milyon yolcuya hizmet sunarak liderler arasında 

konumlandırdık.

Gelişim stratejimizde organik ve inorganik büyüme 

modelini birlikte benimseyerek sağlam temelli 

hedefler oluşturduk. Operasyonel ve finansal 

başarımızın en büyük göstergelerinden biri, 2009 

yılında da koruduğumuz büyüme hızımızdır. 

Hem önceki yıllarda başlattığımız ve bu yıl da 

sürdürdüğümüz projelerde hem de yıl içinde 

üstlendiğimiz yeni yatırımlarda TAV’ın geleceğe 

dönük duruşunu yansıttık.

Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’da Gazipaşa 

Havaalanı’nı da faaliyete geçirmek üzere 2008 

yılında çalışmalara başlamıştık. TAV Havalimanları 

olarak, bilgi birikimi ve tecrübemizle Gazipaşa 

Havaalanı’nı uluslararası standartlara taşımak için 

yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürdük ve yılın ikinci 

yarısında Havalimanı’nı ticari uçuşlara açtık.

2009 yılında inşaatı devam eden Tunus, Enfidha 

Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı’nın 

inşaatı Aralık ayında sona erdi. Havalimanı, 

işletmeye açılmasının ardından 7 milyon yolcu 

kapasitesine ulaşarak TAV Havalimanları’nın 

başarılı operasyonlarından biri olacağını kanıtladı. 

Kafkaslar ve Kuzey Afrika’da başarılı projelere 

imza atan TAV Havalimanları Holding olarak, 

Balkanlar’a da başarımızı taşımak üzere 

2008 yılında Makedonya’da Üsküp ve Ohrid 

Havalimanlarının işletme ihalesini kazanmıştık.  

1 Mart 2010 itibariyle bu havalimanlarının 

işletmesini devraldık. 2009 yılı boyunca 

gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu iki havalimanını 

da 2010 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açacak hale 

getirdik. Yakın zamanda Avrupa Birliği’ne girmesi 

beklenen, politik ve ekonomik olarak stratejik bir 

konuma sahip olan Makedonya’da havalimanı 

işletiyor olmak, TAV Havalimanları için, İstanbul’dan 

sonra Avrupa’da bir kapı daha açmak anlamına 

geliyor.

Geride bıraktığımız yıl, TAV için uluslararası 

finansman alanında da başarılarla dolu bir yıl oldu. 

Yürürlükte olan projeler için sağlanan krediler, 

küresel kriz nedeniyle son dönemde seçici davranan 

uluslararası yatırımcıların tercihini ortaya koydu. 

Holdingimiz 2009 yılında borçluluğu azaltmak ve 

ek kaynak yaratmak amacıyla Havaş hisselerinin 

%35’ini satmak üzere düğmeye bastı. Havaş’ın, TAV 

Havalimanları Holding A.Ş., TAV İşletme Hizmetleri 

A.Ş., TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş., HSBC Investment 

Bank Holdings PLC ve İş Girişim Sermayesi Yatırım 

Ortaklığı’nın ortaklaşa kuracağı şirkete 180 milyon 

avroya satılması için 16 Ekim 2009 tarihinde bir 

anlaşma imzalandı. 

yÖnetim
kurulu’nun
mesajı
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2009 yılı Holdingimiz için, 2008 yılında kriz 

ortamında bile kendimize güvenerek üstlendiğimiz 

yatırımların meyvelerini topladığımız bir yıl oldu. 

Elde ettiğimiz başarıları ise katma değer olarak 

topluma ve ülkemize sunduk. İstanbul Atatürk 

Havalimanı, dünyanın en prestijli iş ve yaşam 

dergisi Monocle tarafından 2009/2010 yılının 

“En iyi 50 Seyahat Merkezi” listesinde “Transit 

Uçuşların Cazibe Merkezi” olarak gösterilirken, 

Ankara Esenboğa Havalimanı ise Avrupa 

Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI Europe) 

tarafından kendi kategorisinde “Avrupa’nın En iyi 

Havalimanı” seçildi.

TAV Havalimanları olarak, havalimanı 

işletmeciliğindeki başarılı çalışmalarımızın yanı sıra 

geleceğimize yatırım yapmayı da görev biliyoruz. 

Bu anlayışla, kurumsal sosyal sorumluluk alanında 

da liderliğimizi pekiştireceğine inandığımız, Türkiye 

ve dünyada örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz 

çalışmaları sürdürüyoruz. TAV Havalimanları, ticari 

bir kuruluş olmanın da ötesinde çevreye duyarlı, 

sanata, kültüre, eğitime değer veren ve katkı 

sağlayan, insan haklarına saygılı bir topluluktur.

Havalimanı işletmeciliğindeki bilgi sermayesi ve 

hizmet kalitesiyle küresel şirketler arasında yerini 

alan TAV Havalimanları Holding olarak 2010 yılında 

da şirketimizi başarılı bir şekilde yönetmeye ve 

ortaklarımıza değer katacak işler yapmaya devam 

edeceğiz. Tüm çalışanlarımızla takım ruhu içinde, 

hedefimize doğru en sağlam adımları atmayı 2010 

yılında da sürdüreceğiz.

Hamdi Akın
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Haydar Kurtdarcan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dr. M. Sani Şener
Yönetim Kurulu Üyesi ve 

İcra Kurulu Başkanı



yÖnetim
kurulu

Hamdi Akın, Yönetim Kurulu Başkanı, 56
2005 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. TAV Havalimanları 
Holding’in kurucularından ve hissedarlarından 
olan Akın, aynı zamanda Akfen Holding’in de 
kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Gazi 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, 1975 yılında inşaat, turizm, 
ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 
Akfen Holding’i kurdu. Özel girişimciliğin yanı 
sıra özelleştirme kapsamındaki altyapı, enerji ve 
yatırım projeleri gerçekleştiren Akın, birçok dernek,  
vakıf ve sivil toplum örgütünde kurucu ve yönetici 
olarak görev aldı. Akın, 2000-2002 yılları arasında 
Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992-2004 
yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) 
Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 
1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları 
Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995-
2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 
2008-2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş 
Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu 
Başkanlığı görevlerini yürüttü. London School 
of Economics’te Çağdaş Türkiye Araştırmaları 
Kürsüsü’nün de kurucularından olan Akın, aynı 
zamanda 1999’dan bu yana Türkiye’ye iyi yetişmiş 
insan kaynağı sağlamayı amaçlayan Türkiye İnsan 
Kaynakları Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve 
Onursal Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ali Haydar Kurtdarcan, Yönetim Kurulu
Başkan Vekili, 59
2000 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı üstlenen Kurtdarcan, 
Denetim Komitesi’nin de Başkanı’dır. TAV 
Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe 
İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Kurtdarcan, 

1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Tepe 
İnşaat’ta 22 yıldır Genel Müdürlük, Genel Müdür 
Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik pozisyonlarında 
görev aldı. 

Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı,55 
1997 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 
1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olan Şener, 1979 yılında İngiltere’de Sussex 
Üniversitesi’nde akışkanlar mekaniği üzerine 
yüksek lisans yaptı. Türk mühendisliğinin 
uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı 
KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından 
Onur Doktorası’na layık görüldü. TAV Havalimanları 
Holding öncesinde birçok ulusal ve uluslararası 
projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe 
kadar çeşitli görevler üstlendi. Halen Airports 
Council International (ACI) Europe’da Yönetim 
Kurulu Üyesi’dir. 

Abdullah Atalar, Yönetim Kurulu Üyesi, 56 
2009 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne atandı. 1974 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan Atalar, 1976 ve 1978’de 
ABD’de Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini 
aldı. Kariyerine 1979’da Hewlett Packard Araştırma 
Laboratuarı’nda başlayan Atalar, 1980’de Türkiye’ye 
döndü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 
1982 yılında Almanya’daki Ernst Leitz Wetzlar 
firmasında ilk ticari akustik mikroskobu geliştirme 
projesini yönetti. 1986’da yeni kurulan Bilkent 
Üniversitesi Elektrik–Elektronik Mühendisliği 
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Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Doçent olarak görev 
aldı ve 1990 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1996 
yılında Stanford Üniversitesi’nde Misafir Profesör 
olarak çalışan Atalar, TÜBİTAK’ın 1982 Teşvik ve 
1994 Bilim ödüllerini aldı. 1997’de Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin Asil Üyeliği’ne seçildi ve 2007 yılında 
IEEE’nin Fellow derecesine yükseltildi. ASELSAN, 
Teletaş, Hitachi gibi firmalarla araştırma projeleri 
yürüttü. 17 uluslararası patenti, 74 bilimsel 
makalesi ve 103 konferans bildirisi bulunan 
Atalar’ın makalelerine yapılan referanslar 1.500’ün 
üzerindedir. Bilkent Üniversitesi Rektörü, TÜBİTAK 
Bilim Kurulu Üyesi olan Atalar, halen TÜBİTAK 
Bilim Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi Akademik 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Bilkent Holding 
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olarak görev 
yapmaktadır. 

Ersagun Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Sekreter, 38
2002 yılında TAV Havalimanları Holding Genel 
Sekreterliği’ne, 2009 yılında da TAV Havalimanları 
Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. 1999’da 
California Newport Üniversitesi’nde İşletme 
Bölümü’nden mezun olan Yücel, halen aynı 
üniversitede yüksek lisans programına devam 
etmektedir. Yücel ayrıca 1994’te Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde Serigrafi öğrenimini tamamladı ve 
1997’de New York Üniversitesi’nde Reklamcılık ve 
Pazarlama Programı’na katıldı. Kariyerine 1993’te 
MR Com Graphics’te grafiker olarak başlayan 
Ersagun Yücel, 1995 ve 1998 yılları arasında Rifle 
Jeans ve Calvin Klein Jeans’te yönetici olarak görev 
yaptı. 1999 yılında TAV Havalimanları Holding’de 
Genel Müdür Asistanı olarak göreve başladı. 
TAV Havalimanları Holding Genel Sekreterliği 
bünyesinde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Dış 
İlişkiler Koordinatörlüğü ile Yönetim Kurulu İdari 
İşler Bölümü çalışmalarını da yönetmektedir. 

Hüseyin Kadri Samsunlu, Yönetim Kurulu Üyesi, 41 
2009 yılında TAV Havalimanları Holding  
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Samsunlu,  
Akfen Holding’de İş Geliştirmeden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı ve Akfen Holding 
iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Samsunlu, 
İşletme yüksek lisansını 1993 yılında Missouri 
Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı yıl, Missouri 
eyaletine kayıtlı “Certified Public Accountant” oldu. 
Kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda 
Mali Analist olarak başlayan Samsunlu, 1995 ile 
2006 yılları arasında Global Yatırım Holding ve 
iştiraklerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi 
gibi çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. 
2009 yılı başında Akfen Holding’e katılmadan önce 
üç yıl Romanya ve Türkiye’de birçok proje geliştirdi 
ve proje danışmanlığı yaptı. 

İbrahim Süha Güçsav, Yönetim Kurulu Üyesi, 42 
2000 yılında TAV Havalimanları Holding’e Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Mart 2010’da Akfen Holding’e CEO 
olarak atandı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Güçsav, yüksek 
lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 1992 
yılında Alexander & Alexander Insurance Brokerage 
Co.’da başlayan Güçsav, Akfen Grubu’na 1994 yılında 
katıldı. Akfen Holding’de sırasıyla Finansman Grup 
Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. 2003 yılından Mart 2010’a  kadar Akfen 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
görev yaptı. Başta TAV Havalimanları Holding 
olmak üzere çeşitli iştiraklerde Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Akfen GYO’da Murahhas Üye ve IBS Sigorta 
Brokerlik Hizmetleri’nde de CEO olarak görev 
yapmaktadır.
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Mehmet Cem Kozlu, Yönetim Kurulu Üyesi, 64 
2006 yılında TAV Havalimanları Holding Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Kozlu aynı 
zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi’nin de 
Başkanı’dır. Lisans eğitimini 1969 yılında Denison 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, İşletme yüksek 
lisans ögrenimini Stanford Üniversitesi’nde 
tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde İdari Bilimler 
alanında doktorasını yapan Kozlu, Denison 
Üniversitesi tarafından da Fahri Doktora’ya layık 
görüldü. National Cash Register Co. (Ohio/ABD), 
Procter&Gamble (İsviçre) ve Komili şirketlerinde 
çeşitli pozisyonlarda görev alan Kozlu, 1991-1995 
yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı. Türk 
Havayolları Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Coca-Cola Orta Avrupa, Avrasya ve 
Orta Doğu Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
Halen Coca-Cola’nın Avrasya ve Afrika Grubu’na 
danışmanlık yapmakta olan Kozlu, Uluslararası 
Havayolları Eğitim Fonu (IATF) Cenevre’nin Başkanı 
ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Rus İş 
Konseyi Başkanı’dır. CCBCSA (Coca-Cola Bottling 
Company of Saudi Arabia), Trader Media East 
(TME) Amsterdam şirketlerinde Yönetim Kurulu 
Üyesi’dir. Ayrıca Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 
A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Evyap Sabun, Yağ ve 
Gliserin Sanayii ve Ticaret A.Ş., Anadolu Endüstri 
Holding, Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Godiva, 
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun yönetim kurullarında 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kozlu, 
Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi ve İstanbul 
Modern Sanatlar Vakfı’nda da  Mütevelli Heyeti 
üyesidir.

Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi, 50 
2006 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne atandı. 1982’de Anadolu 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan 

Erdoğan, Türk Sigorta Enstitüsü’nde iki yıl boyunca 
sigortacılık eğitimi gördü. TAV Havalimanları 
Holding’de Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev 
yapan Erdoğan, TAV Havalimanları’na katılmadan 
önce çeşitli şirketlerde görev aldı. 

Murat Uluğ, Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Finans Direktörü, 40 
2006 yılında TAV Havalimanları Holding Finans 
Direktörlüğü’ne, 2010 yılında TAV Havalimanları 
Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Uluğ, 
aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi  
Üyesi ve 2007 yılından bu yana Havaş Yer 
Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 1992 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 
Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 2003’te İstanbul Bilgi 
Üniversitesi ile Manchester Business School’un 
ortak programı olan Yönetici İşletme Yüksek 
Lisansı’nı tamamladı. ABN Amro, HSBC ve Garanti 
Bankası gibi bankalarda çalışarak 11 yıllık bankacılık 
deneyimi edinen Uluğ, TAV Havalimanları’na 
katılmadan önce Akfen Holding’de Finans 
Koordinatörü olarak görev yaptı.

Önder Sezgi, Yönetim Kurulu Üyesi, 42
2009 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne atandı. 1988 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Sezgi,  
1998 yılına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları 
Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 
1998’de Tepe Grubu’na katılan Sezgi, halen Bilkent 
Holding Mali İşler Koordinatörü (CFO) olarak 
görev yapmaktadır. Ekonomi, vergi, hukuk ve 
finans konularında çeşitli gazete ve dergilerde 
yayımlanmış 35’ten fazla makalesi bulunan Sezgi, 
bu konularda 20’den fazla konferans ve  panele 
konuşmacı olarak katıldı. Yeminli Mali Müşavir 

yÖnetim  ˜
kurulu
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unvanına sahip olan Sezgi, Vergi Konseyi, TÜSİAD, 
YASED, Hesap Uzmanları Vakfı ve TÜRMOB’da 
çeşitli çalışmalarda ve görevlerde bulundu. 

Pierre de Champfleury, Yönetim Kurulu Üyesi, 64
2007 yılında TAV Havalimanları Holding Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Champfleury, 
aynı zamanda Denetim Komitesi Üyesi’dir. 
Champfleury, lisans eğitimini 1967 yılında Paris 
Ecole des Hautes Etudes Commerciales’de, işletme 
yüksek lisansını 1971’de Stanford Üniversitesi’nde 
tamamladı. Lüks tüketim ürünleri alanında 30 yıllık 
deneyime sahip olan Champfleury, kariyerine Eli 
Lilly’de başladı. Pierre de Champfleury üstlendiği 
çeşitli görevlerin yanı sıra Yves Saint Laurent 
Parfums, Austin Nichols and Co. ve Manuel Canovas 
gibi şirketlerde CEO olarak görev yaptı.

Serkan Kaptan, Yönetim Kurulu Üyesi ve  
İş Geliştirme Direktörü, 39
2003 yılında TAV Havalimanları Holding İş 
Geliştirme Direktörü, 2007 yılında Havaş Yer 
Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi ve 2010 yılında 
TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak atandı. Kaptan aynı zamanda, Havaş’ın 
iştiraki olan Letonya, Riga merkezli North Hub 
Services’in Yönetim Kurulu Başkanı, Kuzey 
Kıbrıs–Lefkoşa merkezli Cyprus Airport Services’in 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türk Havayolları 
ortaklığı olan Turkish Ground Services’in Yönetim 
Kurulu Üyesi, TAV Gürcistan ve TAV Makedonya 
şirketlerinin de İcra Kurulu Üyesi’dir. 1995 yılında 
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun 
olan Kaptan, 2002’de Marmara Üniversitesi İşletme 
Yüksek Lisansı Programı’nı tamamladı. 1998 yılında 
Istanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret 
projesiyle TAV Havalimanları Holding’e katıldı. 1998-
2001 yılları arasında TAV Havalimanları Holding’in 
ortağı VIE’ye ait Airport Consulting Vienna 

şirketinde Havalimanı İşletme Danışmanı olarak 
görev yaptı. TAV Havalimanları’na katılmadan 
önce, Birgenair Charter Group’ta dispatcher ve 
operasyon sorumlusu olarak çeşitli görevler 
üstlendi. Havalimanı ve havayolu işletmeciliği ve 
kamu-özel-sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen altyapı 
projelerinde 17 yıllık deneyime sahip olan Kaptan, 
TAV Havalimanları Holding’in İran ve Gürcistan ülke 
operasyonlarının uzun süreli ülke ve ilişki yönetimi 
sorumluluğunu aldı.

Süleyman Son, Yönetim Kurulu Üyesi, 62 
2006 yılında TAV Havalimanları Holding 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden 
mezun olan Son, Tepe İnşaat Genel Müdürlüğü 
görevini üstlenmesinin öncesinde aynı şirkette İş 
Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev yaptı. Kariyerine 1971 yılında Türkiye 
Elektrik Kurumu’nda Baş Mühendis olarak başladı 
ve çeşitli şirketlerde ve proje ekiplerinde görev aldı.

Şeref Eren, Yönetim Kurulu Üyesi ve  
TAV Akademi Danışmanı, 59 
2006 yılında TAV Havalimanları Holding  
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. 1974’te  
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 
İktisat-İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1975’te 
aynı üniversitenin İşletme İktisadı Enstitüsü’nde 
İşletme Uzmanlığı eğitimini tamamladı. Kariyerine 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
asistanlık yaparak başlayan Eren, birçok özel sektör 
şirketinde üst düzey yöneticilikte bulundu. 1998 
yılında TAV Havalimanları’na katılan Eren, Mali ve 
İdari İşler Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı olarak 
görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında İcra Kurulu 
Danışmanı olarak görev aldıktan sonra, 2009 yılında 
TAV Akademi Danışmanlığı’na atandı. 
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ceo’nun
mesajı

tav havalimanları 
holding’in faaliyet kârı 
(favÖk) Önceki yıla gÖre 
tl bazında %39 artarak 294 
milyon tl’ye ulaŞtı. 

Değerli Ortaklarımız,

2009 yılı, havalimanı işletmeciliği tarihinin en zorlu 
yıllarından biri oldu. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan küresel ekonomik kriz 2009 yılında ciddi bir 
resesyona dönüşerek varlığını bütünüyle hissettirdi. 
2010 yılı ve sonrasında, dünya ekonomisi ve 
havacılık sektöründe iyileşme olacağına inanıyoruz.

2008 yılında başlayan krizin etkilerinden kurtulmak 
için hükümetlerin aldıkları geniş çaplı önlemler ve 
likidite sağlamak amacıyla oluşturdukları kapsamlı 
kurtarma paketleri sayesinde krizin daha da kötüye 
gitmesi engellendi. Küresel durgunluktan çıktıktan 
sonra aşamalı olarak gerçekleşmesi öngörülen kalıcı 
büyüme sürecinde ise gelişmekte olan ülkelerin 
öneminin artacağına inanılıyor. Buna göre, 2009 
sonu itibariyle küresel ekonomideki yaklaşık 
%1’lik küçülmenin 2010’da %3’lük bir büyümeye 
dönüşmesi bekleniyor.

Dış ticaret hacminde hızlı bir artış kaydeden Türkiye 
bugün dünyanın 17’nci en büyük ekonomisine 
sahiptir. Küresel ekonomideki daralmaya bağlı 
olarak 2009 yıl sonu itibariyle %5 dolayında küçülen 
Türkiye ekonomisi, buna rağmen öngörülenden 
daha başarılı bir kriz yönetimi performansı 
sergileyerek dikkatleri üzerine çeken ülkelerden biri 
oldu.

2009 yılında havalimanı işletmeciliği sektörü ise 
krizden nispeten az etkilenen sektörlerden biriydi. 
Petrol fiyatlarındaki ani artış ve talepte büyük 
çapta bir daralma yaşanması nedeniyle havayolu 
şirketleri zorlu bir yıl geçirdi. Dünya genelinde yolcu 
sayısında %3’lük bir düşüş görülürken Avrupa’da 
da %6 düzeyinde gerileme yaşandı. Türkiye’de ise 
durum biraz daha farklıydı. 

Dünya genelinde yaşanan bu olumsuz tablo ve 
verilere rağmen TAV Havalimanları Holding olarak 
yolcu trafiğimizde %3’lük bir artış kaydettiğimizi 
ve yıllık yolcu sayımızın 42 milyonu aştığını siz 
yatırımcılarımızla paylaşmaktan gurur duyuyorum. 
Holdingimizin lokomotifi olarak görülen İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda, Dış Hatlar Terminali’ni 
kullanan yolcu sayısı %8 arttı. Bu artışta 
Türkiye’deki genç nüfus ve havacılık sektörünün 
büyümesinin yanı sıra bayrak taşıyıcımız Türk Hava 
Yolları’nın (THY) Star Alliance ortaklığına girişiyle 
birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı’nın önemli bir 
transit merkezi haline gelmesinin büyük etkisi var.

Holdingimizin işlettiği havalimanlarının başarısı, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası çapta 
ödüllerle taçlandırıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı 
dünyanın en prestijli iş ve yaşam dergisi Monocle 
tarafından 2009/2010 yılının En iyi 50 Seyahat 
Merkezi listesinde Transit Uçuşların Cazibe Merkezi 
olarak gösterilirken, Ankara Esenboğa Havalimanı 
ise Avrupa Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI 
Europe) tarafından kendi kategorisinde Avrupa’nın 
En İyi Havalimanı seçildi.

Holdingimizin faaliyet kârı (FAVÖK) önceki yıla göre 
TL bazında %39 artarak 294 milyon TL’ye ulaştı. Net 
kârımız ise 2009 yılında 10 kat artarak 111 milyon 
TL (51,5 milyon avro) olarak gerçekleşti. Holding’in 
cirosu ise geçen yıla oranla %16 artarak 1 milyar 
301 milyon TL’ye yükseldi. Bu başarının ardında  
TAV çalışanlarının bağlılığı ve azmi bulunmaktadır. 
Dünya çapında gerçekleşen istihdam daralmasına 
rağmen, Holdingimizin çalışan sayısı 2008 yılında 
ortalama 11.300 iken, 2009 yılında bu sayı 12.200’e 
yükselmiştir.
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2009 yılında TAV Havalimanları Holding’in en 
büyük başarısı, bir şirketin nakdini artırmak için 
kullanabileceği yöntemlerin hepsini uygulamış 
olmasıdır. Bu yöntemler, operasyonel nakit 
akımından nakit yaratılması, ortakların sermaye 
koyması ve varlık satışı olarak sıralanmaktadır.

Bu doğrultuda, 2009 yılı faaliyetlerimizden 
210 milyon avro nakit yarattık. Günümüzde 19 
havalimanı/havaalanına hizmet vermekte olan 
Türkiye’nin ilk ve en büyük yer hizmetleri kuruluşu 
Havaş’ın %35 oranındaki hisselerinin İş Girişim ve 
HSBC gibi iki güçlü ortağa satılması için anlaşmaya 
vardık. Ayrıca, TAV Tunus hisselerinin %15’ini bir 
Dünya Bankası kuruluşu olan IFC’ye sattık ve 
krizin başlangıcında sermayemizi 121 milyon TL 
artırdık. Tüm bu faaliyetlerdeki amacımız, TAV 
Havalimanları Holding’in borçluluğunu azaltmak ve 
ek kaynak yaratmaktı. 

2009 yılında Antalya Gazipaşa ve Tunus Enfidha 
Havalimanları, 2010 yılının ilk çeyreğinde ise 
Makedonya’da Üsküp ve Ohrid havalimanları 
işletmeye açıldı. Bu havalimanlarının, yapılan 
yatırımların karşılığını alacağımızı kanıtlar bir 
performans göstermelerini bekliyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya için finansal büyümeye 
paralel olarak çevre duyarlılığı ve sosyal 
sorumluluk faaliyetleri geliştirmenin önem 
taşıdığına inanıyoruz. Bu doğrultuda, Holdingimiz 

bünyesindeki tüm işletmelerin çevreye dost 
teknolojilerle donatılması için faaliyetlerimizi 2009 
yılında da sürdürdük. Ayrıca, Türkiye’nin geleceğinin 
eğitimle ve kültür-sanatla biçimleneceğine olan 
inancımız doğrultusunda yıl içinde onlarca etkinlik 
düzenledik ve birçok projenin sponsorluğunu 
üstlendik. 

Holdingimiz, yolcu memnuniyetini göz önünde 
bulunduran ve maliyet disiplinini bozmadan 
sözlerini yerine getiren bir kuruluş olarak bu 
çizgisiyle hem ülkemizde hem de yurt dışında 
yatırımcılarının ve bütün paydaşlarının güvenini 
kazanmıştır. Bu güveni sürdürebilmek için aynı 
kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. 

Elde ettiğimiz finansal sonuçlar, TAV’ın ülkemizde 
ve yurt dışındaki operasyonel başarılarının 
birer kanıtıdır. Bu başarıyı yaratan tüm TAV 
çalışanlarına, TAV’ı geleceğe taşıyan siz iş 
ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm sosyal ve 
ekonomik paydaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Dr. M. Sani Şener
Yönetim Kurulu Üyesi ve

İcra Kurulu Başkanı



üst yÖnetim

Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, 55 
1997 yılında TAV Havalimanları Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 
Başkanı olarak atandı. 1977 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Şener, 1979 yılında 
İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde 
akışkanlar mekaniği üzerine yüksek 
lisans yaptı. Türk mühendisliğinin 
uluslararası düzeyde gelişimine 
katkılarından dolayı KTÜ Makina 
Mühendisliği Fakültesi tarafından 
Onur Doktorası’na layık görüldü. TAV 
Havalimanları Holding öncesinde birçok 
ulusal ve uluslararası projede, proje 
müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar 
çeşitli görevler üstlendi. Halen Airports 
Council International (ACI) Europe’da 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 

Murat Uluğ, Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Finans Direktörü, 40
2006 yılında TAV Havalimanları Holding 
Finans Direktörlüğü’ne, 2010 yılında 
TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne atandı. Uluğ, aynı 
zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi ve 2007 yılından bu yana 
Havaş Yer Hizmetleri Yönetim Kurulu 
Üyesi’dir. 1992 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 
Fakültesi Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
2003’te İstanbul Bilgi Üniversitesi ile 
Manchester Business School’un ortak 
programı olan Yönetici İşletme Yüksek 
Lisansı’nı tamamladı. ABN Amro, HSBC 
ve Garanti Bankası gibi bankalarda 
çalışarak 11 yıllık bankacılık deneyimi 
edinen Uluğ, TAV Havalimanları’na 
katılmadan önce Akfen Holding’de 
Finans Koordinatörü olarak görev yaptı.

Murat Örnekol, İşletmeler Direktörü, 51
2008 yılında TAV Havalimanları 
Holding’de İşletmeler Direktörlüğü’ne 
atandı. 1980 yılında Orta Doğu  
Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun  
oldu. 2006-2008 yılları arasında  
TAV Esenboğa Genel Müdürlüğü yaptı.  
TAV Havalimanları’na katılmadan önce 
Beretta Holding’de Genel Müdürlük, 
1991-2000 yılları arasında Bayındır 
Grubu şirketlerinde Lojistik ve İş 
Geliştirme Koordinatörlüğü, Sağlık 
Sektörü Başkanlığı, Telekom Proje 
Direktörlüğü ve Holding İcra Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. Ayrıca, IT sektöründe faaliyet 
gösteren Bordata şirketinde Genel 
Müdür ve Kutlutaş Holding’de Planlama 
Mühendisi, BİM Müdürü ve Ticaret 
Müdürü olarak çalıştı. 
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Serkan Kaptan, Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İş Geliştirme Direktörü, 39
2003 yılında TAV Havalimanları Holding 
İş Geliştirme Direktörü, 2007 yılında 
Havaş Yer Hizmetleri Yönetim Kurulu 
Üyesi ve 2010 yılında TAV Havalimanları 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
atandı. Kaptan aynı zamanda, Havaş’ın 
iştiraki olan Letonya, Riga merkezli 
North Hub Services’in Yönetim Kurulu 
Başkanı, Kuzey Kıbrıs–Lefkoşa merkezli 
Cyprus Airport Services’in Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili, Türk Havayolları 
ortaklığı olan Turkish Ground Services’in 
Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Gürcistan 
ve TAV Makedonya şirketlerinin de İcra 
Kurulu Üyesi’dir. 1995 yılında İstanbul 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
mezun olan Kaptan, 2002’de Marmara 
Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı 
Programı’nı tamamladı. 1998 yılında 
Istanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-
devret projesiyle TAV Havalimanları 
Holding’e katıldı. 1998-2001 yılları 
arasında TAV Havalimanları Holding’in 
ortağı VIE’ye ait Airport Consulting 
Vienna şirketinde Havalimanı İşletme 
Danışmanı olarak görev yaptı. TAV 
Havalimanları’na katılmadan önce, 
Birgenair Charter Group’ta dispatcher 
ve operasyon sorumlusu olarak çeşitli 
görevler üstlendi. Havalimanı ve 
havayolu işletmeciliği ve kamu-özel-
sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen 
altyapı projelerinde 17 yıllık deneyime 
sahip olan Kaptan, TAV Havalimanları 
Holding’in İran ve Gürcistan ülke 
operasyonlarının uzun süreli ülke ve 
ilişki yönetimi sorumluluğunu aldı.

Özlem Tekay, İnsan Kaynakları 
Direktörü, 38
2006’da TAV Havalimanları Holding 
İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne atandı. 
Aynı zamanda Kurumsal Yönetim 
Komitesi Üyesi’dir. 2008 Harvard 
Business School, Boston, MA, ABD’den 
mezun olan Tekay, 1996 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden yüksek 
lisans, 1994 yılında ise lisans derecesini 
aldı. Tekay, ayrıca 2007’de Harvard 
Business School’da İnsan Sermayesi 
Yönetimi Programı’na katıldı. TAV 
Havalimanları’na katılmadan önce 
Eczacıbaşı Holding, Bayındır Holding 
ve Umut Vakfı’nda kurumsal strateji, 
insan sermayesi yönetimi, yönetici 
değerlendirme ve geliştirme, yetenek 
yönetimi, iç iletişim ve kurumsal 
iletişim alanlarında çeşitli görevler 
üstlendi. Sivil toplum örgütlerinin 
çalışmalarına aktif olarak katılan Tekay, 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 
Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
Yönetim Kurulu, Society for Human 
Resources üyesidir. Yarı zamanlı öğretim 
görevlisi ve konuşmacı olarak genel 
yönetim ve çeşitli yönetsel konularda 
üniversitelerde ders ve seminerler veren 
Tekay, Airports Council International’da 
(ACI) dünya genelinde havalimanı 
yöneticilerine İnsan Kaynakları Yönetimi 
eğitimi vermektedir.

Waleed Ahmed Youssef, Strateji 
Direktörü, 44
2008 yılında TAV Havalimanları 
Holding’e Strateji Direktörü olarak 
katıldı. California Berkeley Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Dr. Youssef, aynı 
üniversitede Ulaşım Ekonomisi alanında 
yüksek lisans ve Havayolu Taşımacılığı 
Finansı alanında da doktora derecesini 
aldı. TAV Havalimanları’na katılmadan 
önce Abu Dhabi Airports Company’de 
Strateji ve Gelişim Direktörü, Dünya 
Bankası Grubu’nun özel sektör 
yapılanması olan International Finance 
Corporation’da (IFC) Havacılık Uzmanı 
olarak görev yaptı. Youssef, başarıyla 
devralınan JFK Terminal 4 (USA), 
Brisbane Uluslararası Havalimanı 
(Avustralya) ve Bangalore Uluslararası 
Havalimanı (Hindistan) başta olmak 
üzere havalimanı özelleştirmelerinde 
geniş deneyime sahiptir. ADAC’ta 
Sivil Havacılık Bölümü’nün 
kurumsallaştırılma çalışmalarını 
yönetti. IFC’de bulunduğu süre 
boyunca Ürdün hükümeti (Amman), 
Suudi Arabistan (Hac Terminali), 
Nijerya (Abuja) ve Panama (Howard) 
Havalimanlarının özelleştirilmesinde 
Baş Danışmanlık yaptı. Youssef aynı 
zamanda Airport Council International 
(ACI) World Economics Standing 
Committee Başkanı, Committee on 
Airfield and Airspace Capacity and 
Delay at the US National Academy 
of Sciences’ Transportation Research 
Board üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Haluk Bilgi, İştiraklerden Sorumlu İş 
Geliştirme Direktörü, 41
2008 yılında TAV Havalimanları 
Holding İştiraklerden Sorumlu İş 
Geliştirme Direktörlüğü’ne atanan 
Bilgi, aynı zamanda TAV Tunus Ülke 
Direktörlüğü görevini yürütmektedir. 
1992 yılında İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden 
mezun oldu. 1999 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde İşletme yüksek 
lisansını tamamladı ve aynı yıl Harvard 
Business School SEPEP (Structuring 
Effective Private Equity Partnership) 
programına katıldı. Kariyerine 1991 
yılında BBBAG A.Ş.’te Dış İlişkiler 
Sorumlusu olarak başladı. 1993 yılında 
Sibkon A.Ş. ile ilk yurt dışı görevine 
Sibirya Novokuznetks’te başlayan Bilgi, 
1995 yılında katıldığı Tepe Grubu ve 
bağlı uluslararası ortaklıklarında on yıl 
süreyle sırasıyla Rusya Federasyonu, 
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Irak’ta üst düzey yönetici olarak görev 
aldı. 2005 yılında TAV Havalimanları’na 
İş Geliştirme Grup Müdürü olarak 
katılmadan önce Tepe İnşaat Sanayi 
A.Ş. İş Geliştirme Koordinatörü görevini 
yürüttü. Bilgi, 2001 yılından bu yana 
American Management Association, 
DEİK Türk Amerikan İş Konseyi Yurtdışı 
Müteahhitlik Komitesi, Orta Anadolu 
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu ve 
Global Ethics üyeliklerinde bulundu.

Ersagun Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Sekreter, 38
2002 yılında TAV Havalimanları Holding 
Genel Sekreterliği’ne, 2009 yılında da 
TAV Havalimanları Holding Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne atandı. 1999’da 
California Newport Üniversitesi’nde 
İşletme Bölümü’nden mezun olan 
Yücel, halen aynı üniversitede yüksek 
lisans programına devam etmektedir. 
Yücel ayrıca 1994’te Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde Serigrafi öğrenimini 
tamamladı ve 1997’de New York 
Üniversitesi’nde Reklamcılık ve 
Pazarlama Programı’na katıldı. 
Kariyerine 1993’te MR Com Graphics’te 
grafiker olarak başlayan Ersagun 
Yücel, 1995 ve 1998 yılları arasında 
Rifle Jeans ve Calvin Klein Jeans’te 
yönetici olarak görev yaptı. 1999 yılında 
TAV Havalimanları Holding’de Genel 
Müdür Asistanı olarak göreve başladı. 
TAV Havalimanları Holding Genel 
Sekreterliği bünyesinde Kurumsal 
İletişim Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü ile Yönetim Kurulu 
İdari İşler Bölümü çalışmalarını da 
yönetmektedir.

Altuğ Koraltan, Denetim Direktörü, 47
2007 yılında TAV Havalimanları 
Holding Denetim Direktörlüğü’ne 
atanan Koraltan, 1986 yılında İstanbul 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. 
Kariyerine 1986-1988 yılları arasında 
Peat Marwick& Mitchell’de Dış Denetçi 
olarak başladı. ENKA Pazarlama’nın 
Bağdat Ofisi’nde Satış Temsilciliği yaptı 
ve 1990 yılında Effemex-Mars’da Finans 
Müdürü olarak çalıştı. Koraltan, sonraki 
beş yıl boyunca Osmanlı Bankası’nda 
İç Denetçi, Menkul Kıymetler Bölümü 
Müdür Yardımcısı ve Hazine Bölümü 
döviz masasında Dealer olarak görev 
yaptı. 1997 yılında OYAK Bank Teftiş 
Kurulu Başkanlığı’nda bulunan Koraltan, 
TAV Havalimanları’na katılmadan önce 
ABN Amro Bank’ta 1997-2007 yılları 
arasında Türkiye ve Yunanistan’dan 
Sorumlu İç Denetim Bölüm Başkanı 
olarak görev aldı.
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Banu Pektaş, Baş Hukuk Danışmanı, 68
2007’de TAV Havalimanları Holding 
Baş Hukuk Danışmanı olarak atandı. 
1964’te İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1965-
1987 yılları arasında serbest avukatlık 
yapan Pektaş aynı dönemde İstanbul 
Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda 
okutman olarak görev yaptı. 1987-2006 
yılları arasında Coca-Cola Türkiye’de 
Baş Hukuk Müşaviri olarak görev aldı ve 
sorumluluk alanı, şirketin Avrasya  
ve Orta Doğu bölgesinde yer alan 
36 ülkedeki operasyonlarını kapsayacak 
şekilde genişledi. 

Nuray Demirer, Genel Müdür,  
TAV Esenboğa, 44
2008 yılında TAV Esenboğa Genel 
Müdürlüğü’ne atandı. 1988 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 
inşaatıyla TAV Havalimanları’na 
katıldı. TAV Esenboğa İç-Dış Hatlar 
Terminali’nin Proje Müdürlüğü’nü 
yaptı. 2006-2008 yılları arasında TAV 
Esenboğa Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev aldı. Kariyerine 1988 yılında 
Atölye T Mimarlık’ta başlayan Demirer, 
Eczacıbaşı İlaç Fabrikası İnşaat ve 
İşletmesi’nde ve Tepe İnşaat’ta Saha 
Şefliği, Yapım Müdürlüğü ve Proje 
Müdürlüğü gibi birçok pozisyonda görev 
aldı. 

Kemal Ünlü, Genel Müdür,  
TAV İstanbul, 51
2005 yılında TAV İstanbul Genel 
Müdürlüğü’ne atandı. 1983 yılında 
Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 2004 
yılında DHMİ Atatürk Havalimanı Baş 
Müdürlüğü görevinin ardından TAV 
Havalimanları’na katıldı. 1978-2004 
yılları arasında DHMİ Esenboğa, Antalya 
ve İstanbul havalimanlarında çeşitli 
görevler üstlendi.
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Ersel Göral, Genel Müdür,  
TAV Tunisie, 38
2007 yılında TAV Tunisie Genel Müdürü 
olarak atandı. 1998 yılında İstanbul 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
mezun oldu. 2005-2007 yılları 
arasında Tiflis ve Batum Uluslararası 
Havalimanları’nda TAV Georgia Genel 
Müdürü olarak görev yaptı. 1999 yılında 
TAV İstanbul’a katılan Göral, Terminal 
Operasyon Müdürü ve Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev aldı. Ersel 
Göral kariyerine 1993 yılında Çelebi Yer 
Hizmetleri’nde Operasyon Şefi olarak 
başladı, daha sonra Gözen Havacılık’ta 
İstasyon Müdürlüğü’ne atandı. 

K. Mete Erkal, Genel Müdür Yardımcısı 
(Genel Müdür Vekili), TAV Georgia, 45 
Eylül 2009’da TAV Georgia Genel Müdür 
Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak 
atandı. 1993 yılında Southern Illinois 
Üniversitesi Finans  Bölümü’nden 
mezun olan Erkal, 2008-2009 yılları 
arasında TAV Havalimanları Holding 
İşletmeler Koordinasyon Müdürü  
olarak görev aldı. 1995 yılı öncesinde  
St. Louis, ABD’de Blinder&Robinson 
Co.’da Yönetici Adayı ve  Türk Hava 
Yolları’nda New York ve Paris Hatları 
Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 
1995-1999 yılları arasında ise Havaş’ın 
özelleştirilmesi ve  Swissport ile yapılan 
ortaklıkta Satış ve Servislerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı ve 1999-2002 
yılları arasında Çelebi Hava Servisi’nde 
Ticaret Direktörlüğü görevlerinde 
bulundu. TAV Havalimanları’na 
katılmadan önce üç yıl süreyle ATA 
Holding’de Pazarlama Direktörlüğü 
yapan Erkal, American Marketing 
Association üyesidir.

Fırat Erkan Balcı, Genel Müdür,  
TAV İzmir, 37
2009 yılında TAV İzmir Genel 
Müdürlüğü’ne atandı. 2006 yılında 
TAV İzmir Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev alan Balcı, Mart 2008 ve 
Ocak 2009 arasında Genel Müdürlüğe 
vekalet etti. 1996 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 2006-2008 
yılları arasında TAV İzmir Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yaptı. TAV 
Havalimanları’na katılmadan önce 
Antalya I. Dış Hatlar Terminali’nde 
Operasyon Müdürü, Fraport’da 
Bilgi Teknolojileri Proje Müdürü, 
Bayındır Antalya Havalimanı’nda Bilgi 
Teknolojileri Şefi olarak görev aldı.
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Eda Bildiricioğlu, Genel Müdür,  
TAV İşletme Hizmetleri, 41
2006 yılında TAV İşletme Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1991 
yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi 
İşletme ve Ekonomi Bölümü’nden 
mezun oldu. 1997 yılında Ticari İşler 
Müdürü olarak TAV Havalimanları’na 
katılan Bildiricioğlu, öncesinde çeşitli 
şirketlerde pazarlama müdürü olarak 
görev yaptı. 

Binnur Güleryüz Onaran, Sistem 
Destek ve Uygulama Genel Müdür 
Yardımcısı (Genel Müdür Vekili),  
TAV Bilişim, 41
2006 yılında TAV Bilişim Hizmetleri 
A.Ş. Sistem Destek ve Uygulama Genel 
Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ekim 
2009’dan bu yana ise Genel Müdürlüğe 
vekalet etmektedir. 1990-1993 yılları 
arasında Conestoga College Bilgisayar 
Programcılığı/Analist Programı’nı 
tamamlayan Onaran, 1993-1995 yılları 
arasında Vancouver, Kanada’da CDI 
College’da bilgisayar programcılığı ve 
network yönetimi üzerine eğitimler 
verirken aynı zamanda Eğitim Müdürü 
olarak görev yaptı. 1995-2002 yılları 
arasında Mercedes Benz Türkiye Bilgi 
İşlem ve Organizasyon Bölümü’nde 
çeşitli yöneticilik pozisyonlarında 
çalıştı. 2002 yılında Daimler Chrsyler 
Üniversitesi’nde Yöneticilik programını 
tamamladıktan sonra, 2002 yılında 
Mercedes Benz Türkiye’de Organizasyon 
ve Bilgi Teknolojileri Yönetim Müdürü 
olarak atandı. TAV Havalimanları 
Holding bünyesine katılmadan önce 
TÜVTURK’te Bilgi Teknolojileri Direktörü 
olarak görev alan Onaran, network, 
telekomünikasyon, yazılım geliştirme, 
ERP ve altyapı sistemleriyle ilgili 
birçok projeyi yönetmiş, bunun yanı 
sıra organizasyon yapılanması, süreç 
optimizasyonu ve sistem geliştirme 
çalışmalarında görev almıştır.  

Levent Güler, Genel Müdür,  
TAV Güvenlik, 42
2010 yılında TAV Özel Güvenlik Genel 
Müdürlüğü’ne atandı. 1989 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan 
Güler, yüksek lisansını 1992 yılında aynı 
bölümde Zemin Mekaniği üzerine yaptı. 
Kariyerine 1989 yılında Tepe İnşaat 
San.A.Ş.’de başlayan Güler, 1989-1998 
yılları arasında çeşitli şantiyelerde farklı 
pozisyonlarda çalıştı. 1998-2000 yılları 
arasında İstanbul Atatürk Havalimanı 
inşaatında Bilkent Holding temsilcisi 
olarak ve 2000-2003 yılları arasında TAV 
Holding’de Yönetim Kurulu Danışmanı 
olarak görev yaptı. 2003 yılından bu 
yana TAV Havalimanları Holding ve 
Bilkent Holding bünyesindeki çeşitli 
şirketlerde, TAV Özel Güvenlik A.Ş., 
TEPE Savunma ve Güvenlik Sistemleri 
A.Ş. ve TEPE Servis ve Yönetim A.Ş.’de 
Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak 
görev yapmaktadır.
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Ersan Arcan, Genel Müdür, ATÜ, 43
Ekim 2007’de ATÜ Turizm İşletmeciliği 
A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı. 
1994’te Heidelberg, Almanya’da 
bulunan Schiller Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun oldu. ATÜ’de 
1999-2006 yılları arasında Operasyon 
Müdürü, 2006-2007 yılları arasında ise 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev 
yaptı. TAV Havalimanları’na katılmadan 
önce İsviçre’de A.T.A s.a.r.l’da Satış 
Sorumlusu, Lüksemburg A.R.E.X Ltd.’de 
Satış Müdürü olarak görev aldı.

Sadettin Cesur, Genel Müdür, BTA, 37
2000 yılında BTA Havalimanları Yiyecek 
ve İçecek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
görevine atandı. İstanbul Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Okulu’ndan mezun 
oldu. ABD’de Managing Succesfull 
eğitimine katıldı. TAV Havalimanları’na 
katılmadan önce Çınar Otel, Parksa 
Hilton, Conrad İstanbul, Four Seasons 
Otel de dahil olmak üzere çeşitli beş 
yıldızlı otellerde görev aldı.

Müjdat Yücel, Genel Müdür, Havaş, 59
2005 yılında Havaş Genel Müdürlüğü 
görevine atanan Yücel, 2004 yılında 
Havaş’a Genel Müdür Yardımcısı olarak 
katıldı. Yücel, 1972-2003 yılları arasında 
Türk Hava Yolları’nda görev aldı. THY’de 
görev yaptığı süre boyunca yurt dışında 
Singapur, İran, ABD ve İngiltere’de 
çalışan Yücel, yurt içinde ise iki yıl Yer 
İşletme Başkanlığı yaptıktan sonra dört 
yıl süreyle Yer İşletmelerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
üstlendi. 
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komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Başkanı

Ali Haydar Kurtdarcan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Denetim Komitesi Üyeleri

Önder Sezgi

Yönetim Kurulu Üyesi

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Hüseyin Kadri Samsunlu

Yönetim Kurulu Üyesi

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Pierre de Champfleury

Yönetim Kurulu Üyesi

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 

Mehmet Cem Kozlu

Yönetim Kurulu Üyesi

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Özlem Tekay

İnsan Kaynakları Direktörü

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Murat Uluğ

Finans Direktörü

TAV Havalimanları Holding A.Ş.
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Operasyonel Performans
TAV Havalimanları Holding 31 Aralık 2009 tarihinde 

sona eren yıllık dönemde 51,5 milyon avro net kâr* 

elde etti. 

Aşağıda Holding’in operasyonel performansı 

değerlendirilirken inşaat gelirleri ve harcamaları 

hariç tutulmuş ve hesaplamalarda Ankara ve 

İzmir’de işletilen havalimanlarından elde edilen 

garanti yolcu gelirleri dahil edilmiştir.

•	2009	yılında	TAV	Havalimanları	Holding’in	işlettiği	

havalimanlarını kullanan yolcu sayısı bir önceki 

yıla oranla %3 artarak 42 milyon seviyesinde 

gerçekleşti. Aynı dönemde ticari uçak trafiği ise 

bir önceki yıla kıyasla %2 artış gösterip 375 bin 

seviyesine yükseldi. Transfer yolcuların da dahil 

edildiği Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 

istatistiklerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı 

Dış Hatlar yolcu sayısı 2009 yılında %8 artarak 18.4 

milyon oldu. (1Ç: %-1, 2Ç:%7, 3Ç:%10, 4Ç:%13)

•	Ankara	ve	İzmir’de	işletilen	havalimanlarından	

elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilerek 

ulaşılan düzeltilmiş gelirler 2008’de 627,3 milyon 

avro (UFRS’ye göre 597,7 milyon avro) iken 2009’da 

%2 artarak 639,7 milyon avroya (UFRS’ye göre 

608,9 milyon avro) yükseldi. TAV Tunus hisselerinin 

%15’inin IFC’ye satışından elde edilen yaklaşık 9 

milyon avro seviyesindeki kâr hariç tutulduğunda, 

düzeltilmiş gelirler 630,7 milyon avro seviyesinde 

gerçekleşti.

•	Havacılık	gelirlerinin	payı	(yer	hizmetleri	ve	Ankara	

ve İzmir garanti yolcu gelirleri dahil) bu dönemde 

%43’e yükseldi. Havacılık gelirleri 2008’de toplam 

gelirlerin %42’sini oluşturmaktaydı. Gümrüksüz 

mağaza satışları %33’lük payla gelirler arasında en 

büyük ikinci kalemi oluştururken toplam gelirlerin 

%24’ünü diğer gelirler oluşturmaktadır.

•	Düzeltilmiş	FAVÖK	2008’de	140,8	milyon	avro	

iken, 2009’da %19 artarak 167,4 milyon avro 

(FAVÖK marjı: %26,2) seviyesinde gerçekleşti. 

2008’de FAVÖK marjı %22,4 seviyesindeydi. TAV 

Tunus hisselerinin satışından elde edilen kâr hariç 

tutulduğunda, düzeltilmiş FAVÖK ve FAVÖK marjı 

sırasıyla 158,5 milyon avro ve %25,1 seviyesinde 

gerçekleşti.

•	2009’da	%5	artışla	311,2	milyon	avro	olan	

düzeltilmiş FAVKÖK, FAVÖK’teki büyümenin 

gerisinde kaldı. Bunun temel nedeni avronun değer 

kazanması sonrasında kira ödemesinin azalmasıydı. 

TAV Tunus hisselerinin satışından elde edilen 

kâr hariç tutulduğunda, düzeltilmiş FAVKÖK ve 

FAVKÖK marjı sırasıyla 302,1 milyon avro ve %47,9 

seviyesinde gerçekleşti. 

•	2008’de	4,7	milyon	avro	net	kâr	elde	edilirken,	

2009’da net kâr 51,5 milyon avroya yükseldi. 

Aynı dönemde 50,5 milyon avro net kâr TAV 

Havalimanları ortaklarına düşen miktar olurken 

geçen yıl ortaklara düşen kâr miktarı 4,1 milyon 

avro seviyesindeydi.

•	Holding’in	net	borcu	Eylül	2009	sonunda	917	

milyon avro iken 2009 sonu itibariyle 941 milyon 

avro seviyesinde gerçekleşti. Net borçtaki artışın 

temel nedeni, Tunus Enfidha Havalimanı yatırımı 

için kullanılan kredi tutarındaki artıştır. 

* Bu raporda verilen finansal sonuçlar bağımsız denetimden geçmiş, 
UFRS’ye göre hazırlanmış ve avro olarak ifade edilen rakamlar baz alınarak 
hazırlanmıştır.

tav holding’in net kârı 
2008’de 4,7 milyon avro iken 
2009’da 51,5 milyon avro 
olarak gerçekleŞti.
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2009 Yılı Finansal Sonuçları
Düzeltilmiş gelirlerimiz 2008’de 627,3 milyon avro 

(UFRS’ye göre 597,7 milyon avro) iken 2009’da %2 

artarak 639,7 milyon avro (UFRS’ye göre 608,9 

milyon avro) seviyesine yükseldi. Düzeltilmiş gelir 

içinde, TAV Tunus’un %15’lik kısmının satışından 

elde edilen ve diğer faaliyetlerden gelirler içinde yer 

alan 9 milyon avro da bulunmaktadır ve bu rakam 

hariç tutulduğunda gelir miktarı 630,7 milyon avro 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Gelirlerimizin büyük bir kısmı döviz (avro ve ABD 

doları) cinsindendir. 2009’da toplam faaliyet 

gelirlerinin %43’ü havacılık faaliyetlerinden 

(yer hizmetleri dahil), %57’si ise havacılık dışı 

faaliyetlerden gelmektedir. 2008’de ise havacılık 

gelirleri, toplam gelirlerin %42’si oluşturuyordu. 

•	Düzeltilmiş havacılık gelirleri (yer hizmetleri 

gelirleri hariç) 2008’de 158,7 milyon avro iken 

(UFRS’ye göre 129,1 milyon avro) 2009’da 162,2 

milyon avroya (UFRS’ye göre 131,4 milyon avro) 

yükseldi. UFRYK 12 uygulaması nedeniyle Ankara 

Esenboğa Havalimanı’ndan (14,4 milyon avro) 

ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan (16,4 

milyon avro) elde edilen garanti yolcu gelirleri 

bu dönemde havacılık geliri olarak UFRS’ye göre 

hazırlanan raporda gelir tablosunda yazılmadı. 

Holdingimiz, bu analizde verdiği düzeltilmiş 

rakamlarda garanti yolcu gelirlerini havacılık geliri 

olarak hesaba dahil etti.

•	Gümrüksüz mağaza satışları 2008’de 148,7 

milyon avro iken 2009’da %5 oranında azalarak 

142 milyon avro olarak gerçekleşti. Yolcu başına 

elde edilen ortalama gümrüksüz mağaza satış 

geliri 2008’de 15,8 avro iken 2009’da bu rakam 

14,7 avroya geriledi. 2009’da yolcu başına 

ortalama gümrüksüz mağaza satış geliri İzmir 

Adnan Menderes Havalimanı’nda 10,7 avro (2008: 

11,6 avro) ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 

13,7 avro (2008: 13,4 avro) oldu. Transfer yolcu 

sayısının %33 oranında artmasının yolcu başına 

harcamayı düşürücü etkisi nedeniyle İstanbul 

Atatürk Havalimanı’nda yolcu başına ortalama 

gümrüksüz mağaza satış geliri 2008’de 17,1 avro 

iken 2009’da 15,7 avro seviyesine geriledi. Global 

kriz ve Türk lirasının diğer para birimleri karşısında 

değer kaybetmesi duty free satışlarında azalmaya 

neden oldu. Ayrıca, Ekim 2009’dan itibaren geçerli 

olan kısıtlamalar, yılın son çeyreğinde duty free 

gelirlerini olumsuz etkiledi. 

•	Yer hizmetleri gelirleri 2008’de 106,4 milyon 

avro iken 2009’da %6 artarak 113,2 milyon avroya 

yükseldi. Havaş’ın hizmet verdiği uçak sayısında 

ise aynı dönemde 182,7 toplam uçak hizmetiyle 

%15 artış gerçekleşti.

• Gümrüksüz mağaza hizmetleri imtiyaz gelirleri 

2008’de 72,7 milyon avrodan %6 azalışla 2009’da 

68,2 milyon avroya düştü.

• Yiyecek-içecek gelirleri çoğunlukla Türk lirası 

cinsindendir, 2008’de 36,4 milyon avro iken 

2009’da 38,1 milyon avroya yükseldi.

•	Diğer gelirler 2008’de 104,4 milyon avro iken 

2009’da %11 artışla 116,1 milyon avroya yükseldi. 

Bu artış, Tunus’un %15’lik satışından gelen kazanç 

olan 9 milyon avrodan kaynaklanmıştır.
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Faaliyet giderleri 2008’de 521,4 milyon avro iken 

2009’da %2 oranında bir azalışla 509,5 milyon avro 

seviyesine gerilemiştir. Bu, ağırlıklı olarak imtiyaz 

kira giderlerindeki, gümrüksüz mağaza ürünlerinin 

maliyetlerindeki ve dışarıdan sağlanan hizmet 

maliyetindeki azalıştan kaynaklanmaktadır.

•	İmtiyaz kira giderleri 2009’da Atatürk 

Havalimanı için ödenen kira gideri, avro 

karşılığının azalması nedeniyle %8 oranında 

gerileyerek 144 milyon avro oldu. Aynı zamanda 

imtiyaz kira giderlerinin toplam gelirlere oranı 

2008’de %24 iken 2009’da %21’e geriledi. 

Kira giderleri, Atatürk Havalimanı’nın kira 

sözleşmesine istinaden DHMİ’ye yapılan kira 

ödemelerini (128,7 milyon avro); ayrıca 

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren işletilen Monastır 

Havalimanı ve 7 Aralık 2009’dan itibaren 

faaliyette olan Enfidha Havalimanı için Tunus 

Sivil Havacılık Otoritesi’ne (OACA) yapılan kira 

ödemelerini (14,9 milyon avro) kapsamaktadır. 

• Gümrüksüz mağaza ürünlerinin maliyeti 2008’de 

58,8 milyon avro (gelirlerin %40’ı) iken 2009’da 

%6 azalarak 55,3 milyon avroya (gelirlerin %39’u) 

düştü.

•	Yiyecek içecek ürünlerinin maliyeti 2008’de 13,2 

milyon avro iken 2009’da %5 artarak 13,9 milyon 

avro seviyesinde gerçekleşti.

•	Personel giderleri 2008’de 145,9 milyon 

avro iken 2009’da önceki yılın aynı dönemine 

göre %5 artışla 152,8 milyon avro seviyesinde 

gerçekleşti. Ortalama personel sayısı ise aynı 

dönemde %8 oranında arttı. Personel sayısındaki 

artış büyük oranda Havaş’ın 2009’da yeni 

istasyonları portföyüne katması neticesinde artan 

istihdamdan kaynaklandı. Ayrıca, 2009’un son 

çeyreğinde Havaş’tan 1.814 çalışan TGS’ye geçti ve 

Havaş, ayrılan 1.161 çalışana yaklaşık 3 milyon avro 

kıdem tazminatı ödemesi yaptı.

•	Dışarıdan sağlanan hizmet maliyetleri 2008’de 

36,9 milyon avro iken %7 azalarak 2009’da 34,3 

milyon avroya geriledi. Dışarıdan sağlanan hizmet 

maliyetleri; ATU, BTA, TAV İşletme Hizmetleri ile 

Havaş’ın konsolide edilen faaliyet giderlerinden 

oluşmaktadır.

•	Amortisman giderleri 2008’de 34,9 milyon 

avro iken 2009’da %7 artarak 37,2 milyon avroya 

yükseldi.

•	Diğer faaliyet giderleri 2008’de 75,8 milyon 

avro iken 2009’da %5 azalarak 72,3 milyon avroya 

geriledi.

Düzeltilmiş faaliyet kârı (inşaat gelirleri ve 

harcamaları hariç, garanti yolcu gelirleri dahil) 

2008’de 105,9 milyon avro iken 2009’da 

130,2 milyon avroya yükseldi. (Tunus’un %15 azınlık 

hisse satışından elde edilen kârı içermektedir.)

Düzeltilmiş FAVÖK 2008’de 140,8 milyon avro 

iken 2009’da 167,4 milyon avroya yükseldi. Tunus 

azınlık hisse satışından elde edilen kazanç hariç 

tutulduğunda düzeltilmiş FAVÖK 158,5 milyon avro, 

FAVÖK marjı ise %25,1’dir.

Düzeltilmiş FAVKÖK (imtiyaz kira ödemelerinden 

önceki düzeltilmiş FAVÖK), 2008’de 296,8 milyon 

avro iken %5 oranında artarak 2009’da  

311,1 milyon avro olarak gerçekleşti. FAVKÖK marjı, 

2009’da %48,6 olurken bir önceki yıl gerçekleşen 

%47,3 oranına göre gelişme gösterdi. Toplam net 

tav ’In 2009 yIlI  ˜
performansI
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FAVKÖK’ün %62’si TAV İstanbul’dan gelirken, 

TAV İstanbul’un FAVKÖK marjı ise 2009’da %74,5 

seviyesinde gerçekleşti. Tunus azınlık hisse 

satışından elde edilen kazanç hariç tutulduğunda 

düzeltilmiş FAVKÖK 302,1 milyon avro, FAVÖK marjı 

ise %47,9’dur.

Net finansal giderler 2008’de 84,6 milyon avro iken 

2009’da 59,5 milyon avroya geriledi. Diğer yandan, 

özellikle çevrim zararlarındaki düşüşün etkisiyle, 

toplam finansal giderler 2008’de 103,0 milyon avro 

iken 2009’da 84,6 milyon avroya düştü.

Vergi geliri (gideri) ertelenmiş vergiyle kurumlar 

vergisinden oluşmaktadır. 2008’de 8,4 milyon 

avro dönem vergi gideri kaydedilirken 2009’da 10,1 

milyon avro dönem vergi gideri kaydedildi.

Net kâr 2008’de 4,7 milyon avro iken 2009’da 51,5 

milyon avro olarak gerçekleşti. TAV Havalimanları 

ortaklarına düşen net kâr 2008’de 4,1 milyon avro 

iken 2009’da 50,5 milyon avro düzeyine yükseldi. 

Ana ortaklık dışı kâr (zarar) azınlık hisselerinin 

payına düşen kâr ve zararı içerir ve 2009’da 0,9 

milyon avro olarak gerçekleşmiştir. 

Konsolide Nakit Akım Özeti

Faaliyetlerden elde edilen net nakit

2009 yılında faaliyetlerden 209,7 milyon avro nakit 

elde edildi. 2008’de ise 213,7 milyon avro nakit elde 

edilmişti. İşletme sermayesindeki değişimler öncesi 

faaliyetlerden elde edilen net nakit 2008’de 272,6 

milyon avro iken 2009’da bu rakam 316,8 milyon 

avro olarak gerçekleşti. 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

250,3 milyon avrosu Tunus Enfidha Havalimanı 

yatırımı için olmak üzere 2009’da yatırım 

faaliyetleri için toplam 285 milyon avro tutarında 

nakit kullanıldı. 2008’de bu rakam 200,6 milyon 

avro düzeyindeydi ve 177,9 milyon avro Enfidha 

Havalimanı yatırımı için kullanılmıştı. 

Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 

akışları çoğunlukla banka borçları, proje finansmanı 

borçları ve bunların geri ödemeleriyle ilişkilidir. TAV 

İstanbul, 2008 yılının ilk üç ayında 440 milyon 

avro tutarında borç anlaşması imzaladı ve mevcut 

borçlarını yeniden finanse etti. 2009 yılında 

finansman faaliyetlerinden dolayı 86,2 milyon 

avro nakit girişi oldu ve Tunus Enfidha yatırımı 

için alınan proje finansman kredisinin kullanılan 

kısmıyla bedelli sermaye artışından kaynaklanan 

nakit girişleri bu rakama dahil edildi. 

Serbest Nakit Akımı

2008 yılının ilk dokuz ayında oluşan serbest nakit 

akımı (faaliyetlerden elde edilen net nakit - yatırım 

için kullanılan nakit) -1 milyon avro iken 2009 

yılında serbest nakit akımı -102 milyon avro olarak 

gerçekleşti. Bu, büyük ölçüde Tunus yatırımından 

kaynaklandı. 2009’da toplam yatırım harcamaları 

250,3 milyon avro Tunus yatırımını, 9,9 milyon 

avro Gazipaşa yatırımını, 36,5 milyon avro Atatürk 

Havalimanı genişletme projesi yatırımını içerdi.
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(milyon avro) 2009 2008

Faaliyetlerden elde edilen net nakit 209,7 213,7

- Maddi duran varlık alımları (52,5) (27,7)

- Havalimanı işletim hakkı girişleri (259,0) (181,0)

- Maddi olmayan duran varlık alımları (0,6) (5,8)

Serbest Nakit Akımı (SNA) (102,4) (0,9)

(milyon avro) Gelirler FAVÖK (*) FAVÖK (*) Marjı (%) Net Borç 

Havalimanları 376,8 248,6 66 778,3 

İstanbul 259,8 193,5 74 240,9 

Ankara 33,0 13,1 40 118,5 

İzmir 28,7 16,5 58 45,5 

Tiflis 16,0 4,4 27 29,9 

Batum 1,1 (0,2) (22) (0,1) 

Tunus 38,2 22,1 58 334,9 

Gazipaşa - (0,0) - 8,7 

Makedonya - (0,6) - (0,0) 

Hizmet Şirketleri 396,2 64,1 16 162,5 

ATÜ (%50) 145,1 13,8 10 17,4 

BTA 59,1 6,5 11 2,2 

Havaş 125,9 24,2 19 (8,9) 

Diğer 66,1 19,6 30 (151,8) 

Toplam 772,9 312,7 40 940,8 

Eliminasyonlar (133,2) (1,7) 1 (0,0) 

Konsolide 639,7 311,1 49 940,8 

* TAV İstanbul ve TAV Tunus için FAVKÖK kullanılmıştır.

TAV Havalimanları Holding ve İştirakleri - 2009 Finansal Özet

Not: Aşağıda yer alan tablodaki hesaplamalarda, Ankara ve İzmir’de işletilen 

havalimanlarından elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilmiştir.

tav ’In 2009 yIlI  ˜
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Yiğit ÇubukÇu, 
8 Yaşında
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On yıldan kısa bir süre içinde dünyanın başlıca 

havalimanı yapımı ve işletmecilerinden birine 

dönüşen TAV, bugün dört ülkede on uluslararası 

havalimanı ve terminal işletmekte, yılda 

375 bin uçuşa ve 42 milyonu aşkın yolcuya 

hizmet sunmaktadır. Son yıllarda yurtdışındaki 

faaliyetlerini hızla yaygınlaştıran TAV, Türkiye’nin 

yanı sıra Avrupa, Kafkaslar ve Kuzey Afrika’da 

üstlendiği havaalanı işletmeciliğiyle yeni pazarlara 

açılmıştır.

 

TAV’ın büyüme stratejisi, bir yandan var olan 

havaalanlarındaki trafiği artırmayı, öte yandan 

hem Türkiye’de hem de yurtdışında yeni havaalanı 

yapım ve işletme fırsatlarını yoğun bir biçimde 

değerlendirmeyi içermektedir. Şirketimiz, yaygın 

havaalanı ağına ve havaalanıyla ilgili geniş kapsamlı 

faaliyetlere sahip olmanın üstünlüğüyle hem ölçek 

hem de kapsam ekonomilerinden yararlanmayı 

sürdürecektir. Aynı zamanda, büyüme stratejisini 

daha da güçlü kılmak amacıyla yerel ve bölgesel 

düzeyde uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurma 

arayışlarına da devam edecektir. 

 

TAV, faaliyetlerini benzersiz bir iş modeliyle 

sürdürmektedir. Bu model içinde Şirketimizin 

iştirakleri; yer hizmetleri, gümrüksüz mağazacılık, 

yiyecek ve içecek hizmetleri, güvenlik gibi geniş 

bir yelpazeye yayılan iş kollarında havalimanı 

operasyonunu bütünleyici hizmetler vermektedir. 

TAV, iş kolları arasındaki entegrasyonu 

güçlendirerek ve iştirakleri arasındaki ilişkileri 

yeniden tanımlayıp düzenleyerek yarattığı toplam 

değeri artırmaya yönelik çabalarına yoğunluk 

kazandırmıştır. Şirketimiz, bu entegre modelden 

tümüyle yararlanabilmek amacıyla iş kolları 

arasındaki uyumu güçlendirmeye ve birbirleri 

arasındaki sinerjiyi artırmaya devam edecektir.  

TAV aynı zamanda toplam verimliliği ve üretkenliği 

artırmak hedefiyle iş ve operasyonel süreçlerini 

geliştirme, hizmet verdiği yolcu sayısını ve ticari 

verimini artırma çabalarını sürdürecektir.

 

TAV, havaalanı işletmeciliğinin her alanında 

sunduğu hizmet ve çözümler ile benzersiz iş 

modeli sayesinde on yıllık faaliyetleri boyunca 

sektörde öncü bir konum edinmeyi başarmıştır. 

Şirket’in dikkat çekici başarısının altında yatan 

temel neden, tasarımdan finansmana, inşaattan 

proje yönetimine; havaalanlarının, terminallerin, 

gümrüklü ve gümrük öncesi tesislerin işletilmesi, 

yiyecek ve içecek, reklam vb. her alanda hayata 

geçirdiği, tek kaynaktan tüm hizmetlerin sunumuna 

olanak veren “one-stop shop” çözümleridir. TAV, 

havalimanı işletmeciliğinin tüm alanlarında uzman 

bir hizmet sağlayıcı olarak oldukça kısa sürede 

büyük bir beceri, deneyim ve uzmanlık kazanmıştır.  

Aldığımız uluslararası ödüllerin sayısı, görece genç 

şirketimizin ulaştığı uzmanlık düzeyinin açık bir 

kanıtıdır.

 

TAV, küresel ekonomik durgunluğu da dikkate 

alarak gündemine çeşitlendirilmiş iş modelleriyle 

çalışma stratejisini almıştır.  Azınlık hissesi alımı, 

yönetim sözleşmeleri düzenleme ve bünyesindeki 

şirketlerin kendi yapılanmaları içinde ve birbirleri 

arasındaki süreç farkındalığını ve uyumu geliştirme 

çabaları, bu stratejinin bir parçası olarak hayata 

geçirilmektedir. Yönetim sözleşmelerini güvence 

altına almak için finans kurumları, fonlar ve 

strateji

tav havalimanları’nın baŞarısının temel 
nedeni, her alanda sunulan “one-stop 
shop” hizmeti, yani tüm hizmetlerin tek 
bir kaynaktan sunulmasıdır. 
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yatırımcılar ile havayolu şirketleri, hükümetler ve 

diğer havaalanı işletmecileriyle stratejik ortaklıklar 

kurma çabaları artırılmıştır.  Öte yandan Şirketimiz, 

borçlanma oranını düşürme, mevcut taahhütlerini 

yeniden müzakere etme, bazı projelerini erteleme 

ve var olan borçlarının refinansmanı gibi önlemlerle 

gelişim sürecinde finansal konumunu daha da 

güçlendirmiştir.  

Bu yaklaşım, geçtiğimiz dönemin küresel 

ekonomik koşullarında oldukça etkileyici 

sonuçlara ulaşmamızı sağlamıştır.  Küresel 

havacılık sektörünün ciddi bir daralma süreci 

içinde olduğu bir dönemde, TAV dikkat çekici 

bir büyüme performansı göstermiştir. TAV’ın 

büyüme stratejisi, sürekli bir değişim içinde 

olan havacılık sektöründeki gelişmelere koşut 

olarak yeniden biçimlenmektedir. Ekonomik 

koşulları dikkate alarak, kurumsal faaliyetlerin 

entegrasyonunun artırılmasına ve daha katı maliyet 

kontrolü stratejilerine odaklanmış bulunuyoruz.  

Maliyetlerimiz üzerindeki denetimi artırırken 

harcamalarımızı, büyüme azmimizden, hizmet 

çeşitliliği ve kalitemizden ödün vermeksizin 

yönetmeye devam ediyoruz. 

 

TAV, yakın zamana dek tüm yatırımlarında yalnız 

hareket etmekteydi.  Oysa sektördeki rakiplerimiz 

kendilerini bir-iki iş modeliyle kısıtlamadan, riski 

dağıtmaya ve kârlılığı artırmaya yönelik olarak 

geniş bir yelpazede yer alan birçok iş modeli 

uyguluyordu. Biz de maksimum kaynak kullanımı 

ve kaynak dağılımının optimizasyonunu sağlamak 

amacıyla, ortak girişimlerimizde daha az sermaye-

yoğun satın alım stratejileri benimsedik. Gelişim 

stratejimizi çeşitlendirirken görece daha az insan 

kaynağı, daha düşük düzeyde borçlanma ve 

öz kaynak gerektiren ortak girişimler üzerinde 

yoğunlaşıyoruz.  Böylece, iş birimlerimiz arasında 

daha özenli bir senkronizasyon ile kâr marjlarımızı 

artırmayı ve faaliyette bulunduğumuz pazarların 

finansal katılım düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz. 

 

TAV, uzmanlığıyla katkıda bulunabileceği pazar 

arayışlarını sürdürmektedir.  Halen, güçlü bir varlık 

gösterdiğimiz Avrupa, Kafkaslar, Afrika ve Orta 

Doğu pazarlarında yeni havaalanları inşa ederek ve 

işleterek, ortaklıklar kurarak ve yatırımlar yaparak 

büyük başarılar elde etmekteyiz.  Türkiye için de 

hâlâ bazı fırsatlar olduğunu düşünüyoruz ve bu 

fırsatları değerlendirme konusundaki kararlılığımızı 

sürdüreceğiz. Öte yandan, Türkiye pazarındaki 

tartışılmaz üstünlüğü, TAV’ın uzun bir süredir 

faaliyette bulunduğu dış pazarlarda çok daha güçlü 

bir varlık sergilemeye hazırlıklı ve bunu başaracak 

yeteneğe sahip olduğunu kanıtlamıştır.  Geleceğe 

yönelik olarak TAV, Avrupa, Rusya da dahil olmak 

üzere BDT, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan’daki 

varlığını genişletmeyi planlamaktadır. Bu plan 

çerçevesinde Orta Doğu’da yönetim sözleşmeleri 

ve/veya operasyonları elde etmeye ve Avrupa’daki 

varlığını güçlendirmeye özel bir önem vermektedir. 

 

Türkiye dışında farklı pazarlar ve düzenleyici 

rejimler içinde faaliyet göstermek bize, 

bir havalimanı işletmecisi olarak beceri ve 

uzmanlığımızı geliştirme olanağı sunmaktadır.  

TAV, alternatif iş modelleriyle yurtdışında 

büyümesini sürdüreceği ve pazar penetrasyonunu 

artıracağı niş pazarlar da aramaya başlamıştır.  

Aynı zamanda, havaalanı operasyonlarında 

rekabet üstünlüğümüzü güçlendirmek için imtiyaz 
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sözleşmeleri, havaalanı kentleri, Low Cost Carrier 

(LCC) terminalleri ve kargo gibi özel alanlara da 

odaklanıyoruz. 

Potansiyel yatırım fırsatlarını, yatırım ve büyüme 

stratejilerimiz çerçevesinde titiz bir değerlendirme 

sürecinden geçirerek ele alıyoruz. Bu süreçte 

dikkate alınan kriterler; sermaye yatırımı, 

ortaklık, lokasyon, pazar konjonktürü, projenin 

kapsam ve türü, kaynak kullanımı ve yatırımın 

TAV’a katacağı artı değerdir.  TAV’ı, potansiyel 

ortakları için bu derece çekici kılan, rekabette 

sahip olduğu maliyet üstünlüğü ve deneyimidir.  

TAV için büyüme potansiyeli olan havaalanlarının 

belirlenmesi öncelikli önem taşımaktadır.  Şirket, 

yap-işlet-devret, yap-devret-işlet, kiralama veya 

imtiyaz anlaşmalarından ticari satışlara kadar 

değişik Kamu Özel Sektör İşbirliği (Public Private 

Partnership, “PPP”) yapıları olan inşaat projelerini 

yeğlemektedir. Öte yandan, sürekli büyüme ve 

faaliyetlerimizi yaygınlaştırma stratejimizin bir 

parçası olarak, Havaş, ATÜ, BTA ve TAV IT gibi 

iştiraklerimizin, TAV’ın işletmediği havaalanlarında 

da hizmet verebilmelerini sağlayacak şekilde 

büyümelerini hedefliyoruz

 

Önümüzdeki dönemde TAV yeni şirketler kurmaya; 

verimliliğini ve kârlılığını artırabilmek için var 

olanları modernize etmeye yönelik etkin stratejiler 

geliştirmeye devam edecektir. Mevcut havaalanı 

operasyonlarını güçlendirerek, maliyet kontrolünü 

artırarak, farklı bölüm ve iş birimleri arasında sinerji 

yakalayarak daha güçlü ve daha başarılı bir konuma 

gelmek ve bölgenin en büyük ve en iyi havaalanı 

işletmecisi olmak, Şirket’in temel hedefidir. TAV, 

havacılık sektöründeki pek çok oyuncunun büyük 

kayıplar verdiği bir küresel ekonomik ortamda 

önemli bir büyüme performansı sergilemiştir. 

Bu performans, stratejilerimizin etkinliğine ve 

Şirketimizin doğru yönde ilerlediğine tanıklık eden 

mükemmel bir göstergedir. 

strateji ˜
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havalimanI 
sektÖrü

Bölgelere göre Talep (2009-2028)*

Bölge Yeni Uçak Sayısı

Asya Pasifik 8.960

Kuzey Amerika 7.690

Avrupa 7.330

Orta Doğu 1.710

Latin Amerika 1.640

Rusya ve Orta Asya 1.050

Afrika 620

Toplam 29.000

* Kaynak: Boeing

DÜNYADA HAVAlİmANI İşlETmECİlİğİ

2009
yolcu TrAFiği*

4.378.620.114

Dünyada havalimanı işletmeciliği sektörünün 

öncelikleri arasında yolcu ve uçak trafiğinde en 

üst düzeyde güvenlik sağlamak, kriz koşullarında 

bile küresel ekonomiyi canlandırırken yerel 

ekonomileri desteklemek, çevre bilincini artırmak 

ve müşteri hizmetlerinde mükemmele ulaşmak yer 

alıyor. 2009 yılında sektör geneline bakıldığında, 

küresel ekonomik krizin zorlu koşullarında 

bile işletmecilerin yüksek performanslarını 

korumaya çalıştıkları ve uzun vadeli hedeflerine 

odaklandıkları görülüyor. 2008 yılında petrol 

fiyatlarının tahminlerin de ötesinde yükselmesi 

ve ardından 2009 yılında küresel ekonominin 

resesyona girmesiyle kârlılıkta yüksek oranda bir 

düşüş yaşanmasına rağmen hava yolu şirketleri 

ve havalimanı işletmecileri, uçuş kapasitesini ve 

talebi normal seviyeye çekmek için hiçbir girişimden 

kaçınmadılar. 

2009 yıl sonu verileri ise, küresel ekonomideki 

iyileşme sinyalleri doğrultusunda bu çabaların 

meyvelerinin 2010 yılında alınabileceğini gösteriyor. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 2010 

yılında yolcu ve uçak trafiğinde %3,3’lük bir artış 

öngörüyor. Sektörün, kriz öncesindeki %5,5’lik 

büyüme trendini ise 2011 yılında yakalayacağı 

tahmin ediliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı 

Birliği (IATA) ise 2009’da %2,9 düşen yolcu sayısının 

2010 yılında %5,6 artmasını öngörürken, önümüzde 

mavi bir gökyüzünün görüleceğini ifade ediyor.

2009 yılında havalimanı 
iŞletmecileri, uçuŞ 
kapasitesini ve talebi 
normal seviyeye çekmek için 
hiçbir giriŞimden kaçınmadı.

* Kaynak: Airports Council International (ACI)
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Dünya Genelinde Havalimanı İşletmeciliği Büyüme Oranları (2008-2028) (%)*

Dünya Ekonomisi (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) 3,1

Uçak Filosu 3,2

Yolcu Sayısı 4,1

Yıllık Yolcu Trafiği Büyüme Oranları (2008-2028) (%)*

Asya Pasifik (Çin dahil) 6,9

Asya Pasifik (Çin hariç) 6,1

Kuzey Amerika 2,5

Avrupa 3,4

Çin 8,6

Kuzey Atlantik 4,6

Avrupa'dan Asya Pasifik’e 5,5

Transpasifik 4,9

Kuzey Amerika’dan Latin Amerika'ya 4,7

Latin Amerika 6,4

Avrupa'dan Latin Amerika'ya 4,3

Rusya ve Merkez Asya 5,3

Afrika'dan Avrupa'ya 5,4

Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e 6,3

* Kaynak: Boeing

2009 
TicAri uçAk TrAFiği*

63.947.603

* Kaynak: Airports Council International (ACI)
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Ulu Önder Atatürk’ün 1930’lu yıllarda havacılık 

sektörünün önemine vurgu yapan “İstikbal 

göklerdedir,” sözüyle temelleri atılan Türk 

havacılığı, o dönemden bugüne çok büyük aşamalar 

kat etti. 1993 yılında iç piyasadaki kısıtlamaların 

kalkmasıyla önü açılan sektörde, 1990’lı yılların 

sonunda 30 milyon olan yolcu sayısı, 2009 yılına 

gelindiğinde 78 milyona, 300 bin dolayında olan 

ticari uçak trafiği ise 630 bine yaklaştı. 2009 

yılında yaşanan küresel krize rağmen iç hatlardaki 

yolcu sayısında gözlemlenen artış bir önceki 

yıla göre %11 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye 

72,5 milyon nüfusuyla Avrupa’nın üçüncü büyük 

ülkesi konumunda bulunurken, ülkeye gelen 

turist sayısı 2009 yılında 27 milyona ulaştı. Bu 

etkileyici performansını bir adım ileriye taşımak için 

durmaksızın ilerleyen ve sektöre ilişkin deneyimini 

artıran Türk havacılığının, gerçekleştireceği yeni 

atılımlarla birlikte “istikbal”de daha da yükseklere 

çıkması bekleniyor.

Türkiye’de havalimanı işletmeciliği sektörü, 

sektörün küresel ölçekteki önceliklerini paylaşıyor. 

Ülkemizde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ) kayıtlı 12 havalimanı 

ve 30 havaalanı bulunuyor. Büyüme hızı ve trafik 

verileriyle, sektörün geneline kıyasla çok yüksek 

bir performans gösteren ülkemiz havalimanı 

işletmeciliği, 2009 yılında da küresel çaptaki talep 

daralmasına rağmen başarı grafiğini korudu. 2009 

yılında havalimanı/havaalanı uçak trafiğinde 

%3,9 büyüme kaydedilirken yolcu trafiği de %5 

oranında arttı. Sektörün ülkemizdeki başarısının 

önde gelen nedenleri ise dünya ekonomilerinin 

krize karşı korumacı politika izledikleri bir dönemde 

Türkiye’nin ekonomik liberalizasyon sürecine ara 

vermemesi, havayolları şirketlerinin öngörülü 

hareket ederek bilet fiyatlarını düşürmeleri ve 

günümüzde artık havayolu ulaşımının bir lüks 

olarak algılanmaması bulunuyor. Bu büyüme trendi 

göz önüne alındığında ülkemizdeki yolcu trafiğinin 

2023 yılında 350 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

2009
yolcu TrAFiği*

78.742.075

* Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

türkiye’de 
havalimanI 
iŞletmeciliği 
sektÖrü
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2009 
TicAri uçAk TrAFiği*

629.992

* Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

2002

(2002-2003: +%2)

(2006-2007: +%14)

(2003-2004: +%31)

(2007-2008: +%7)

(2004-2005: +%23)

(2008-2009: +%5)(2005-2006: +%11)

2006

2003

2007

2004

2008

2005

2009

33.755.452

61.684.203

34.424.340

70.352.867

45.034.589

74.968.329

55.545.473

78.742.075

Türk Havacılık Sektörünün Yıllara Göre Yolcu Sayısı (2002-2009)*

* Kaynak: TÜİK, DHMİ
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Türkiye’de havalimanı işletmeciliği sektöründeki 

büyümenin lokomotifi konumunda bulunan TAV, 

yurt içinde dört havalimanı ve %48 pazar payıyla 

sektör liderliğini koruyor. Yurt dışında ise Gürcistan, 

Tunus ve Makedonya’daki toplam altı havalimanıyla 

küresel bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. 

2000 yılında “10 yılda 10 havalimanı” hedefiyle yola 

çıkan TAV, bu hedefi yerine getirirken Türkiye’yi yurt 

dışında da başarıyla temsil etmenin haklı gururunu 

yaşıyor. 2002 yılında TAV Havalimanları’nın işlettiği 

havalimanlarında toplam yolcu sayısı 19 milyon 

seviyesindeyken, 2009 yılında 42 milyonu aştı. 

TAV Havalimanları’nı kullanan ticari uçak sayısı ise 

375 bine yaklaşmış bulunuyor. TAV Havalimanları 

Holding, bu başarı grafiğini daha da yukarılara 

taşıyarak, aynı kalite ve hizmet anlaşıyla 2020 

yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 100 

milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor.

Havacılık dışı hizmet şirketleriyle de dünya havacılık 

sektörünün müşteri hizmetlerinde mükemmele 

erişme hedefini paylaşan Holdingimizin başarısı 

2009 yılında bir kere daha tescillendi. İngiltere’nin 

Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa 

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 

yıllık toplantısında, TAV Havalimanları Holding İcra 

Kurulu Başkanı M. Sani Şener ACI Europe Yönetim 

Kurulu üyeliğine seçildi. Ayrıca, TAV Havalimanları 

Holding Strateji Direktörü Dr. Waleed Youssef ACI 

Dünya Ekonomi Daimi Komisyonu Başkanı seçildi. 

2009
yolcu TrAFiği*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

42.063.769

9 9 10 19 32 35 41 42

Yıllara göre TAV Havalimanları Toplam Yolcu Sayısı (milyon)*

* 2002-2009 yılları arasında TAV Havalimanları Holding’in toplam yolcu sayısında ortalama %26’lık artış gerçekleşmiştir. (Kaynak: TAV)

dünyada ve 
türkiye’de tav
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2009 
TicAri uçAk TrAFiği*

374.952

Avrupa’daki Başlıca Havalimanları Yolcu Verileri (milyon)*

2005 2006 2007 2008 2009
Ortalama

Büyüme (%)
Londra (LHR) 68 76 68 67 66 (1)

Frankfurt/Main (FRA) 52 53 54 53 51 (1)

Paris (CDG) 54 57 60 61 58 2

Amsterdam (AMS) 44 46 48 47 44 0

Madrid (MAD) 42 46 52 51 48 4

İstanbul (AHL) 19 21 23 29 30 11

* Kaynak: ACI

2009 Yılında Çeşitli Havalimanlarındaki Yolcu Sayısı Büyüme Oranları

TAV HAVAlimAnlArı

dünyA geneli

FrAporT

BAA

AeroporTs de pArıs

AVrupA

AenA

AmsTerdAm AırporTs scHıpHol

+3%
-3%
-3%
-5%
-5%
-6%
-8%
-8%
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havalimanı
iŞletmeciliği
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irem dinÇkol,
11 Yaşında



istanbul  
atatürk  
havalimanı

Şehirlerin Şehri istanbul’un
dünyayla buluŞma noktası

her gün yaklaŞık 82 bin yolcuya hizmet 
veren istanbul atatürk havalimanı’nda 
günde ortalama 700-730  uçak inip-kalkıyor. 
bir havalimanından beklenebilecek  her 
türlü donanıma sahip olan atatürk 
havalimanı, dünyanın  farklı yerlerinden 
yaklaŞık 300 havayolu Şirketine hizmet 
veriyor. 

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan 

İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin de dünyaya 

açılan kapısıdır. Avrupa Birliği tarafından 2010 

Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul, sahip 

olduğu eşsiz kültürel dokusuyla ve 12 milyonu 

aşan nüfusuyla her yıl yurt içinden ve yurt dışından 

milyonlarca insanı kendine çekiyor. Havalimanı 

işletmeciliğinin çok büyük bir önem taşıdığı kentte 

TAV Havalimanları Holding’in ilk havalimanı olma 

özelliği taşıyan İstanbul Atatürk Havalimanı İç ve 

Dış Hatlar terminalleri ile çağdaşlığın ve kusursuz 

hizmetin bir temsilcisidir.

Havalimanı’nın Dış Hatlar Terminali, Holdingimizin 

ilk zorlu sınavıydı. “Yap-işlet-devret” modeliyle 

gerçekleştirilen terminalin yapımını iki yıldan 

kısa bir sürede tamamlayarak sektördeki ilk 

yıllarımızda bir rekora imza attık. 2000’de hizmete 

açtığımız terminale 2004’te ek bir tesis inşa ettik. 

Günümüzde Havalimanı’nın Dış Hatlar Terminali 

268 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

 

dIş Hatlar terminali
işleTMe süresi/biTiş TArihi
15 yıl 6 Ay/ocAk 2021
2009 yolCu TrAfiĞi
18.363.739
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
169.086
dIş hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (Milyon)

iÇ Hatlar terminali
işleTMe süresi/biTiş TArihi
15 yıl 6 Ay/ocAk 2021
2009 yolCu TrAfiĞi
11.393.645
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
95.395
iç hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (Milyon)

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Not: DHMİ, 2008 yılından itibaren yolcu rakamlarını transfer yolcu 
dahil açıklamaya başlamıştır. 2009 ve 2008 yılı rakamları 2007 yılıyla 
karşılaştırılabilir değildir.

200920082007

18,3617,0713,60

200920082007

11,411,489,60
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istanbul   ˜
atatürk havalimanı
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uluslArA Göre dış hAT yolCu dAĞılıMı (%)

 Türkiye %64
 AlmAnyA %5
 rusyA %5

 HollAndA %2
 FrAnsA %1
 diğer %23

Havalimanı’nın İç Hatlar Terminali ise Temmuz 

2005’te devralındı. 25 yıllık tesisin yenilenme süreci 

bir yılda tamamlanarak hem görünüm hem de 

gelişmiş teknolojik donanım bakımından İstanbul’u 

ve TAV’ı mükemmel bir biçimde temsil eden bir 

yapıya kavuşturuldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye’nin en büyük 

havalimanı olmasının yanı sıra, Avrupa’da övgüyle 

karşılanan önemli havalimanları arasında yer alıyor. 

Öte yandan, Havalimanı’nın otoparkı da Avrupa’nın 

tek çatı altındaki en büyük otoparkı olma özelliğini 

taşıyor. Havalimanı, dünyaca ünlü iş ve yaşam 

dergisi Monocle tarafından 2009-2010 yılının “En 

iyi 50 Seyahat Merkezi” listesinde tek Türk markası 

olarak ikinci sırada yer alırken, transit uçuşların 

cazibe merkezi olarak gösterildi.

Her gün yaklaşık 82 bin yolcuya hizmet veren 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda günde ortalama 

700-730 uçak inip-kalkıyor. Bir havalimanından 

beklenebilecek her türlü donanıma sahip olan 

Atatürk Havalimanı, dünyanın farklı yerlerinden 

yaklaşık 300 havayolu şirketine hizmet veriyor. 

2009 yılında Türk Hava Yolları’nın Star Alliance 

ailesine katılmasının ardından İstanbul Atatürk 

Havalimanı’ndaki transit uçuşlarda da artış 

kaydedildi. 

Uluslararası havayollarını ortak bir yazılımla 

birbirine bağlayan otomasyon sistemi CUTE ile 

yolcular aktarma esnasında yeniden bagaj yükleme 

zorunluluğundan kurtulurken, “bagaj handling” 

sistemiyle de bagajlar ayrılıyor. Ocak 2007’den 

itibaren kullanılmaya başlanan Explosive Detection 

System (EDS) ise çıkış yapan her bagajı, %100 bagaj 

tarama prensibiyle kontrolden geçiriyor.

istanbul   ˜
atatürk havalimanı
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İstanbul Atatürk Havalimanı’nın Aldığı 
Uluslararası Ödüller
•	“Transit	Uçuşların	Cazibe	Merkezi”	2009-2010: 

En iyi 50 Seyahat Merkezi Ödülleri, Monocle Dergisi

•	“Güney	Avrupa’nın	En	İyi	İkinci	Havalimanı”	2009:	

Skytrax Dünyanın En İyi Havalimanları Ödülleri

•	“Yüksek	Övgüye	Değer	Ödülü”	2007:	13.	Dünya	

Güzergâh Geliştirme Forumu, Routes

•	“En	İyi	2.	Havalimanı”	2003:	www.travelquality.com	

•	“Avrupa’nın	En	Konforlu	Dış	Hatlar	Terminali”	

2002: Deutsche Aeroconsult

•	“Mühendislik	Akademi	Ödülü”	2002:	ACEC-

Amerikan Mühendislik Konseyi (TAV, bu ödüle layık 

görülen ilk Türk şirketidir.)

•	“Orta	Doğu	ve	Balkanlar’ın	En	Güvenli	Havalimanı”	

2001: Amerikan Sivil Havacılık Otoritesi (FAA)

Öte yandan, Atatürk Havalimanı’nın enerjisini 

üretebilmek amacıyla Enerji Piyasası Denetleme 

Kurumu’ndan (EPDK) Şubat 2008’de aldığımız 

Otoprodüktör Lisansı ile kurduğumuz Trijenerasyon 

Sistemi’ni Şubat 2009’da hayata geçirdik. 

Bu projeyle elektrik üretimi sağlanırken, atık 

ısı geri kazanım kazanıyla elde edilen ısıyı 

terminal iklimlendirilmesinde kullanarak iç enerji 

tüketiminde %25 düzeyinde tasarruf hedefliyoruz.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

(DHMİ) ile imzaladığımız ek sözleşme gereği 

2008 yılında başlattığımız İç ve Dış Hatlar 

Terminali genişletme ve ek açık otopark yapım 

çalışmaları 2009 yılında da sürdürüldü. İstanbul 

Atatürk Havalimanı Gelişim Projesi kapsamında 

gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda  

1.250 araçlık açık otopark ve İç Hatlar  

Terminali’nde üç yolcu köprüsü 2010 yılında 

hizmete açılacak. Ayrıca, projenin Dış Hatlar 

Terminali ayağında da üç yeni yolcu köprüsü ve  

dört “bus gate” yolcuların hizmetine sunulacak. 

Ayrıca, Gelişim Projesi çerçevesinde, yiyecek 

içecek, duty free ve ofislerin yer aldığı 18.770 

metrekarelik ek terminal alanının devreye alınması 

ve Airport Otel’in oda sayısının 85’ten 130’a 

çıkarılması planlanıyor. VIP Salonu’nun mevcut 

2.500 metrekarelik alanına 1.280 metrekarelik 

ek bir alan eklenecek. Yeni yapılan ek terminal 

binasında hizmete girecek VIP Salonu’na ise ayrı 

giriş ve çıkışları olan ve sadece Cumhurbaşkanı ve 

Başbakan’ın kullanacağı iki ayrı salon yapılacak. 

Bunların yanı sıra 226 numaralı yolcu köprüsü, 

Boeing 777 tipi uçakların yolcu giriş ve çıkışlarını 

hızlandırmak amacıyla çift tünelli olarak inşa 

edilecek. 
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ankara  
esenboğa 
havalimanı

türkiye’nin kalbinde tav’ın 
çağdaŞ yansıması

baŞarısı 2009 yılında acI europe tarafından 
“en iyi havalimanı” seçilmesiyle tescillenen esenboğa 
havalimanı’nda deneyimli ve güler yüzlü kadromuz, 
yolcuların otoparka giriŞinden uçağa biniŞ sürecine dek 
her aŞamada kesintisiz hizmet veriyor.

Atatürk Havalimanı’nı sektörde örnek gösterilecek bir başarıya 
dönüştürerek, bu zorlu görevin altından başarıyla kalkan Holdingimiz, 
havalimanı işletmeciliğindeki tecrübesini 2006 yılında Ankara 
Esenboğa Havalimanı’na taşıdı. Özgün tasarımı ve yolculara diledikleri 
yere kolay erişim sağlayan farklı perspektifiyle Ankara’nın yeni ve 
çağdaş yüzünü simgeleyen Havalimanı, ulaşım açısından da başkente 
yeni bir soluk getirdi. Sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda 
Avrupa’nın da en modern havalimanı olan Esenboğa, Ankara’nın yeni 
ve çağdaş yüzünü simgelerken ülkemizin protokol ve diplomasi kapısı 
olarak da stratejik bir öneme sahip bulunuyor. 

Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi “yap-işlet-devret” modeliyle 29 
Ekim 2004’te temelini attığımız Esenboğa Havalimanı’nı da planlanan 
tarihten bir yıl önce tamamlayarak 16 Ekim 2006’da hizmete açtık. 
Esenboğa Havalimanı, Türkiye’de iç ve dış hatlar terminallerini aynı 
çatı altında buluşturan tek havalimanı olma özelliğini de taşıyor. 
Başarısı 2009 yılında ACI Europe tarafından “En İyi Havalimanı” 
seçilmesiyle tescillenen Esenboğa Havalimanı’nda deneyimli ve güler 
yüzlü kadromuz, yolcuların otoparka girişinden uçağa biniş sürecine 
dek her aşamada kesintisiz hizmet veriyor.

182 bin metrekare toplam terminal alanı bulunan Ankara Esenboğa 
Havalimanı, son teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle donatıldı. 
Uçağa yüklenen her bagaj Explosive Detection System (EDS) ile 
taranıyor ve %100 güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Alınan bu 
tedbirlerle, Esenboğa Havalimanı’nda yolcu ve bagaj güvenliği tam 
anlamıyla sağlanıyor.

Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminali’nde kurulan 
Kojenerasyon Santrali’yle doğal gazdan elektrik üretimi 
sağlanırken, atık ısı geri kazanım kazanıyla elde edilen ısı, terminal 
iklimlendirilmesinde kullanılarak enerji giderlerinde %25 oranında 
tasarruf sağlanıyor.

dIş Hatlar terminali
işleTMe süresi/biTiş TArihi
16 yıl 7 Ay/mAyıs 2023
2009 yolCu TrAfiĞi
1.097.143
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
10.146
dIş hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (Milyon)

iÇ Hatlar terminali
işleTMe süresi/biTiş TArihi
16 yıl 7 Ay/mAyıs 2023
2009 yolCu TrAfiĞi
4.987.983
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
41.147
iç hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (Milyon)

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

200920082007

1,11,251,1

200920082007

4,994,443,61
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uluslArA Göre dış hAT yolCu dAĞılıMı (%)

 Türkiye %53
 AlmAnyA %28
 suudi ArABisTAn %7

 AVusTuryA %4
 ingilTere %2
 diğer %6

ankara   ˜
esenboğa havalimanı
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izmir adnan 
menderes 
havalimanı

ege’nin incisi izmir’de 
dünyaya açılan bir kapı

sosyal sorumluluğun en Önemli 
boyutlarından birinin de sürdürülebilir 
bir çevre yaratmak olduğunun bilincinde 
olan holdingimiz, izmir adnan menderes 
havalimanı dıŞ hatlar terminali’nin, 
avrupa uluslararası havacılık konseyi 
(acI europe) tarafından çevreye duyarlılık 
kapsamında baŞlatılan “havalimanı 
karbon akreditasyonu” programına kabul 
edilmesinin gururunu yaŞıyor.

Tarihi ve turistik açıdan son derece önemli 

merkezleri barındıran İzmir, doğal güzelliği ve 

modern şehir yapısıyla Türkiye’nin üçüncü büyük 

şehridir. 2009 yılı itibariyle 3,9 milyonluk bir 

nüfusa ev sahipliği yapan İzmir aynı zamanda Ege 

Bölgesi’nin ticaret ve sanat merkezidir.

“Yap-İşlet-Devret” modeliyle hayata geçirilen 

ve TAV Havalimanları tarafından taahhüt edilen 

tarihten 8 ay önce tamamlanan Adnan Menderes 

Havalimanı Dış Hatlar Terminali, 13 Eylül 2006 

tarihinde hizmete açıldı. Ocak 2015’e kadar işletme 

hakkına sahip olan TAV Havalimanları Holding 

tarafından yapılan yeni terminal, toplam 118 bin 

metrekarelik alana yayılıyor. 

Sosyal sorumluluğun en önemli boyutlarından 

birinin de sürdürülebilir bir çevre yaratmak 

olduğunun bilincinde olan Holdingimiz, İzmir Adnan 

Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin, 

Avrupa Uluslararası Havacılık Konseyi (ACI 

EUROPE) tarafından çevreye duyarlılık kapsamında 

başlatılan “Havalimanı Karbon Akreditasyonu” 

dIş Hatlar terminali
işleTMe süresi/biTiş TArihi
8 yıl 4 Ay/ocAk 2015
2009 yolCu TrAfiĞi
1.667.353
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
13.137
dIş hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (Milyon)

uluslArA Göre dış hAT yolCu dAĞılıMı (%)

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

200920082007

1,671,701,60

 Türkiye %70
 AlmAnyA %13
 BelArus %2

 suudi ArABisTAn %2
 ingilTere %7
 diğer %6
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programına kabul edilmesinin gururunu yaşıyor. 

Program kapsamında, çevre duyarlılığını artırmak 

için yürüttüğümüz tüm projeler belgelenerek 

kayıt altına alınıyor. İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı ile başlattığımız çevre projesinde, 

karbon emisyonlarını nötr hale getirerek küresel 

karbondioksit miktarının minimize edilmesine 

katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İzmir Adnan menderes Havalimanı’nın  
Aldığı Ödüller
•	Adnan	Menderes	Havalimanı	Dış	Hatlar	Terminali	

ve Çok Katlı Otoparkı’nın tasarımı için 1998 yılında 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen yarışmada birincilik alan 

projemizi 2006 yılında hayata geçirdik.

•	Türk	Yapısal	Çelik	Derneği	(TUCSA)	tarafından	

açılan yarışmada Adnan Menderes Havalimanı Dış 

Hatlar Terminali ve Çok Katlı Otoparkı Projesi ile 

uygulanmış yapılar arasında birincilik ödülünü aldık. 

•	Adnan	Menderes	Havalimanı	Dış	Hatlar	

Terminali ve Çok Katlı Otoparkı ile 2007 yılında 

Lüksemburg’da European Steel Design Awards 

(ECCS) ödülüne layık görüldük.

•	İzmir	Adnan	Menderes	Havalimanı	Dış	Hatlar	

Terminali ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

tarafından 2008 yılında “Çevre Özel Ödülü”ne layık 

görüldük.

izmir   ˜
adnan menderes havalimanı
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antalya  
gazipaŞa havaalanı

türkiye’nin turizm
baŞkentine bir geçit

2 bin 144 metrekare terminal alanına sahip antalya 
gazipaŞa havaalanı, mevcut altyapısı sayesinde yıllık 500 
bin yolcuyu ağırlayarak doğu akdeniz’in yeni ulaŞım noktası 
haline geldi.

Ülkemiz turizminin başkenti olarak görülen Antalya’nın bir ilçesi 

olan Gazipaşa’da bulunan Antalya Gazipaşa Havaalanı’nın işletme 

ihalesini Ağustos 2007’de kazanan Holdingimiz, 4 Ocak 2008’de 

yapılan sözleşme çerçevesinde tesisin işletme hakkını 25 yıllığına 

elinde bulunduruyor. Havalimanı, özellikle Doğu Avrupa ve Bağımsız 

Devletler Topluluğu’nun oluşturduğu yüksek potansiyeli karşılamayı 

hedefliyor. Yabancıların yüksek oranda emlak satın aldığı bölgede 

bulunan Alanya beldesi, özellikle de Alman turistlerin tercih ettiği bir 

merkezdir.

Havalimanı, Antalya’nın doğu kesiminde bulunan Alanya gibi beldeleri 

kapsayan turizm bölgesi için önemli bir liman konumundadır. 

Sürekli büyüme ve gelişme hedefimizde önemli adımlardan biri 

olarak gördüğümüz Antalya Gazipaşa Havaalanı, yurt içinde ilk 

defa, hava trafik kontrol hizmetleri hariç tüm üniteleriyle işletmeye 

başlayacağımız bir havaalanıdır. 2 bin 144 metrekare terminal alanına 

sahip Antalya Gazipaşa Havaalanı, mevcut altyapısı sayesinde yıllık 

500 bin yolcuyu ağırlayarak Doğu Akdeniz’in yeni ulaşım noktası 

haline geldi.

Antalya Gazipaşa Havaalanı’nda, Türkiye’de ve çevre bölgelerde, butik 

havalimanları geliştirerek yeni uluslararası uçuş noktaları oluşturmak 

için deneyim ve bilgi birikimimizi ortaya koyduk. Temmuz 2009’da 

ticari uçuşların da başladığı Gazipaşa’da, mevcut pisti uzatarak 

Gazipaşa Havaalanı’nı Alanya ve çevresine hizmet veren uluslararası 

bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz.

işleTMe süresi/biTiş TArihi
25 yıl/Temmuz 2034

GAZipAşA hAvAliMAnı’nın bAşlıCA TuriZM 
MerkeZlerine uZAklıĞı (km)

AlAnyA 40
AnAmur 80
mAnAVgAT 95
side 105
BeldiBi 135
siliFke 140
serik/Belek 143
kundu 170
kemer 219
kumlucA 269

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
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işleTMe süresi/biTiş TArihi
20 yıl/ŞuBAT 2027
dIş Hatlar terminali
2009 yolCu TrAfiĞi
699.551
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
12.810
dIş hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (bin)

iÇ Hatlar terminali
2009 yolCu TrAfiĞi
3.278
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
1.026
iç hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (bin)

gürcistan, tiflis 
uluslararası 
havalimanı

yüksek teknolojiye sahip, 
çağdaŞ ve fonksiyonel tasarım

tav urban georgia llc. tarafından 31 ekim 2005’ten bu 
yana iŞletilen tiflis uluslararası havalimanı, yapımı 
gerçekleŞtirilen ve 7 Şubat 2007’de hizmete açılan yeni 
yolcu terminaliyle ülkenin stratejik Önemini temsil edecek 
duruma geldi. tiflis uluslararası havalimanı, sadece 1,5 
milyon nüfuslu baŞkentin değil, ülkenin de giriŞ ve çıkıŞ 
kapısı olma Özelliğini taŞıyor. 

Gürcistan’ın başkenti Tiflis, ticari ve stratejik açıdan Kafkasya Bölgesi 

için önemli bir kavşak konumundadır. 1,5 milyon nüfusa sahip şehirde 

bulunan Tiflis Uluslararası Havalimanı, Holdingimizin Türkiye sınırları 

dışındaki ilk projesi olma özelliğini taşımaktadır. Tiflis Uluslararası 

Havalimanı, aynı coğrafyada bulunan Türk ve Gürcü halklarını daha da 

yakınlaştırırken Gürcistan’ı tüm dünyayla buluşturmaktadır.

Yüksek teknolojiye sahip, çağdaş ve fonksiyonel bir tasarımın ürünü 

olan terminalde yolcular ve bagajlar için otoparktan uçağa dek en 

doğru güzergâh tasarlandı. Proje, esnek mimari yapısıyla gelecekte 

operasyonları kesintiye uğratmaksızın kolayca genişletilebilme 

olanağı da bulunduruyor. Çağdaş bir yaklaşımla düzenlenen 

fonksiyonel mekânlarıyla yolcu konforu ve terminal operasyonlarının 

verimliliği gözetilen Havalimanı, en gelişmiş sistemlerle de donatıldı. 

Genişletilen pisti, yeni inşa edilen apron sahaları ve taksi yollarıyla 

Tiflis Uluslararası Havalimanı, uçaklara güvenli iniş-kalkış olanağı ve 

hareket alanı sağlıyor.

Havacılık sektöründe sahip olduğumuz deneyim ve birikimle Gürcistan 

sivil havacılık sektörüne ivme kazandırdığımız ve ülke ekonomisine 

katkıda bulunduğumuz Tiflis Uluslararası Havalimanı’nda, tüm 

terminal içi ve terminal dışı operasyonlar, yer hizmetleri, işletme 

hizmetleri, gümrüklü ve gümrüksüz satış mağazaları ve yiyecek içecek 

hizmetleri TAV Havalimanları tarafından, geniş kapsamlı ve entegre 

bir anlayışla sunuluyor. 

Kaynak: Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi

200920082007

700710611

200920082007

355
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uluslArA Göre dış hAT yolCu dAĞılıMı (%)

 ukrAynA %14
 Türkiye %12
 ermenisTAn %12
 AzerBAycAn %8

 AlmAnyA %8
 BelArus %6
 diğer %40

gürcistan, tiflis   ˜
uluslararası havalimanı
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gürcistan, batum 
uluslararası 
havalimanı

karadeniz sahilindeki konumuyla 
ülkenin turizm ve ticaret merkezi

batum uluslararası havalimanı bÖlgede bir ilki 
gerçekleŞtirerek gürcistan ve türkiye arasında ortak 
kullanılan bir havalimanı oldu. bu iŞbirliği gerek bÖlgenin 
kalkınmasında, gerekse iki ülke arasındaki iyi iliŞkilerin 
sağlamlaŞtırılmasında Önemli bir rol üstlendi. 

Büyüleyici güzelliği ve beş yıldızlı otelleriyle, Gürcistan’ın en önemli 

turizm merkezi Batum’da bulunan Batum Uluslararası Havalimanı 

2007 yılından bu yana TAV Havalimanları Holding tarafından 

işletiliyor.

Batum Uluslararası Havalimanı bölgede bir ilki gerçekleştirerek 

Gürcistan ve Türkiye arasında ortak kullanılan bir havalimanı oldu. Bu 

işbirliği gerek bölgenin kalkınmasında, gerekse iki ülke arasındaki iyi 

ilişkilerin sağlamlaştırılmasında önemli bir rol üstlendi. 

Havalimanı, yeni pist, taksi yolu, apron ve terminal binasıyla TAV 

Batumi Operations LLC. tarafından işletiliyor ve yüksek teknolojisi ve 

fonksiyonel tasarımıyla yolculara eşsiz bir hizmet sunuyor. Havalimanı 

gelecekte yolcu potansiyelinin artışına göre genişletilebilecek bir 

yapıya sahip bulunuyor.

işleTMe süresi/biTiş TArihi
20 yıl/AğusTos 2027
dIş Hatlar terminali
2009 yolCu TrAfiĞi
46.044
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
1.006
dIş hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (bin)

iÇ Hatlar terminali
2009 yolCu TrAfiĞi*
23.892
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi*
800
iç hATlAr TerMinAli yolCu TrAfiĞi (bin)

*2009 yılı verileri Hopa Terminalini de içermektedir. 
Kaynak: Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi

200920082007

466539

200920082007

2451
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uluslArA Göre dış hAT yolCu dAĞılıMı (%)

 Türkiye %71
 rusyA FederAsyonu %13
 BelArus %3

 AlmAnyA %2
 isrAil %2
 diğer %9

gürcistan, batum   ˜
uluslararası havalimanı
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tunus, monastır 
habib bourguiba 
uluslararası 
havalimanı

avrupa baŞkentlerine
iki saat

28 bin metrekare terminal kullanım alanı ve 18 bin 
metrekare oturma alanına sahip olan monastır habib 
bourguiba uluslararası havalimanı’nın yolcu kapasitesi 3,5 
milyon olmasına karŞın, hizmet verilen dıŞ hat yolcu sayısı 
2009’da 3,8 milyona ulaŞtı.

Son dönemde tüm dünyanın artan ilgisiyle karşılaşan bir ülke olarak 

ön plana çıkan Tunus, Kuzey Afrika’nın parlayan yıldızı konumuna 

geldi ve turizmdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. 

Avrupa’daki pek çok başkente iki saat uzaklıktaki Monastır Habib 

Bourguiba Uluslararası Havalimanı’nda hava trafik kontrolü dışında, 

tüm havalimanı faaliyetleri, TAV Havalimanları Holding’in tamamına 

sahip olduğu TAV Tunisie SA tarafından gerçekleştiriliyor.

28 bin metrekare terminal kullanım alanı ve 18 bin metrekare 

oturma alanına sahip olan Monastır Habib Bourguiba Uluslararası 

Havalimanı’nın yolcu kapasitesi 3,5 milyon olmasına karşın, hizmet 

verilen dış hat yolcu sayısı 2009’da 3,8 milyona ulaştı. 2009 yılında 

30 bin uçuşun gerçekleştiği Monastır Habib Bourguiba’nın kargo 

kapasitesi de 900 tona yükseldi. 

işleTMe süresi/biTiş TArihi
40 yıl/mAyıs 2047
2009 yolCu TrAfiĞi
3.781.256
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
30.393
yolCu TrAfiĞi (bin)

MonAsTır hAvAliMAnı’nın bAşlıCA TuriZM 
MerkeZlerine uZAklıĞı (km)

monAsTır (ŞeHir merkezi) 8
sousse 30
mAHdiA 42
kAirouAn 92
HAmmAmeT 103
nABeul 110
gromBAlıA 125
Tunis 154

Kaynak: Tunus Sivil Havacılık ve
Havalimanları Otoritesi (OACA)

200920082007

3,784,214,24
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tunus, enfidha 
zine el abidine ben 
ali uluslararası 
havalimanı

afrika’nın en Önemli uçuŞ 
merkezlerinden biri

yıllık yolcu kapasitesi ilk etapta 7 milyon seviyesinde 
gerçekleŞen enfidha zine el abidine ben ali uluslararası 
havalimanı’nda holdingimizin hedefi, yürütülecek dÖrt 
aŞamalı çalıŞmayla bu rakamı 22 milyona çıkarmaktır. 

Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı’na 65 kilometre 
mesafede bulunan ve Afrika’nın en önemli uçuş merkezlerinden biri 
olma potansiyelini taşıyan Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası 
Havalimanı, turistik tesislere yakın olması nedeniyle Tunus turizmi için 
önemli bir yapıtaşı konumundadır. Modern ve çağdaş bir görünüme 
sahip olan Havalimanı’nı Aralık 2009’da hizmete sokan TAV Tunisie SA, 
Havalimanı’nın işletmesini Mayıs 2047’ye kadar elinde bulunduruyor. 

Yıllık yolcu kapasitesi ilk etapta 7 milyon seviyesinde gerçekleşen 
Havalimanı’nda Holdingimizin hedefi, yürütülecek dört aşamalı 
çalışmayla bu rakamı 22 milyona çıkarmaktır. 

Açık otopark alanına sahip terminal binası, pist, apron, taksi yolları ve 
hizmet binalarıyla birlikte toplam 4 bin 300 hektar alan üzerine kurulu 
olan havalimanında terminal binası 90 bin metrekare üzerine inşa 
edildi. Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı’nda, 
bünyemizdeki ATÜ, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri gibi grup 
şirketleri hizmet vermektedir.

Avrupa’nın ve Afrika’nın en uzun kulesine sahip, Enfidha Zine El 
Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı’nın resmi, 2009 yılında Tunus 
Cumhurbaşkanı Zine El Abidine Ben Ali’nin isteği üzerine yeni 50 
Tunus dinarı banknotunun üzerine basılarak piyasaya sürüldü.

TAV Tunisie SA’nın Aldığı Uluslararası Ödüller
•	Afrika	Kıtası’nda	gerçekleştirilen	yatırımlarda	hükümetler	ve	özel	
sektör için ana veri kaynağı sağlayan Africa Investor adlı kurum 
tarafından düzenlenen “Altyapı Ödülleri 2008/Infrastructure 
Awards 2008” töreninde TAV Tunisie SA olarak, Tunus’ta yapımını 
sürdürdüğümüz Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası 
Havalimanı ile “Yılın Proje Geliştiricisi/Developer of The Year” ödülüne 
layık görüldük. Aynı kapsamda TAV Tunisie SA olarak “Yılın Özel Sektör 
Devlet Ortaklığı”, TAV Havalimanları Holding olarak ise “Yılın Sponsoru” 
kategorilerinde finale kalarak, her iki dalda da başarı sağladık. 

•	TAV	Tunusie	SA’nın	finansman	modeliyle	Euromoney	Project	 
Finance dergisinin “Deal of the Year 2008-Yılın Proje Finansmanı” 
ödülünü kazandık.

işleTMe süresi/biTiş TArihi
40 yıl/mAyıs 2047
enfidhA hAvAliMAnı’nın bAşlıCA TuriZM 
MerkeZlerine uZAklıĞı (km)

sousse  33
HAmmAmeT 48
nABeul  55
monAsTır (ŞeHir merkezi)       60
kAirouAn 61
gromBAlıA 70
Tunis  99
mAHdiA 102

Kaynak: Tunus Sivil Havacılık ve
Havalimanları Otoritesi (OACA)
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işleTMe süresi/biTiş TArihi
20 yıl/mArT 2030
2009 yolCu TrAfiĞi
599.519
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
12.117
yolCu TrAfiĞi (bin)

uluslArA Göre dış hAT yolCu dAĞılıMı (%)

makedonya, üsküp 
alexander the 
great uluslararası 
havalimanı tav’ın avrupa birliği’ndeki kapısı

hedef bÖlge olarak seçtiğimiz avrupa’da, 
Önemli bir adım atarak yakın gelecekte 
avrupa birliği’ne girmesi beklenen 
makedonya’nın baŞkenti üsküp’teki 
alexander the great (büyük iskender) 
uluslararası havalimanı’nın iŞletmesini 
üstlendik.

AB Parlamentosu, 19 Aralık 2009’da aldığı kararla, 

yakın gelecekte Avrupa Birliği’ne girmesi beklenen 

Makedonya için vize uygulamasını kaldırırdı. Bu 

karar sayesinde Makedonya’nın kapıları 25 ülke 

ve 500 milyon kişiye ardına kadar açılmış oldu. 

Türkiye ile sıkı tarihi bağları bulunan ve halen 

Türk ve Arnavut halklarının yoğun olarak yaşadığı 

Üsküp’teki Üsküp Alexander the Great Uluslararası 

Havalimanı da 2009 yılında 600 bine yakın yolcuya 

hizmet verdi. 

Holdingimizin 1 Mart 2010’da, Ohrid St Paul the 

Apostle Havalimanı ile birlikte devraldığı Üsküp 

Havalimanı’na yapılacak yeni yatırım ve teknik 

altyapı çalışmaları sonucunda Havalimanı’nın yolcu 

ve hizmet kalitesini artırmayı planlıyoruz.

Kaynak: Tunus Sivil Havacılık ve Havalimanları
Otoritesi (OACA)

200920082007

599652627

 isViçre %15
 Türkiye %12
 AlmAnyA %10
 sloVenyA %9

 HırVATisTAn %8
 AVusTuryA %6
 iTAlyA %5
 diğer %35
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makedonya, ohrid 
st paul the apostle 
uluslararası 
havalimanı bir akdeniz Şehrinde tav

20 yıl süreyle iŞletmesini aldığımız st paul 
the apostle uluslararası havalimanı’nı 
2009 yılında 36 bin yolcu kullandı. 
havalimanı’nda teknik altyapıyı da 
kapsayacak modernizasyon çalıŞmalarıyla 
yolcu ve havayolu sayısını artırmayı 
hedefliyoruz.

Makedonya’nın turistik kentlerinden Ohrid, tam 

bir Akdeniz şehri özelliği taşıyor. Tarihi ve doğal 

güzellikleri ve ismini aldığı gölüyle meşhur küçük 

şehir, UNESCO tarafından çok önemli kentler 

arasına alındı. Özellikle bahar ve yaz aylarında turist 

akınına uğrayan Ohrid, yılda 250 binden fazla turisti 

ağırlıyor. Bu sayının, AB sürecinin olumlu etkisiyle 

önümüzdeki yıllarda daha da artış göstermesi 

bekleniyor.

1 Mart 2010’da Üsküp Havalimanı ile birlikte 20 

yıl süreyle işletmesini devraldığımız St Paul the 

Apostle Uluslararası Havalimanı’nı 2009 yılında 36 

bin yolcu kullandı. 

işleTMe süresi
20 yıl/mArT 2030
2009 yolCu TrAfiĞi
36.652
2009 TiCAri uçAk TrAfiĞi
676
yolCu TrAfiĞi (bin)

uluslArA Göre dış hAT yolCu dAĞılıMı (%)

Kaynak: JSC Airports of Macedonia

200920082007

364646

 isViçre %40
 AVusTuryA %27

 sloVenyA %25
 diğer %8

TAV HAVAlimAnlArı Holding A.Ş. 2009 FAAliyeT rAporu84



teodor tuntev,  
7 Yaşında

genel BAkıŞ 2009 yılı fAAliyeTleri kurumsAl yöneTim mAli TABlolAr 85



hizmet
Şirketleri
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yer hizmetleri:
havaŞ ve tgs

türkiye’nin en eski 
yer hizmetleri kuruluŞu

havaŞ’ın, tav havalimanları holding a.Ş., tav iŞletme 
hizmetleri a.Ş., tav biliŞim hizmetleri a.Ş., hsbc Investment 
bank holdings plc ve iŞ giriŞim sermayesi yatırım 
ortaklığı’nın ortaklaŞa kuracağı Şirkete 180 milyon avroya 
satılması için 16 ekim 2009 tarihinde bir anlaŞma imzalandı.

Holdingimizin havalimanı işletmeciliği kapsamındaki lider konumunu, 
%100 müşteri memnuniyeti için sunduğumuz havacılık dışı 
hizmetlerle de destekliyoruz. Yer hizmetleri sektöründe TAV’ın adını 
iddialı bir biçimde taşıyan Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (Havaş), bu 
stratejimizin en büyük kanıtıdır.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri tarafından birçok kez 
çeşitli ödüllere layık görülen Havaş, ekipman parkı ve teknolojik 
altyapısıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Türkiye’nin en eski 
yer hizmetleri kuruluşu Havaş’ın başlıca faaliyetleri arasında; yolcu 
ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, 
kargo, uçuş operasyon, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri yer alıyor. 
Havaş, müşterilerine daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla 
ithalat antreposu hizmeti de sağlıyor. Antreponun kapasitesi yaklaşık 
olarak 700 ton/gündür. 

Toplam 19 havalimanı/havaalanında tarifeli ve charter seferler yapan 
ve yaklaşık 200 havayolundan oluşan zengin bir müşteri portföyüne 
sahip olan Havaş, Türkiye’nin ilk ve en büyük yer hizmetleri 
kuruluşudur. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, 
İzmir Adnan Menderes, Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman, Malatya, 
Samsun, Hatay, Gaziantep, Konya, Hopa, Şanlıurfa ve Trabzon 
havalimanlarında şehir merkezi-havalimanı arasında yolcu taşımacılığı 
yapan Havaş, Bodrum’da ise otopark hizmeti veriyor. Havaş ayrıca, 
TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen Batum Uluslararası 
Havalimanı’na bağlantı sağlayan ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne coğrafi 
yakınlığı nedeniyle bu bölgede yaşayan vatandaşlara seyahat kolaylığı 
getiren Hopa Yolcu Terminali’ni Aralık 2007’den bu yana işletiyor. 

1933 yılında devlet tarafından bir kamu kuruluşu olarak kurulan Yer 
Hizmetleri ve İkram Hizmetleri Şirketi’nin devamı niteliğinde olan 
Havaş, 1987 yılında İkram Hizmetleri’nin ayrılmasının ardından, 
Türkiye’de yer hizmetleri alanında en deneyimli kuruluş olarak 

Ciro

125,9
milyon AVro

fAvök

24,2
milyon AVro

hiZMeT verilen uçAk sAyısı

182.785
TAv orTAklık pAyı

%100

Not: 18.03.2010 itibariyle Havalimanları Yer Hizmetleri hisseleri, yeni 
kurulan Havaş Havalimanları Yer Hizmetleri Yatırım Holding A.Ş.’ye 
aktarılmıştır. TAV Havalimanları Holding’in bu şirketteki payı %65 
olarak belirlenmiştir.
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faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, 1995 yılında 
Türkiye’nin ilk ve en başarılı özelleştirilen şirketi 
oldu. 2005 yılında %60 hissesini satın aldığımız 
Havaş’ın geri kalan hisseleri de 2007 yılı sonunda 
TAV Havalimanları Holding’e geçti.

Holdingimiz 2009 yılında borçluluğu azaltmak 
ve ek kaynak yaratmak için Havaş hisselerinin 
%35’ini satışa çıkardı. Havaş’ın, TAV Havalimanları 
Holding A.Ş., TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., TAV 
Bilişim Hizmetleri A.Ş., HSBC Investment Bank 
Holdings PLC ve İş Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı’nın ortaklaşa kuracağı şirkete 180 milyon 
avroya satılması için 16 Ekim 2009 tarihinde 
bir anlaşma imzalandı. Nihai ortaklık yapısında 
TAV Havalimanları %65, İş Girişim %6,7, HSBC 
Investment Bank ise %28,3 paya sahip oldu. Yıl 
boyunca hüküm süren kriz ortamına rağmen 
gerçekleştirilen satış işlemi, TAV Havalimanları 
Holding’e duyulan güvenin bir göstergesidir. 

Havaş’ın Aldığı Uluslararası Ödüller
•	İstanbul	İstasyonu,	Delta	Havayolları’ndan	2009	
ikinci ve üçüncü çeyreğinde “Safety and On Time 
Award in the Atlantic Region the -Grand Slam-” 
ödülünü aldı.
•	İstanbul	İstasyonu,	Swiss	International	
Havayolları’ndan Nisan ve Haziran 2009’da “STAR 
of the Month” ödülünü aldı.
•	İzmir	İstasyonu,	British	Airways,	“Most	Improved	
Station Summer 2008 Bronze Award”
•	İstanbul	İstasyonu,	“Best	Station	of	Austrian	
Airlines Short & Middle Range Flights in 2008”
•	İzmir	İstasyonu,	British	Airways’in	uçtuğu	ülkeler	
arasında 2007 ve 2008 yaz sezonu birincisi seçildi. 
•	SAS	Norge	Havayolları	2007:	“Excellence”	ödülü	
•	TÜV	2004	yılı	“Dünyanın	En	İyi	Kalite	Yönetimi”	
ödülü
•	KLM	Hollanda	Kraliyet	Havayolları	2004: 
“5 Crown” ödülü
•	British	Airways	2004:	“Hizmet	Alınan	En	İyi	Üç	Yer	
Hizmeti Şirketinden Biri”
•	First	Choice	Havayolları	2004:	“Dünyanın	En	İyi	
Yer Hizmeti Kuruluşu” (Havaş birinciliği Dalaman, 

ikinciliği Bodrum’daki hizmetiyle kazandı.) 
•	First	Choice	AL	2003:	Dünya’nın	En	İyi	Yer	Hizmeti	
Kuruluşu
•	KLM	Hollanda	Kraliyet	Havayolları	2002:	KLM	
Hollanda Kraliyet Havayolları’nın ikinci büyük ödülü 
“4 Crown” 
•	Özelleştirme	İdaresi	2000:	En	İyi	Özelleştirilme	
Sertifikası 

Sertifikasyonlar
ISO:9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

İştirakleri

Cyprus Airport Services (CAS) Ltd.
Kıbrıs Türk Hava Yolları ile Havaş’ın %50 ortaklıkla 
kurdukları CAS, Ercan Havalimanı’nda Aralık 
2008’den itibaren yer hizmetleri veriyor. 

TAV Gözen
Havaş ve Gözen Havacılık ve Türkmen Havacılık 
tarafından, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın A14 
apronunda, 2 ve 18 numaralı iki adet hangarda özel 
jetlere yönelik hangarlama, teknik destek, ekip 
dinlenme, uçak temizliği gibi hizmetler vermek 
amacıyla Haziran 2008’de kuruldu. Havaş’ın %32,4 
hissesine sahip olduğu Şirket, faaliyetlerine Mart 
2009 tarihinde başladı. 

Turkish Ground Services
Turkish Ground Services (TGS), yer hizmetlerini 
başka bir şirket çatısı altında yürütmek isteyen 
Türk Hava Yolları tarafından kuruldu. Şirket’e iştirak 
edecek yer hizmetleri firmasını seçmek için 28 
Kasım 2008 tarihinde düzenlenen ihalede Havaş, 
en iyi teklifi vererek TGS’ye %50 oranında hissedar 
oldu. TGS, Ocak 2010 yılında İstanbul Atatürk, 
Ankara, İzmir, Antalya ve Adana havalimanlarında 
faaliyetlerine başladı.

yer hizmetleri:  ˜
havaŞ ve tgs
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gümrüksüz 
mağazacılık: atü

dünya standartlarında
sunulan hizmet

türkiye’nin en büyük gümrük hattı dıŞı eŞya satıŞ 
mağazalarının iŞletmecisi atü, toplam 12.570 metrekare 
alanda, 48 mağazayla dünyanın en tanınmıŞ markalarına 
ait 40 bin referans ürünü cazip fiyatlarla yolcuların 
hizmetine sunuyor.

TAV Havalimanları Holding ve Unifree ortaklığında kurulan ATÜ, 

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin işletmeye 

açılmasıyla birlikte gümrük hattı dışı (duty free) eşya satışı 

mağazalarının işletmeciliğini yapmaya başladı.

2006 yılında İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa 

Havalimanlarını “yap-işlet-devret” modeliyle işletmeye 

başladığımızda ATÜ de bu iki havalimanını operasyon alanına 

dahil etti. ATÜ’nün operasyon alanına, 2007 yılının başında ilk yurt 

dışı projemiz olan Tiflis Uluslararası Havalimanı ve ardından da 

Batum Uluslararası Havalimanı eklendi. ATÜ, 2009’da işletmeye 

açılan Tunus’taki Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası 

Havalimanı’ndan sonra 2010 Mart ayında Makedonya’da Üsküp 

Büyük İskender ve Ohrid’de St. Paul The Apostle Uluslararası 

Havalimanları’nda operasyona başladı.

ATÜ’nün Hizmet Verdiği Havalimanı Duty Free Alanı (m2)

İstanbul Atatürk Havalimanı 5.991

Ankara Esenboğa Havalimanı 2.262

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2.353

Tiflis Uluslararası Havalimanı 294

Batum Uluslararası Havalimanı 68

Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı 1470

Alexander the Great Uluslararası Havalimanı 88

Ohrid St. Paul The Apostle Uluslararası Havalimanı 44

Ciro

290,3
milyon AVro

fAvök

27,7
milyon AVro

çAlışAn sAyısı

1.103
TAv orTAklık pAyı

%50
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Türkiye’nin en büyük gümrük hattı dışı eşya satış 

mağazalarının işletmecisi ATÜ, toplam 12.570 

metrekare alanda, 48 mağazayla dünyanın en 

tanınmış markalarına ait 40 bin referans ürünü 

cazip fiyatlarla yolcuların hizmetine sunuyor. ATÜ, 

duty free hizmetinin yaygınlaştırılması ve yolculara 

alışveriş kolaylığı sağlanması amacıyla kurduğu 

“pre-order” sistemiyle internet üzerinden ön sipariş 

yapabilme olanağı da sağlıyor.

Dünya standartlarında hizmet sunmak amacıyla 

her geçen gün kendini yenileyen ve ürün 

çeşitliliğini sürekli artıran ATÜ’nün başarısı 

uluslararası ödüllerle tescilleniyor. 2000 yılında 

Frontier Dergisi tarafından dünyadaki duty free 

operatörleri arasında ikinci seçilen Şirket, 2007 

yılında da Atatürk Havalimanı’nda bulunan 

gidiş katı mağazalarını yeniledi. Duty Free 

News International’ın (DFNI) Global Awards 

organizasyonunda “En İyi Yeni Mağaza Açılışı” 

ödülüne layık görülen ATÜ’nün gidiş katı yeni 

mağazaları Aralık 2007’de operasyona başladı.

ATÜ, Nisan 2008’de düzenlenen “Dream Store” The 

ACI Airport Business & Trinity Forum’da, İstanbul 

Atatürk Havalimanı’nda sigara kategorisindeki 

mağaza uygulamalarıyla birinci seçildi. Ekim 

2008’de ise, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 

“Kapalı Çarşı” konseptiyle hizmet veren “Old 

Bazaar” mağazasıyla sektörün Oscar’ı sayılan 

Frontier Awards’da “Yılın En Başarılı Özel Mağaza 

Konsepti” ödülüne layık görüldü. 

2009’da geliş katı mağazalarının yenilenmesiyle 

müşterilerine duty free tecrübesini en doyurucu 

biçimde yaşatan ATÜ, yenilikçi ve modern tarzıyla 

dünya basınında da adından oldukça söz ettirdi.

gümrüksüz mağazacılık:  ˜
atü
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yiyecek-içecek 
hizmetleri: bta

uluslararası gıda standartlarına 
uygun, kaliteli ve sağlıklı yemekler

bta, 2009 yılında, ankara esenboğa havalimanı iç hatlar 
terminali’nde the greenport’u hizmete açtı. terminal’in 
artan iç hat yolcu talebini karŞılamak için açılan 
the greenport, bta’nın müŞteri memnuniyetine odaklı 
yaklaŞımını benimseyerek iç hat yolcu sayısı talebine daha 
çok yiyecek çeŞidi ve farklı bir konseptle hizmet veriyor.

BTA Catering, Holdingimizin işletmesini üstlendiği havalimanlarında 

konforu ve güvenliği temel alan çağdaş hizmet anlayışımız 

çerçevesinde, yolculara uluslararası gıda standartlarına uygun, 

kaliteli ve sağlıklı yemekler sunuyor. Hisselerinin %66,66’sına sahip 

olduğumuz BTA ile farklı milletlerden, farklı alışkanlıklara sahip 

yolculara kafeterya, bar, restoran, yolcu salonları ve büfelerde 24 saat 

yiyecek ve içecek hizmeti veriyoruz.

BTA, İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, 

Tiflis ve Batum uluslararası havalimanları ile Tunus Monastır Habib 

Bourgiba Uluslararası Havalimanı’nda toplam 22.500 metrekarelik 

bir alanda dünya mutfaklarının farklı lezzetlerini, geleneksel Türk 

konukseverliğiyle birleştiriyor. BTA Catering aracılığıyla 109 noktada, 

10.450 kişilik oturma kapasitesiyle, her gün ortalama 25 bin kişiye, 

en iyi hizmeti, özenli ve hızlı bir servisle ulaştırıyoruz. BTA’nın hizmet 

verdiği havalimanlarında ayda ortalama, 590.000 kişilik yemek, 

997.000 adet unlu mamul, 42 ton et ürünü ve 89 ton sebze ve meyve 

tüketiliyor.

BTA, 2009 yılında, Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde 

The Greenport’u hizmete açtı. Terminal’in artan iç hat yolcu talebini 

karşılamak için açılan The Greenport, BTA’nın müşteri memnuniyetine 

odaklı yaklaşımını benimseyerek iç hat yolcu sayısı talebine daha çok 

yiyecek çeşidi ve farklı bir konseptle hizmet veriyor. 100 kişilik oturma 

kapasitesiyle self-servis hizmet veren The Greenport’ta, yolcuların 

rahatlığı ve ihtiyaçları ön planda tutuldu. 

 

TAV Havalimanları’nın geniş vizyonunu paylaşan BTA, hizmet 

verdiği havalimanlarının dışına çıkarak yiyecek ve içecek sektöründe 

Ciro

59,1
milyon AVro

fAvök

6,5
milyon AVro

çAlışAn sAyısı

1.382
TAv orTAklık pAyı

%67
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uluslararası bir marka olma yolunda ilerliyor. Şirketin 

hizmet ve ürün kalitesini “ISO 9001:2000 Kalite 

Yönetim Sistemi” ve gıda üretimi sektöründe %100 

gıda güvenliği ve hatasız gıda üretiminin göstergesi 

olan “ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi” 

belgeleriyle kanıtlamış olması, bu yolda atılmış en 

önemli adımlar olarak dikkati çekiyor.

BTA, 2007 yılında önemli bir başarıya imza 

atarak 40 aday ülkenin katıldığı ve dünya turizm 

sektörü liderlerinin üye olduğu Trade Leaders’ Club 

tarafından her yıl düzenlenen “Uluslararası Turist, 

Otel ve Yiyecek Endüstrisi Ödülü”nü aldı.

2009 yılında 62’ncisi gerçekleşen ve Türkiye’nin 

onur konuğu olduğu Cannes Film Festivali’nin 

Gala Yemeği’ndeki yiyecek-içecek operasyonlarını 

gerçekleştirecek olan BTA, gecenin menüsünü 

belirledi.

Cakes&Bakes
Türk tüketicisinin ev dışı yeme-içme alışkanlıklarının 

son yıllarda artması, dünya çapında faaliyet 

gösteren yiyecek-içecek profesyonellerinin 

Türkiye’de büyüme kararı almalarına yol açtı. 

Bu koşulların yarattığı, yüksek standartta ürün 

ve hizmete yönelik talebe cevap verebilmek 

amacıyla BTA aracılığıyla 2006 yılında kurduğumuz 

Cakes&Bakes, bugün dünyaca ünlü fast-food ve 

kahve zincirlerine ürün tedarik ediyor. 

İkitelli’de beş kattan oluşan 3 bin metrekarelik 

binasında ekmek, pasta, unlu mamul, sandviç ve 

salatadan oluşan ürün gruplarında üretim yapan 

Cakes&Bakes, uluslararası ünlü yiyecek ve içecek 

zincirlerinin Türkiye genelindeki 200 şubesiyle 

beraber BTA’nın hizmet sunduğu havalimanlarındaki 

birimlere de ürün tedarik ediyor. Ayda bir milyon 

adet üretim hacmine sahip olan Cakes&Bakes, 

BTA’nın işletmekte olduğu havalimanlarında açtığı 

Cakes&Bakes kafelerinde de birbirinden lezzetli 

ürünleriyle yolculara hizmet veriyor.

yiyecek-içecek  ˜
hizmetleri: bta

TAV Havalimanları Holding’in yiyecek içecek 

operasyonlarını üstlenen BTA Catering ve 

Cakes&Bakes aşçıları, 21-24 Mart 2009 tarihleri 

arasında düzenlenen “7. İstanbul Uluslararası 

Gastronomi Festivali”nde iki altın, dört gümüş ödül 

ve iki merit ödülüne layık görüldü.

İstanbul International Airport Hotel 
Havalimanlarındaki oteller, yolculara en hızlı ve 

konforlu hizmeti sunmak üzere tasarlanıyor. 

Dünyanın diğer önemli havalimanları gibi İstanbul 

Atatürk Havalimanı da yolcuların rahatı ve 

konforu için şık bir otele ev sahipliği yapıyor. TAV 

Havalimanları olarak konuklarımızı Airport Hotel’de 

“evden uzakta ev konforu” içinde ağırlıyoruz.

TAV Havalimanları hizmet şirketlerinden BTA 

tarafından işletilen İstanbul International Airport 

Hotel (İstanbul Uluslararası Havalimanı Oteli), hava 

ve kara tarafı olarak ikiye ayrılıyor. Otelde 2009 

yılında yapılan ilaveyle birlikte toplam 133 adet oda 

bulunuyor. Yolcuların rahatlığı ön planda tutularak 

tasarlanan odalarda uçuş detaylarını gösteren 

ekranlar, müzik sistemi, internet erişimi ve mini bar 

bulunuyor. 

Hava tarafında bulunan odalar, TAV 

Havalimanları’nın sınırsız hizmet anlayışı içinde 

sadece günlük değil, saatlik konaklamaya da olanak 

sağlıyor. Havalimanıyla aynı mekânı paylaşan 

otelde, yolcuların arzu ettiği biçimde en pratik ve 

konforlu hizmeti veriyoruz.

İstanbul International Airport Hotel, geniş 

toplantı alanıyla işadamları ve şirketlerin yemek 

ve organizasyonları dahil olmak üzere her türlü 

ihtiyaçlarını karşılıyor. Türk konukseverliğiyle hizmet 

verdiğimiz Airport Otel’de sağlıklı ürün ve kaliteli 

servisle birbirinden lezzetli menü seçenekleri 

sunuyoruz.
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iŞletme hizmetleri: 
tav iŞletme 
hizmetleri a.Ş.

sınırsız teknolojik inovasyonla 
güçlendirilen entegre hizmet anlayıŞı

10 yılı aŞkın dinamik bilgi birikimini eŞsiz bir uzmanlığa 
dÖnüŞtüren tav iŞletme hizmetleri a.Ş., teknolojiden ve 
altyapısından güç alarak, yenilikçi bakıŞ açısıyla pek çok 
kolaylığı hayata geçirmek üzere projeler geliŞtiriyor.

Profesyonel, dinamik ve yenilikçi politikalarımızın bir ürünü olan TAV 

İşletme Hizmetleri A.Ş. (TAV İşletme Hizmetleri), kurulduğu 2004 

yılından bu yana havalimanlarında müşteri odaklı bir anlayışla hizmet 

veriyor. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. uzman ekibinin yanı sıra TAV 

Havalimanları Holding’in yarattığı sinerjiden büyük güç alıyor.

TAV İşletme Hizmetleri, TAV Havalimanları Holding’in işletmekte 

olduğu tüm terminallerin havacılık dışı gelirlerinden sorumludur. 

Bu sorumluluk çerçevesinde ticari alan tahsisi, reklam ve tanıtım 

alanlarının kiralanması, “primeclass” CIP hizmetleri, CIP Salon 

işletmeciliği, Havaş Turizm ve Seyahat Acentesi ve The Gate 

dergisinin yönetimini üstlenmektedir. Sunulan hizmetlerin tümü, 

terminalleri kullanan yolculara yönelik olarak biçimlendirilmiş olmakla 

birlikte hizmetlerin bir kısmı, yolcunun tercihine bağlı olarak terminal 

dışında başlayan veya terminalde başlayıp yolcunun tercih ettiği 

noktada son bulan hizmetlerdir.

Her yıl, yolu havalimanından geçen milyonlarca kişinin yararlandığı 

bu benzersiz hizmetlerin arkasında, TAV İşletme Hizmetleri’nin 

müşteri politikasını oluşturan müşteri odaklı yönetim anlayışı 

ve nitelikli profesyonellerden oluşan genç bir ekibin benimsediği 

takım ruhu yatıyor. Hayata geçirilen tüm projelerde en önemli rolü 

know-how’la elde edilen veriler oynamaktadır. Holding bünyesine 

kattığımız her yeni havalimanı yeni yolcu profili analizlerini, eğilimleri, 

ihtiyaçları ve dolayısıyla havacılık dışı gelirler anlamında yeni inovatif 

yaklaşımları beraberinde getirir. TAV İşletme Hizmetleri ekibi, verileri 

doğru değerlendirebildiği ve doğru hizmetleri doğru alanlarda 

konumlandırabildiği ölçüde başarılı olmaya devam etmektedir.

Ciro

25,8
milyon AVro

fAvök

4,6
milyon AVro

çAlışAn sAyısı

223
TAv orTAklık pAyı

%99,9
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Şirket, profesyonel personeliyle 7 gün 24 saat 

İstanbul Atatürk Havalimanı dış ve iç hatlar 

terminalleri, Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar 

Terminali ve İzmir Adnan Menderes Dış Hatlar 

Terminali’nin yanı sıra Tiflis, Batum ve Tunus 

Enfidha uluslararası havalimanlarına da hizmet 

vermeye devam ediyor. Şirket’in yakın vadeli 

planları arasında, Makedonya Üsküp ve Ohrid 

havalimanlarına üstün hizmet kalitesini taşımak 

yer alıyor.

TAV İşletme Hizmetleri, aynı zamanda, 

birçok havalimanıyla işbirliği sağlayarak ilgili 

havalimanlarında hizmetlerini sürdürüyor. 

Şirket’in 2009-2010 döneminde işbirliği yaptığı 

havalimanları arasında Viyana, Paris, Prag, 

Amsterdam, Frankfurt, Münih, Malta, Hong 

Kong, Singapur, Bangkok, Riga, Dubai ve Bahreyn 

havalimanları bulunuyor.

Ofis ve mağazaların Kiralanması
TAV İşletme Hizmetleri, Türkiye’nin ve dünyanın 

seçkin firmalarına havalimanlarındaki ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri için ofisler ve mağazalar tahsis 

ederken, yolculara farklı alanlarda hizmet sunan 

pek çok seçkin mağazaya kolay ulaşım olanağı 

sağlıyor. 

Hedef Kitleye Yönelik Reklam Alanlarının 
Pazarlanması 
Her gün on binlerce kişinin kullandığı havalimanları, 

prestij amaçlı reklam kampanyaları için önemli 

bir lokasyon olma özelliğini taşıyor. Reklam ve 

tanıtım alanları pazarlayan TAV İşletme Hizmetleri 

A.Ş., reklam araçlarının yerleşiminde, yolcuların ve 

yakınlarının sirkülasyon alanlarını göz önüne alarak, 

hedef kitleye etkin bir biçimde ulaşacak en uygun 

lokasyonları seçiyor. Bu dikkatli seçimin sonucu 

olarak marka bilinirliğini artırmak veya yolcuları yeni 

bir kampanyadan haberdar etmek isteyen şirketler 

reklam vermek için havalimanlarımızda pek çok 

iŞletme hizmetleri:  ˜
tav iŞletme hizmetleri a.Ş.
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farklı alanı tercih ediyor. Reklam için tercih edilen 

alanlar arasında check-in adaları, yiyecek-içecek 

alanları, uçak körük bölgeleri, duty-free mağaza 

alanları, pasaport-bagaj alım salonları, karşılayıcı 

salonları ve otoparklar yer alıyor.

 “primeclass” CIP Servis ile Kişiye Özel Hizmetler
TAV İşletme Hizmetleri’nin “primeclass” CIP 

Servis’i, yolculara maksimum kalitede sınırsız 

hizmet vermek ve konforu en üst seviyede 

hissettirebilmek amacıyla tasarlandı. 2000 

yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 

Terminali’nin TAV Havalimanları bünyesinde 

işletmeye açılmasının ardından, yolcuların 

butik hizmet beklentisini karşılayabilmek için 

“primeclass” CIP Servis kuruldu. 2001 yılı sonunda 

hizmete giren “primeclass” CIP Servis, o günden bu 

yana TAV Havalimanları’nın her biri birbirinden özel 

olan müşterilerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını 

aralıyor. 

Konfora önem veren, stressiz seyahat etmek 

isteyen ve zamanla yarışan yolcular için tasarlanan 

“primeclass” CIP Servis, fark yaratan hizmetleri 

sayesinde zaman kazandırıyor, tüm uçuş işlemlerini 

kolaylaştırarak uçuş öncesi ve sonrasında yaşanan 

heyecan ve stresi ortadan kaldırıyor. Yolcuların 

tercih ettikleri havayolu şirketine bakılmaksızın, 

seyahat öncesi ve sonrası attıkları her adımı 

kolaylaştırıyor.

“primeclass” CIP Servis’in ayrıcalıklı dünyasını 

tercih eden yolcular, iç ve dış hat terminallerinde 

özel olarak tasarlanan, konforla kalitenin birleştiği 

“primeclass” CIP salonlarında kalabalıktan uzak, 

sakin bir ortamda dinlenebiliyor. Birçok noktada 

profesyonel yardımcılardan asistanlık hizmeti alan 

“primeclass” CIP Servis konukları, “primeclass” 

olmanın farklılığını yolculuklarının her aşamasında 

hissediyorlar.

Prime Pack ve Prime Select olarak iki farklı 

başlıkta sunulan “primeclass” CIP Servis, 

Türkiye’de İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa 

havalimaları ile Gürcistan’da Tiflis ve Batum 

uluslararası havalimanlarında hizmet sunuyor ve 

çok yakında Tunus Enfidha ve Makedonya Üsküp 

havalimanlarında da hizmet vermeyi planlıyor.  

CIP Salon İşletmeciliği
“primeclass” CIP Salon İşletmeciliği (CIP Lounge), 

müşterilerine farklı olanaklar sunmak isteyen 

havayolu şirketleri, bankalar ve diğer kuruluşlar 

için havalimanlarında özel yolcu salonları açıyor ve 

işletmesini yürütüyor. 

“primeclass” hizmetleri çerçevesinde internetten 

televizyona, günlük gazetelerden çocuk oyun 

odalarına ve özenle hazırlanan açık büfe yemek 

servisinden duş imkânına kadar her türlü konfor, 

“primeclass” konuklarına sunuluyor. 2009 yılı 

itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı THY iç hat 

iŞletme hizmetleri:  ˜
tav iŞletme hizmetleri a.Ş.
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ve dış hat, Akbank Wings iç hat ve dış hat, Garanti 

Zone iç hat ve dış hat, Yapı Kredi World dış hat, 

“primeclass” dış hat lounge; Ankara Esenboğa 

Havalimanı’nda Akbank Wings iç hat ve Tiflis 

ve Batum’da “primeclass” dış hat  salonlarında 

yolcularla buluşan CIP Salon İşletmeciği, çok 

yakında Tunus Enfidha ve Makedonya Üsküp 

havalimanlarında da konukların konforunu 

sağlayacaktır.

Havaş Turizm ve Seyahat Acentesi
Türkiye’nin köklü yer hizmetleri şirketi Havaş 

bünyesinde kurulan Havaş Turizm ve Seyahat 

Acentesi, TAV İşletme Hizmetleri güvencesiyle A 

Grubu bir turizm acentesi olarak hizmet veriyor. 

Bağlı bulunduğu TAV Havalimanları Holding’in 

gücüyle kendi enerjisini birleştiren Havaş Turizm ve 

Seyahat Acentesi, kısa zamanda turizm sektörünün 

en bilinen isimlerinden biri haline geldi. Şirket, 

bu konumu sayesinde IATA, TURSAB, ASTA, 

MPI, UFTAA ve SITE gibi birçok yerli ve yabancı 

kuruluşun üyeliğine kabul edildi.

Kişiye özel hizmet sunmayı ve müşterilerine 

kendilerini ayrıcalıklı hissettirmeyi misyon olarak 

belirleyen Havaş Turizm ve Seyahat Acentesi, 

gerek planladığı seyahatlerde, gerekse düzenlediği 

organizasyonlarda tüm konuklarını mükemmel 

bir biçimde ağırlıyor. Havaş Turizm ve Seyahat 

Acentesi’nin en büyük amacı, müşterilerine hak 

ettikleri değeri yaşatmak ve onların ilk tercihi 

olmaktır. 

Birçok uluslararası turizm ve seyahat şirketiyle 

uyum içinde çalışan Havaş Turizm ve Seyahat 

Acentesi, bireysel ve kurumsal müşterilerine 

yenilikçi, yaratıcı ve sıra dışı hizmetler sunuyor. 

Uçak bileti ve otel rezervasyonları, özel jet ve 

helikopter kiralama, transfer ve araç kiralama, 

cruise turları, mavi turlar, golf turizm, spa ve 

wellness, balayı paketleri, gurme turlarının yanı sıra 

toplantı ve organizasyon (M.I.C.E), toplantı-seminer 

(meetings), teşvik organizasyonu (incentive), 

kongre (congress) ve etkinlik (events) gibi çok 

çeşitli ve profesyonel hizmetlerle müşterilerin her 

türlü ihtiyacı karşılanıyor.  

The Gate Havalimanı Dergisi 
Havalimanına yolu düşen hemen herkesin erişimine 

açık olan The Gate dergisi, Türkiye’nin en yüksek 

tirajlı dergilerinden biridir. Seçkin okur kitlesiyle 

fark yaratan The Gate, internet ortamında da 

okuyucularıyla buluşuyor.
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biliŞim hizmetleri:
tav biliŞim

havacılık sektÖrü ve teknolojik 
çÖzümler konusunda uzman bir ekip

tav biliŞim hizmetleri uzman ekibiyle 
havalimanı yÖnetimi gibi son derece 
karmaŞık ve deneyim gerektiren 
operasyonlarda son derece Önemli bir 
destek sağlarken maliyetleri azaltıp hizmet 
kalitesini en üst seviyeye yükseltmeyi 
hedefliyor.

Yazılım Hizmetleri
TAV Bilişim Hizmetleri uzman ekibiyle havalimanı 

yönetimi gibi son derece karmaşık ve deneyim 

gerektiren operasyonlarda son derece önemli 

bir destek sağlarken maliyetleri azaltıp hizmet 

kalitesini en üst seviyeye yükseltmeyi hedefliyor. 

Personel müdahalesini en düşük seviyede tutan 

işlemlerle de operasyonel yönetimi kolaylaştırıyor.

Bu çerçevede TAV Bilişim, havalimanlarının 

operasyonel büyüklükleri doğrultusunda 

ölçeklendirilen iki önemli çözümü Airport Business 

Suite (ABS) ve Flight Information Display System’i 

(FIDS) faaliyete geçirdi. 

ABS, havalimanında kurulu sistemlerden akan 

bilgilerin uçuş çerçevesinde örgütlenmesini ve 

ilgili noktalara gerçek zamanlı veri iletimiyle tek 

merkezden yönetilmesini mümkün kılıyor. Bu 

sayede tüm operasyonel ve finansal işlemler, 

kanıtlanmış iş süreçleri çerçevesinde yapılandırılıp 

yorumlanarak en iyi biçimde yönetiliyor. ABS’nin 

bir diğer işlevi ise havalimanı genelinde verilen tüm 

hizmetlerin eksiksiz kayıt altına alınmasını ve kısa 

sürede faturalandırılarak gelire dönüştürülmesini 

sağlamaktır. Sistem, İzmir Adnan Menderes (2006), 

Ankara Esenboğa (2006), Tiflis (2007), İstanbul 

Sabiha Gökçen (2007), İstanbul Atatürk (2007), 

Ciro

7,6
milyon AVro

fAvök

1,2
milyon AVro

çAlışAn sAyısı

115
TAv orTAklık pAyı

%97
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Monastır Habib Bourguiba (2008) ve Enfidha 

Zine el Abidine Ben Ali (2009) havalimanlarında 

başarıyla kuruldu. Bu havalimanlarında, zamanla 

değişen ihtiyaçlara göre ayarlanabilen ABS 

uygulamasının yeni versiyonlarıyla destek verilmeye 

devam ediliyor.

Geliştirilmekte olan Resource Management System 

(RMS) ile havalimanlarındaki sabit ve taşınabilir 

kaynakların yanı sıra insan kaynağının da en etkin 

biçimde yönetilmesi amaçlanıyor. Kaynakların 

gerçek zamanlı yönetimine ve operasyonel maliyete 

yönelik katma değer yaratılmasına duyulan ihtiyaç 

doğrultusunda, RMS bir karar destek aracı olarak 

geliştirildi. TAV Bilişim tarafından sunulan ABS 

ve FIDS ürünleriyle uyumlu çalışacak biçimde 

tasarlananan RMS’nin amaçlanan işlemleri 

yerine getirebilmesi için karmaşık modelleme 

ve optimizasyon özellikleriyle donatılıyor ve bu 

süreçte ilgili akademik çevrelerle uzun süreli işbirliği 

yapılıyor.

Finansal Sistemler
TAV Bilişim Hizmetleri’nin geliştirmek ve destek 

vermekle sorumlu olduğu Oracle e-Business 

uygulamaları (ERP), TAV Havalimanları 

Holding’in yanı sıra Holding’in Türkiye’deki dört 

havalimanında, TAV İşletme Hizmetleri, TAV Gözen, 

TAV Gazipaşa, TAV İnşaat, TAV Özel Havacılık, TAV 

Yatırım Holding ve yurt dışında ise TAV Cairo ve TAV 

Tunus havalimanları tarafından Türkçe, İngilizce ve 

Fransızca olarak kullanılıyor. 2009 yılında Tunus’ta 

biliŞim hizmetleri:  ˜
tav biliŞim

Enfidha Havalimanı’nda tüm finansal ve lojistik 

modülleriyle birlikte kurulan sistem, başarıyla 

hayata geçirildi.

2009 yılında Holding ve bağlı şirketlerinde 

Oracle üzerinden yürütülen mali işler süreçlerinin 

standardizasyonu, uygulama birliği ve kontrol 

kolaylığını sağlamak amacıyla bir Süreç Çalışması 

yapıldı. Süreç ve sistem boyutunda belirlenen 

iyileştirme fırsatları projelendirilerek hayata 

geçirildi ve çalıştaylar ve dokümantasyonlar 

aracılığıyla TAV genelinde bilgi paylaşımı 

sağlandı. Çalışma kapsamında, Holding genelinde 

benimsenen görevlerin ayrılığı ilkesiyle uyumlu 

olarak mali işler uygulamalarındaki sistemsel rol 

ve sorumluluk çalışmaları da sisteme uyarlandı. 

Uygulamada oldukça faydalı olduğu gözlemlenen 

süreç çalışmalarının 2010 yılında lojistik ve insan 

kaynakları süreçleri için de gerçekleştirilmesi 

planlanıyor.

İnsan kaynakları uygulamalarının Oracle self servis 

üzerinden TAV geneline yaygınlaştırılmasına 

yönelik çalışmalar da 2009 yılında hız kazandı. 

Oryantasyon, eğitim ve  geçici görev süreçleriyle 

ilgili formların sisteme taşınmasının ardından 

mevcut izin süreciyle ilgili yeniden yapılandırma 

çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında 

geliştirilen yan haklar, işe başlatma ve görev 

ücret değişikliği süreçlerinin de 2010 yılında 

Oracle uygulamaları kapsamına dahil edilmesi 

hedefleniyor.
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2009 yıl sonu itibariyle TAV Havalimanları 

Holding’e bağlı yedi şirkette sabit kıymetler 

sisteme aktarılarak raporlama ve operasyonlar 

sistem üzerine taşındı. 2010 yılında TAV İstanbul 

ve TAV Ankara’nın da modül kurulumlarının 

tamamlanmasıyla TAV şirketleri, Oracle 

uygulamalarında hedeflenen standart matris 

yapısına ulaşacaktır. Operasyonel verimliliğe büyük 

ölçüde katkı sağlayacak bu uygulamayla veri 

kontrolü ve raporlama süreçleri kolaylaştırılaraktır.

2009 yılında tamamlanan bir diğer çalışma ise nakit 

yönetimi uygulamaları kapsamında Türkiye’de 10 

bankayla günlük ekstre entegrasyonu projesidir. 

Bu entegrasyon sayesinde verilerin aktarımı 

ve mutabakatı sağlanırken her gün yüzlerce 

tahsilat kaydının otomatik olarak sistemde 

oluşturulmasıyla tüm iş birimlerinde iş gücünden 

tasarruf edildi. 2009 yılında başlatılan ve Mart 

2010’da tamamlanması planlanan Tunus Hazine 

Kurulumu projesi kapsamında da yurt dışı ilk 

banka entegrasyonunun UIB ile gerçekleştirilerek 

ödemelerin günlük e-mail yoluyla bankaya bildirimi 

ve nakit yönetimi işlemlerinin otomatik hale 

getirilmesi planlanıyor. Türkiye’de benzer otomatik 

nakit yönetimi işlemleri ise Garanti Bankası ile 

yürütülüyor.

7 Gün 24 Saat Hizmet Anlayışı 
Sistem işleyişlerini 7x24 hizmet veren çağrı 

merkeziyle destekleyen TAV Bilişim, yönetim 

birimlerinin ihtiyaç duyduğu raporlama ve 

performans göstergelerinin takibini otomatik olarak 

sağlıyor. Kullanıcılar her an, Türkiye, Gürcistan, 

Mısır, Katar, Tunus ve Libya’da TAV Bilişim’e telefon, 

elektronik posta ya da web üzerinden erişebiliyorlar.

Otoparktan Uçağa Varıncaya Kadar  
Her Alanda Destek
Çok sayıda sistem entegrasyonuna başarıyla imza 

atan TAV Bilişim, terminal genelindeki yolcu, bagaj, 

uçak ve tüm paydaşların ihtiyaç duyabileceği diğer 

karışık süreçleri basit hale getiren entegrasyon 

çözümleri sayesinde, hizmetlerin otomatik 

faturalandırılmasına imkân sağlarken farklı 

sistemlerin yönetim ve takibini de kolaylaştırıyor. 

2009 yılında hayata geçirilen ERP entegrasyon 

projeleriyle, otopark ve bilet sistemlerinin günlük 

fatura ve ödeme kayıtları oluşturması konusunda 

otomasyona geçilmiştir.

 

TAV Bilişim, check-in, bagaj ve uçağa biniş 

işlemlerine yönelik sistemlerin işletilmesinde 

(CUTE ve BRS), yolcu ve yolcu yakınlarının yanı sıra 

terminaldeki tüm resmi ve özel kuruluşların da 

ihtiyaç duydukları uçuş bilgilendirme sistemlerinin 

(FIDS) hatasız olarak çalıştırılmasında ve otopark 

ve vale hizmetlerini kolaylaştıran ödeme, plaka 

tanıma, kontrol ve güvenlik sistemlerinin 

yürütülmesinde “kusursuz hizmet ve mutlu 

müşteri” anlayışıyla 365 gün, 24 saat faaliyet 

gösteriyor. 
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Yolcuların yanı sıra terminali kullanan uçak ve 

havayolu şirketlerinin ihtiyaç duydukları yanaştırma 

sistemlerinin (GOS-DGS) işletimi de aynı özen ve 

dikkatle yürütülüyor. Park halindeki uçakların aldığı 

enerji (400Hz-EMS), köprü (BMS) ve klimatize hava 

(PCA) gibi hizmetlere ilişkin kullanım verilerinin 

takibi ve kontrolü, TAV Bilişim’in tasarladığı 

entegrasyon çözümleriyle mümkün kılınıyor. 

Otomasyonda En Üst Seviye
TAV Bilişim, çağdaş bir şirketin ihtiyaç duyduğu 

ofis otomasyonu, elektronik ofis uygulamaları, 

doküman ve arşiv yönetimi, kayıp eşya, ambar 

stok ve satın alma süreçleri, internet ve domain 

hizmetleri ve bunlar gibi her türlü uygulamaya 

ilişkin güvenlik yapılarının tasarım, projelendirme, 

yapım ve işletimini kalite ve sektör standartlarının 

gerektirdiği en üst seviyede gerçekleştirmektedir.

TAV Bilişim’in otomasyon başarı öykülerinden biri 

de “primeclass” şirketinde tüm süreçleri online 

ortama taşıyan Online Primeclass sistemidir. 

“primeclass”, TAV İşletme Hizmetler’ine bağlı 

olarak faaliyet gösterdiği havalimanlarında CIP 

müşterilerine karşılama, uğurlama, transfer 

ve lounge gibi hizmetler sunuyor. Online 

Primeclass sistemi kapsamında firmanın tüm 

rezervasyon, operasyon, lounge, raporlama ve 

muhasebe süreçleri, belirlenen akış kurallarına 

ve yetkilendirmeye göre intranet ve internet 

platformlarıyla online ortamda gerçekleştirilebiliyor. 

Sistem sayesinde süreçler sistematik bir hale 

getirilerek optimize edilirken süreçte meydana 

gelebilecek sorunların en aza indirgenmesi 

hedefleniyor.

Havacılık sektörüne sunduğu çözümlerin yanı 

sıra, kendi iç süreçlerini yönetmek amacıyla da 

çalışmalar sürdüren TAV Bilişim, Şubat 2007’de 

Uluslararası Alman Kalite Belgelendirme Kuruluşu 

(TÜV) tarafından yapılan denetimlerde, ISO 

9001:2008 Kalite Belgesi’ni almaya hak kazandı. 

TAV Bilişim, çözüm üretmeye yönelik anlayışıyla 

TAV Havalimanları Holding’in işlettiği 

havalimanlarına sunduğu hizmetlerin yanı sıra, 

TAV Havalimanları işletmesinin dışına da çıkarak, 

hem maliyet hem de teknoloji açısından yüksek 

avantajlara sahip çözümlerini sektöre yaymayı 

hedefliyor.

Otopark ve Valepark
Otopark ve Vale Park yönetimi, havalimanı 

operasyonlarının önemli bir parçasıdır. Bu 

doğrultuda, havalimanlarında uçtan uca yüksek 

teknoloji ürünü entegre çözümler sunmayı 

hedefleyen TAV Bilişim, farklı lokasyonlar için 

minimum kaynakla merkezi yönetim yapısı 

sağlamak amacıyla, TCP/IP tabanlı iletişim, web 

tabanlı raporlama, entegre plaka tanıma sistemi 

ve entegre VOIP tabanlı interkom sistemi içeren 

son teknoloji ürünü otopark yönetim sistemi 

çözümleri sunuyor. Şirket’in bu hizmeti ilk olarak 

Tunus Zine El Abidine Ben Ali Havalimanı ve TAV-G 

Emniyetevler otoparklarında kullanılmaya başlandı.

Bu otopark yönetim sistemi çözümlerine ek olarak, 

çoklu havalimanı, çoklu şirket ve çoklu dil desteği 

sağlayan, merkezi raporlama ve entegrasyon, 

offline çalışma, POS entegrasyonu ve yüksek 

güvenlik dahil birçok özelliğe sahip Vale Park 

Yönetim Sistemi çözümleri de verilen hizmetler 

arasında yer alıyor. Sistemin yakın zamanda 

İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa 

Havalimanı’nda kullanıma başlaması planlanıyor.

biliŞim hizmetleri:  ˜
tav biliŞim
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Özel güvenlik 
hizmetleri:  
tav Özel güvenlik uzman yÖnetici kadrosu ve 

uluslararası iŞ deneyimine sahip 
personel

tav Özel güvenlik, faaliyet konusu olan 
sivil havacılık güvenliği hizmetinin yanı 
sıra, tav havalimanları holding dıŞında 
diğer firmalara sağladığı kargo güvenliği, 
fiziki güvenlik (mağaza, tesis, iŞletme) 
ve müsaadeli silah taŞıma hizmeti olmak 
üzere toplam dokuz projede 2 bini aŞkın 
personeliyle hizmet veriyor.

Her gün on binlerce yolcuyu ve ziyaretçiyi ağırlayan 

havalimanlarında güvenlik, en önemli konulardan 

biri olarak öne çıkıyor. Devletin bilgi birikimini ve 

özel sektörün avantajlarını bir araya getirerek 

oluşturduğumuz TAV Özel Güvenlik, Türkiye’de 

işletmesini üstlendiğimiz tüm terminallerde 

güvenlik kontrol noktaları ve otopark bölgelerinde 

emniyet güçlerinin gözetim ve denetiminde görev 

yapıyor.

TAV Özel Güvenlik, faaliyet konusu olan sivil 

havacılık güvenliği hizmetinin yanı sıra, TAV 

Havalimanları Holding dışında diğer firmalara 

sağladığı kargo güvenliği, fiziki güvenlik (mağaza, 

tesis, işletme) ve müsaadeli silah taşıma hizmeti 

olmak üzere toplam dokuz projede 2 bini aşkın 

personeliyle hizmet veriyor. Yüksek standartlar 

belirleyen TAV Özel Güvenlik, sivil havacılık 

güvenliği alanında uluslararası standartlar 

doğrultusunda Milli Sivil Havacılık Güvenlik 

Programı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği esaslarına 

uygun olarak çalışıyor.

Ciro

7,1
milyon AVro

fAvök

1,4
milyon AVro

çAlışAn sAyısı
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TAv orTAklık pAyı
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Devletin bilgi birikimini ve özel sektörün 

avantajlarını bir araya getirdiğimiz TAV Özel 

Güvenlik’in uzman yönetici kadrosu, emniyet 

ve silahlı kuvvetlerle sivil kökenli, uluslararası 

iş deneyimine sahip, sivil havacılık güvenliği 

konusunda uluslararası eğitim programlarını 

tamamlamış, nitelikli personelden oluşuyor. 

TAV Özel Güvenlik; 
•	T.C.	İçişleri	Bakanlığı’nın	13.09.2007	tarih	ve	

497 sayılı “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet 

İzin Belgesi”ne istinaden İstanbul Atatürk 

Havalimanı’nda, 

•	T.C.	İçişleri	Bakanlığı’nın	25.12.2007	tarih	ve	

505 Sayılı “Özel Güvenlik Kurumu Faaliyet İzin 

Belgesi”ne istinaden İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı’nda, 

•	31.12.2007	tarih	ve	525	Sayılı	“Özel	Güvenlik	

Kurumu Faaliyet İzin Belgesi”ne istinaden Ankara 

Esenboğa Havalimanı’nda oluşturduğu Eğitim 

Kurumları ile 5188 sayılı Kanun ve Yönetmelik 

hükmünde Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri veriyor.

Özel güvenlik hizmetleri:   ˜
tav Özel güvenlik
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Yiğit ÇubukÇu,  
8 Yaşında
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“primeclass” ve Havaş Turizm, EmITT 2009 Doğu 
Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı.
TAV Havalimanları’na bağlı TAV İşletme 

Hizmetleri’nin kişiye özel CIP hizmeti “primeclass” 

ve hizmet anlayışıyla fark yaratan turizm acentesi 

Havaş Turizm, İstanbul’da düzenlenen EMITT 

2009 Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’na 

katıldı. Fuarda sektör otoriteleriyle bir araya 

gelen “primeclass” CIP Servis ve Havaş Turizm ve 

Seyahat Acentesi, etkinlik kapsamında düzenlenen 

Emitt 2009 En İyiler Ödülleri’nde de “En iyi Stand 

Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

TAV Bilişim, Passenger Terminal EXPO 2009’da
TAV Havalimanları’na bağlı TAV Bilişim, 

havalimanlarında kullanılan bilgi sistemleri 

konusunda sahip olduğu bilgi birikimiyle küresel 

ve yerel “havacılık çözümleri” üreterek sektörün 

sistem entegratörü olma yolunda hızla ilerliyor. 

TAV Bilişim, çözüm ortağı olduğu şirketlerin 

sponsorluklarıyla bilişim alanında dünyanın önde 

gelen etkinliklerine katılarak sektördeki bilinirliğini 

artırmayı hedefliyor. Şirket, bu doğrultuda 

Passenger Terminal EXPO 2009’a katılarak üç 

gün boyunca dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 

sektör profesyonellerine geniş ürün yelpazesini ve 

sunduğu çözümleri tanıttı.

TAV Havalimanları Holding, IATA Slot 
Konferansları’nda
TAV Havalimanları Holding, yılda iki kez düzenlenen 

ve havalimanlarında slotların tahsisi konusunda 

bir forum oluşturmayı amaçlayan IATA Slot 

Konferansları’na katıldı. Konferanslarda TAV 

Havalimanları yetkilileri, konferans katılımcılarına 

Enfidha, Alanya ve Makedonya’da açılan yeni 

havalimanlarıyla ilgili bilgi verdi. Haziran 2009’da 

Montreal ve Kasım ayında da Vancouver’da 

düzenlenen konferanslar, IATA’nın en geniş 

kapsamlı etkinliği olarak dikkat çekiyor.

TAV Havalimanları Holding Routes Afrika’da
TAV Havalimanları Holding, Afrika’da düzenlenen 

yıllık hava hizmetleri geliştirme forumu Routes 

Africa’ya katıldı. Mayıs 2009’da Marakeş’te 

düzenlenen etkinliğe birçok hava yolu ve 

havalimanının yanı sıra Afrikalı ve Afrika bağlantılı 

turizm yetkilileri katıldı. TAV Havalimanları, forum 

süresince hedef hava yollarıyla, Tunus Enfidha 

Zine El Abidine Ben Ali Havalimanı’nda hizmet 

geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptı. Katılımcılar, 

etkinlik kapsamında bir araya gelen hava yollarını 

birer birer ziyaret ederek diledikleri an yüz yüze 

görüşme imkânı buldu.

pazarlama
faaliyetleri

tav havalimanları ve bağlı 
Şirketlerinin yurt içi ve yurt dıŞı 
pazarlama faaliyetleri 2009 yılında da 
tüm hızıyla sürdürüldü.
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KURUmSAl RİSK YÖNETİmİ

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAV), Aralık 

2009’da bağımsız bir denetim şirketinin 

danışmanlığıyla bünyesinde Kurumsal Risk 

Yönetimi (KRY) sistemini kurmak ve sonrasında 

tüm Holding şirketlerine yaymak amacıyla bir proje 

başlattı. Projenin ilk aşaması, KRY’nin Holding 

içinde yapılandırılması ve son aşaması da Kurumsal 

Öz Denetim işlevinin (KÖD) yine Holding içinde 

hayata geçirilmesi olarak öngörülmektedir. 2010 yılı 

içinde tamamlanması öngörülen KRY yapılandırma 

süreci, TAV İcra Kurulu’nun sorumluluğu ve 

gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Organizasyon şemasında Finans Direktörlüğü 

altında yapılanmış olan Risk Yönetimi ve Araştırma 

Koordinatörlüğü de bu süreçte önemli bir rol 

oynamaktadır. Koordinatörlük, TAV’ın kurumsal 

hedeflerine ulaşabilmesi sürecini etkileyebilecek 

risk faktörlerini tespit etmek, bu amaçla uyumlu 

risk iştahını belirlemek, söz konusu riskleri 

değerlendirmekle yükümlüdür. Ayrıca, fırsatları 

öne çıkarırken belirsizlik ve tehdit oluşturabilecek 

riskler için kontroller ve aksiyon planları oluşturmak 

ve sonuç olarak karar mekanizmalarının doğru 

işleyişini kolaylaştıracak raporları hazırlamak 

da Koordinatörlüğün sorumluluk ve görevleri 

arasındadır. 

Risk Yönetimi ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün 

bir misyonu da TAV içinde ortak bir risk algısının 

oluşmasıdır. Kurumsal Öz Denetim olarak 

tanımlanan bu süreçte, tüm çalışanların iş birimleri 

düzeyinde kendi risklerini anladığı, derecelendirip 

değerlediği disiplinli ve yapıcı bir öz denetim 

ortamının oluşması hedeflenmektedir.  

TAV İç Denetim Direktörlüğü, dönemsel teftiş 

faaliyetleri yürüterek Holding ve bağlı iştiraklerinde 

Grup Risk Politikası ile uyumu denetlemektedir. Bu 

dönemsel teftişlerin sonuçları hakkında denetime 

konu olan iş birimi yöneticileriyle görüşüldükten 

sonra teftiş özetleri Denetim Komitesi’ne ve Üst 

Yönetim’e raporlanmaktadır. KRY ve KÖD projeleri 

tamamlanıp hayata geçirildiğinde iş birimlerinin öz 

denetim raporları da Risk Yönetimi ve Araştırma 

Koordinatörlüğü tarafından İç Denetim Direktörlüğü 

aracılığıyla Denetim Komitesi’ne sunulmaya 

başlanacaktır.

Kurumsal Risk Yönetimi, aşağıdaki risk alanlarının 

yönetimini kapsamaktadır:

•	Finansal	

•	Operasyonel	

•	Stratejik	

•	Yasal	ve	Uygunluk

risk yÖnetimi

tav havalimanları holding a.Ş.,  
aralık 2009’da bağımsız bir  
denetim Şirketinin danıŞmanlığıyla 
bünyesinde kurumsal risk yÖnetimi 
(kry) sistemini kurmak ve sonrasında 
tüm holding Şirketlerine yaymak 
amacıyla bir proje baŞlattı.
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FİNANSAl RİSK YÖNETİmİ

TAV finansal risklerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

•	Kredi	riski

•	Likidite	riski

•	Piyasa	riski

Kredi Riski
Kredi riski, bir finansal işlemde karşı tarafın 

kendine düşen yükümlülüğü yerine getirememesi 

durumunda maruz kalınan risktir ve uygulamada 

genellikle alacakların tahsilinde karşılaşılan 

güçlükler biçiminde ortaya çıkmaktadır. 

TAV’ın finansal varlıkları genellikle nakit ve nakit 

benzerlerinden oluşan ticari alacaklardır ve nakit 

fonlardır. Kredi derecelendirmesi yüksek banka ve 

finans kuruluşlarıyla çalışıldığı için nakit fonlarla 

ilgili maruz kalınabilecek kredi riski sınırlıdır. 

Kredi riskine maruz olabilecek toplam değeri ise 

ayrılmış karşılıklar düşüldükten sonraki net alacak 

portföyü ve toplam nakit ve nakit benzerleri 

oluşturmaktadır. Alacakların tahsil süreci ekonomik 

konjonktürden etkilenebilmektedir; ancak, 

Holdingimiz bu alanda mevcut ayrılmış karşılıkların 

dışında kayda değer bir kayıp yaşanmasını 

öngörmemektedir. Bunun nedeni ise müşterilerin 

kredi değerliliğini araştırma ve çalışma koşullarına 

uygun teminatları alma yönünde prosedürlerin 

bulunması ve müşteri portföyünün önemli bir 

kısmının yüksek itibarlı havayolları şirketlerinden 

oluşmasıdır. Havacılık dışı operasyonlarda ise 

satışlar nakit ve/veya kredi kartıyla yapılmaktadır. 

Kredi değerliliği görece düşük olan müşterilerden 

ise banka teminat mektubu veya teminat senedi 

istenmektedir.

likidite Riski
Nakit ödeme ve/veya benzeri bir finansal 

varlık karşılığı giderilmesi zorunlu olan finansal 

yükümlülükleri yerine getirirken ortaya çıkabilecek 

belirsizlikler likidite riskini oluşturmaktadır. TAV, 

gerek normal gerekse stresli piyasa koşullarında, bu 

yükümlülüklerini karşılayacak yeterlilikteki likiditeyi 

hazır bulundurarak büyük kayıplardan kaçınmayı 

ve böylece Şirket itibarını korumayı ilke olarak 

benimsemiştir. 

TAV, sunduğu ürün ve hizmetleri faaliyet 

temelinde maliyetlendirmektedir. Bu sayede 

nakit akışının etkin yönetimini ve eldeki fonlarla 

yapılan yatırımlardan azami faydayı garanti altına 

almaktadır. Öngörülen operasyonel ve finansal 

giderlerini karşılayacak yeterlilikte, anında nakde 

çevrilebilecek kaynağı hazır bulundurmak ana 

ilkesidir. Ancak, doğal afetler gibi öngörülmesi 

mümkün olmayan olağanüstü durumların 

olası sonuç ve etkileri bu kapsamın dışında 

değerlendirilmelidir. 

Piyasa Riski 
Piyasa riski, serbest piyasa koşullarında döviz 

kurlarında, faiz oranlarında ve hisse senedi 

fiyatlarında oluşabilecek, Holding’in gelirlerine ve 

elindeki finansal enstrümanların piyasa değerine 

doğrudan etki edebilecek değişikliklerin tümüdür. 

TAV’da piyasa riski yönetimi, bir yandan maruz 
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kalınan riskleri kabul edilebilir parametreler içinde 

tutarken diğer yandan potansiyel getiriyi optimize 

etmeyi amaçlamaktadır. 

TAV, türev ürünler alıp satarak ve mali 

yükümlülükler üstlenerek piyasa risklerini 

yönetmeyi hedeflemektedir. Tüm bu işlemler TAV 

üst yönetiminin ve kreditörlerinin belirlediği politika 

ve ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Kur riski
Kur riski, finansal enstrümanların değerinde, 

döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak 

oluşabilecek dalgalanmalardan kaynaklanır. TAV, 

finansal pozisyonu ve nakit akışına bağlı olarak bu 

dalgalanmalara maruz kalabilmekte ve piyasada 

mevcut finansal enstrümanları kullanarak bu riski 

yönetmektedir. 

Faiz riski
TAV, faiz riskini kontrol altına almak için

%75 - %100 oranda sabit faizlerle borçlanma 

politikasını benimsemiştir. Bunu doğrultuda faiz 

oranı swap işlemleri kullanılmaktadır. 

OPERASYONEl RİSK YÖNETİmİ 

Operasyonel riskler, şirketlerin süreçleri, insan 

kaynakları, kullandıkları teknoloji ve altyapı ve 

çevresel dış faktörlerden kaynaklanabilecek 

risklerdir. TAV’ın operasyonel risk yönetimi, faaliyet 

gösterdiği sektörlerde, yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından herhangi bir kısıtlama ve ek kontrole 

maruz kalmadan, yüksek itibarını koruyarak ve 

mali kayıplara uğramadan en düşük maliyet ve 

optimum kârlılık çerçevesinde Holding faaliyetlerini 

yürütmeyi hedeflemektedir.

İlgili iş birimlerinin üst yönetimleri, operasyonel 

risk yönetimi kapsamında riskleri belirler, 

alınacak tedbirleri ve uygulanacak kontrolleri 

geliştirir ve uygular. Risk Yönetimi ve Araştırma 

Koordinatörlüğü de TAV Holding içinde operasyonel 

risklerin takibi, onaylanmış aksiyon planları ve 

uygulamaların koordinasyonu ve ilgili yerlere 

sunulacak raporlamalardan sorumludur.

risk yÖnetimi ˜
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STRATEJİK RİSK YÖNETİmİ

Sektördeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan 

fırsat, belirsizlik ve/veya risk yaratabilecek 

durumların değerlendirilip, yanlış alınabilecek iş 

kararlarından kaynaklanabilecek ve şirket gelirlerini 

veya özkaynaklarını kayıplara uğratabilecek 

olumsuz gelişmelerin önlenmesi, fırsatların 

zamanında belirlenip stratejik hedeflere ulaşmaya 

katkıda bulunacak doğrultuda kullanılması stratejik 

risk yönetimi olarak tanımlanmaktadır.

Stratejik risk yönetiminin temel işlevlerinden biri 

stratejik hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için 

benimsenecek yöntemlerin yanı sıra tahsis edilen 

kaynaklarla uygulama kalitesinin uyumluluğunu 

belirlemek ve denetlemektir. Bu çerçevede Şirket 

içi iletişim kanallarının etkinliği, operasyonel 

sistemlerin çalışırlığı, mevcut yönetim kapasite 

ve becerileri ve tüm bu kaynakların dış ekonomik, 

teknolojik ve diğer çevresel faktörlere karşı 

yeterliliği gibi etkenler önem taşımaktadır.

Stratejik risklerin kontrol ve yönetimi Holding üst 

yönetiminin sorumluluğundadır. Risk Yönetimi ve 

Araştırma Koordinatörlüğü, Strateji ve İş Geliştirme 

direktörlükleriyle işbirliği içinde çalışarak bu 

alanda da Holding içi koordinasyon ve raporlama 

faaliyetlerinden sorumludur.

YASAl RİSK VE UYGUNlUK RİSKİ YÖNETİmİ

Yasal risk, faaliyette bulunulan ülkelerin kanun ve 

düzenlemelerindeki değişikliklerin, operasyonel 

maliyetler, yatırımların cazibesi ve rekabet gücü 

üzerindeki potansiyel etkilerinden oluşmaktadır. 

Uygunluk riski, faaliyet ve uygulamalarda, 

mevcut yasa, düzenleme, kural ve kabul 

görmüş standartların dışına çıkılmasıyla maruz 

kalınabilecek kayıpları ifade etmektedir. Uygunluk 

prensipleri dışına çıkmak mali kayıplara, iş 

fırsatlarının kaçırılmasına ve hatta davalara 

konu olarak Holding itibarının sarsılmasına yol 

açabilmektedir. 

Yasal risk ve uygunluk riskinin kontrol ve yönetimi 

TAV üst yönetiminin sorumluluğundadır. Risk 

Yönetimi ve Araştırma Koordinatörlüğü, TAV 

Havalimanları Holding bünyesinde Baş Hukuk 

Müşavirliği ve bağlı şirketlerin sorumlu hukuk 

müşavirlikleriyle işbirliği içinde çalışarak bu 

alanda da Holding içi koordinasyon ve raporlama 

faaliyetlerini yürütür. 
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TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi, 
Holding’in halka arz sürecinden önce, Eylül 2006’da 
yapılandırıldı. Birim, Şubat 2007’de gerçekleşen 
halka arzla birlikte daha da aktif bir rol üstlenerek 
faaliyetlerini sürdürüyor. Yatırımcılarla Holding 
arasında iki yönlü şeffaf bir köprü görevi gören 
TAV Yatırımcı İlişkileri, Holding’le ilgili bilgileri tüm 
kamuoyuna eşzamanlı olarak en doğru ve eksiksiz 
biçimde sunmayı hedefliyor. 

Yatırımcılara ve diğer tüm menfaat sahiplerine 
karşı Holding’in aynası niteliğinde olan Yatırımcı 
İlişkileri, bu görev ve sorumluluğun bilincinde olarak 
Holding ile ilgili en doğru bilgi ve verileri, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda (KAP) tüm şeffaflığıyla 
gecikmeksizin paylaşıyor. Birim bu açıklamaları aynı 
anda www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki 
internet sitesinden de yayımlıyor ve değişikliklerle 
ilgili bilgileri de hem KAP’ta hem de internet 
sitesinde güncelliyor. 

Tüm kullanıcıların TAV Havalimanları Holding 
ile ilgili bilgilere en kısa sürede ulaşmasını 
sağlayan internet sitesi, Thomson Reuters ve 
Acclaro işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde, Yatırımcı İlişkileri 
İnternet Sitesi kategorisinde birinciliği elde 
etti. En İyi Yatırımcı İlişkileri CEO Ödülü’nü TAV 
CEO’su Sani Şener alırken En iyi Yatırımcı İlişkileri 
Yetkilisi kategorisinde ise TAV Yatırımcı İlişkileri 
Koordinatörü Nursel İlgen ödüle layık görüldü. 

Birim, elde ettiği bu başarı ve sağladığı güvenin 
devamlılığını sağlamak için çalışmalarını aralıksız 
olarak sürdürüyor.

Halka arz sonrasında pay sahipleri ve yatırımcıları 
bilgilendirmeye yönelik sürdürülen yoğun çalışmalar 
2009 yılında da hızla devam ederken, 2009 yılı 
içinde beşi yurt dışında olmak üzere toplam altı 
yatırımcı konferansına katılım sağlandı. Yatırımcılar, 
pay sahipleri ve analistlerle Holding faaliyetlerinin 
sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler 
konusunda 94 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. 
Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2009 
yılı içinde kamuoyuna 49 özel durum açıklaması 
yapıldı ve bu duyurular Birim’in internet sitesinde 
yayımlandı. 2009 yılında telefon ve elektronik posta 
yoluyla pek çok yatırımcı ve analistin sorularına 
cevap verilirken, finansal raporlama dönemlerinde 
mali sonuçlarla ilgili detaylı açıklamalar hazırlandı.

2009 yılında Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak 
derecelendirme yapma izni bulunan uluslararası 
derecelendirme kuruluşu RiskMetrics Group 
(ISS) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Raporu kapsamında TAV 
Havalimanları Holding, genel ortalama olarak 
83,3 (8,5) notuyla derecelendirildi. Rapora göre 
Holding’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 
ve alt başlıklara dağılımı aşağıdaki gibidir:

yatIrImcI 
iliŞkileri ve  
imkb performansI

2009 yılında tav’ın kurumsal 
derecelendirme notu 83,3 (8,5) oldu.

Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Tahsis Edilen Not

Pay Sahipleri 0,25 8,11 8

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 8,69 8,5

Menfaat Sahipleri 0,15 8,88 9

Yönetim Kurulu 0,25 7,78 8

Toplam 1 8,33 8,5
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Küresel finans kriziyle birlikte tüm dünya 

borsalarında yaşanan değer kayıpları, TAV 

Havalimanları Holding’in hisse senedini (TAVHL) 

de etkiledi ve hissenin piyasa değeri 16 Ekim 

2008 itibariyle 402 milyon ABD doları seviyesine 

kadar geriledi. 31 Aralık 2009 tarihi İMKB kapanışı 

itibariyle ise TAVHL’nin piyasa değeri 1.151 milyon 

ABD dolarına kadar yükseldi. Holding’in halka 

arzından 2009 yıl sonuna kadarki dönemde ulaştığı 

en yüksek değer 23 Temmuz 2007 itibariyle 2.626 

milyon ABD dolarıdır.

Holding hisselerinin halka açıldığı dönemde, 

piyasadaki halka açık Holding hisseleri ortalama 44 

milyon (%18) adet iken, ilerleyen dönemlerde bu 

sayı yaklaşık dört kat artış kaydederek 160 milyon 

(%44) seviyesine yükseldi. Aynı dönemde TAVHL 

hisselerini elinde bulunduran yabancı payı %90 

seviyesinde iken, hisselerin tabana yayılmasıyla 

birlikte bu oran %70 seviyelerine kadar geriledi.

TAV Havalimanları Holding ile ilgili her türlü bilgi 

ve veriye Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin internet 

sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca, Birim’in aşağıda 

verilen iletişim bilgileri aracılığıyla hisse senedi, 

finansal raporlar, Genel Kurul gibi konularda bilgi 

temin edilebilir.

Tel: 0 212 465 5555 / 2122

Faks: 0 212 465 3100

Internet: http://www.tavyatirimciiliskileri.com 

TAVHl Halka Açık Hisse Sayısı ve Yabancı Payı*
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%

* Kaynak: İMKB

* Kaynak: Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)

23 Temmuz 2007
(Piyasa Değ: 2,626 Mn$)

Yılın en düşük: 2,52 TL
Yıl içi en yüksek: 4,80 TL
Kapanış: 4,74 TL
Getiri: %87

TAVHL ($)

İMKB’ye göre

Yabancı Payı

Halka Açık Toplam
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TAVHl Hisselerinin İmKB Performansı*

16 Ekim 2008
(Piyasa Değ: 402 Mn$)
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kurumsal
sosyal
sorumluluk

Hedefimiz 
sürdürülebilir gelişim 
TAV Havalimanları Holding olarak sosyal 

sorumluluğu, şirketlerin daha iyi bir topluma ve 

geleceğe gönüllü olarak katkıda bulunmaları olarak 

tanımlıyoruz ve bu doğrultuda çevre,

kültür-sanat ve eğitim gibi alanlarda kurumsal 

sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ediyoruz. 

Kültür ve sanatın toplumsal gelişim ve kalkınma 

üzerindeki etkisinin bilinciyle, Türkiye’de 

edebiyattan müziğe, tiyatrodan fotoğraf ve 

heykele, sanatın tüm dallarına yatırım yapıyor, 

sanat etkinliklerine destek veriyoruz.

“Sürdürülebilir gelişim” konusunda 

sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeyi temel 

hedeflerimiz arasına koyduk. 2009 yılında da 

geleneksel Türk sanatını dünyayla tanıştırma ve 

eğitime destek sağlama yolunda TAV Galeri’nin 

olanaklarını seferber ettik ve çocukların yüzlerini 

güldüren yeni projeleri hayata geçirdik. 

garajistanbul’un farklı sanat yaklaşımına TAV 
Havalimanları Holding’den destek 
2009 yılında TAV Havalimanları Holding, 

ülkemizdeki çağdaş gösteri sanatlarının ilk 

örneklerinden olan, 5. Sokak Tiyatrosu’nun 

kurucuları Övül ve Mustafa Avkıran tarafından 

oluşturulan ve sanatta farklılığı hedefleyen 

garajistanbul’a destek vermeye başladı. 

garajistanbul, TAV Havalimanları’nın da desteğiyle, 

ilk etkinliği olan ve Kafka’nın “Dava” romanından 

günümüze uyarlanan “İstanbul’da Bir Dava” isimli 

oyunu sergiledi. Bu oyunun ardından sergilediği 

“Ashura”, “Histanbul”, “Ve Tanrı Dedi ki” adlı 

oyunlarıyla da büyük ilgi gören garajistanbul 

benimsediği farklı bakış açısını İstanbullu tiyatro 

severlere sunmaya devam ediyor. Sponsorluk 

kapsamında, TAV Havalimanları çalışanları, 

sesini yurt dışında da duyurmaya başlamış olan 

garajistanbul’da sergilenen oyunları indirimli izleme 

imkânı buluyor. 

Sporun renkli anlarının buluştuğu TAV Galeri 
Ülkemizin 2008 yılında hafızalara kazınan 

spor olaylarını içeren “Zamana Not Düşen 

Fotoğraflar; Spor 2008” sergisi, İstanbul Atatürk 

Havalimanı’nda yer alan TAV Galeri organizasyonu 

çerçevesinde İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa 

ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda spor ve 

sanatseverlerle buluştu. TAV Havalimanları’na bağlı 

havalimanı işletme şirketi TAV İstanbul ve Zaman 

Gazetesi Fotoğraf Servisi’nin katkılarıyla hazırlanan 

sergi, Olimpiyat Oyunları ve Euro 2008 gibi iki 

dev organizasyonla 2008 yılında dünya sporuna 

damgasını vuran Türkiye için son zamanların en 

renkli yılı olduğunu kanıtlayan fotoğraflardan 

oluştu.

TAV Galeri’ de “Yüzüm Umuttur” ve “Ebristan”
TAV Havalimanları Holding’e bağlı havalimanı 

işletme şirketi TAV İstanbul, TAV Galeri’de, 

Türkiye’nin önde gelen altı fotoğrafçısının 

objektifinden, köy okullarındaki çocukların 

hayallerinin fotoğraflara aktarıldığı Yüzüm Umuttur 

sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, yeterli donanıma 

sahip olmayan köy okullarının yenilenmesi için 

2005 yılında hayata geçirilen Yaşasın Okulumuz 

kültür ve sanatın toplumsal geliŞim ve 
kalkınma üzerindeki etkisinin bilinciyle, 
türkiye’de edebiyattan müziğe, 
tiyatrodan fotoğraf ve heykele, sanatın 
tüm dallarına yatırım yapıyor, sanat 
etkinliklerine destek veriyoruz.
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kampanyası bünyesinde gerçekleştirildi. 

Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler için 

Yüzüm Umuttur sergisinin kitap, kartpostal ve 

posterleri de ATÜ Duty Free alanındaki Old Bazaar 

mağazasında satışa sunuldu.

TAV Havalimanları’nın Galatasaray Spor Kulübü 
Derneği ‘ESİRGEmE”den projesine destek
TAV Havalimanları Holding, Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği’nin Türkiye genelinde Sosyal 

Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’ndaki 

(SHÇEK) engelli çocukların şartlarının iyileştirilmesi 

için kaynak yaratılması amacıyla başlattıığı 

‘ESİRGEME”den adlı projesine destek verdi. Proje 

kapsamında, ünlü isimler engelli çocuklar için 

bir araya gelerek “ESİRGEME”den adlı bir albüm 

çalışmasına imza attılar.

TAV Havalimanları, Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’nin gerçekleştirdiği “Başarıya Giden 

Adımlar” ve “Sözün Bittiği Yer” projelerine de 

destek vermişti.

Terminal’de “Ebru” sanatı
Ebru sanatının en önemli temsilcilerinden biri 

olan Hikmet Barutçugil ve İstanbul Ebru Evi’ndeki 

öğrencilerinin 70 eserinden oluşan Ebristan 

Sergisi, TAV Galeri’de sanatseverlerle buluştu. TAV 

İstanbul tarafından organize edilen sergide, ebruyu 

minyatür, gravür ve resim sanatıyla buluşturan 

yenilikçi tekniklerle hazırlanmış çalışmalar yer aldı. 

Sergi açılışında, Hikmet Barutçugil ve öğrencileri, 

havalimanında bulunan ziyaretçilere ebru 

tekneleriyle ebrunun nasıl yapıldığını gösterdi.

Fotoğraflarla İzmir Sergisi
TAV Havalimanları Holding’e bağlı TAV İzmir 

tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı Dış Hatlar Terminali, açılışının 

üçüncü yıl dönümünü kutladığı 9 Eylül 2009 

tarihinde Fotoğraflarla İzmir Sergisi’nin açılışını 

gerçekleştirdi. TAV İzmir personelinin, yaşadıkları 

şehre ve çalıştıkları alana kendi objektiflerinden 

bakışını yansıtan sergide İzmir’den görüntülerin 

yanı sıra insan profilleri ve İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı’nın çeşitli açılardan çekilmiş gece ve 

gündüz fotoğrafları da yer aldı. 

BTA Catering’den Eğitime destek: 
“Fazla kalemi olan var mı?”
TAV Havalimanları’na bağlı hizmet şirketlerden biri 

olan BTA Catering, Elbistan Kalealtı Köyü’ndeki 

Haluk Gökalp Kılınç İlköğretim Okulu’nda 

okuyan öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi 

başlattı. BTA Catering, Eylül 2009’da başlattığı, 

“Fazla kalemi olan var mı?” projesi kapsamında, 

öğrencilerin kırtasiye malzemeleri, kitap, defter, 

oyuncak, kıyafet gibi okul ihtiyaçlarını karşılamayı 

hedefledi. Proje, gerek BTA Catering çalışanları ve 

aileleri, gerekse havalimanı çalışanları ve tedarik 

firmalarının desteğiyle bir yıl boyunca devam 

edecek.

TAV Havalimanları Holding ve 
lÖSEV aileleri el ele
TAV Havalimanları Holding sosyal sorumluluk 

projeleri arasında yer alan ve LÖSEV için 

destek köprüsü olmayı amacı taşıyan işbirliği 

çerçevesinde, TAV Havalimanları tarafından 

işletilen terminallerde tanıtım ve bağış etkinlikleri 

yürütülüyor. Tedavi hizmetinin tamamını ücretsiz 
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olarak sağlayan ve aynı zamanda hasta ailelerinin 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan LÖSEV, öz 

kaynağını yapılan bağışlardan sağlıyor. Kuruluşa 

destek vermek amacıyla, TAV Havalimanları’na 

bağlı TAV Esenboğa tarafından işletilen Ankara 

Esenboğa İç ve Dış Hatlar Terminali’nde de LÖSEV 

kumbaraları bulunuyor. TAV Havalimanları, sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında LÖSEV’e hem 

tedavi süreçlerinin devamlılığında hem de kitlelerin 

lösemiye karşı bilgi ve duyarlılığının artırılmasında 

büyük destek oluyor.

Dünya Su Forumu’na TAV Havalimanları 
Holding’den destek
TAV Havalimanları Holding, 16–22 Mart tarihlerinde 

İstanbul Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

devlet başkanları ve uluslararası sivil toplum 

kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen 5. Dünya 

Su Forumu’na sponsorluk desteği verdi. 17 Mart 

2009 tarihinde gerçekleştirilen üç ayrı seminerin 

de sponsoru olan TAV Havalimanları Holding, 

işlettiği havalimanlarında su kaynaklarının verimli 

kullanımına yönelik tasarruf projeleriyle de öne 

çıkıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 85. yılında 
“Cumhuriyet Sergisi” 
TAV İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin 85.yaşını, 

Cumhuriyet Sergisi ile kutladı. Türkiye 

Cumhuriyet’inin 85. yılı kapsamında gerçekleştirilen 

ve Cumhuriyet Gazetesi’nin arşivinden günışığına 

taşınan Cumhuriyet Sergisi’nde, Erzurum ve 

Sivas Kongreleri’nden Ankara’da Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin toplanmasına, yurdun işgalden 

kurtarılması için başlatılan Kurtuluş Savaşı’ndan 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanına kadar 

gurur duyulacak başarılar ve toplumun her 

kesimine yansıyan köklü yenilik hareketleri 

resmedildi. Hilafetin kaldırılması, hukuk alanındaki 

değişiklikler, kılık - kıyafet ve harf devrimleri gibi 

Türkiye’nin modernleşme yolundaki adımları, 

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 

fotoğraflarıyla anlatıldı. Atatürk’ün 68 farklı 

fotoğrafından oluşan Cumhuriyet Sergisi, İstanbul 

Atatürk ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında 

yolcular ve refakatçileri tarafından ziyaret edilirken, 

yine Atatürk fotoğraflarından oluşan Dahi Kurtarıcı 

Sergisi ise Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 

yolcularla buluştu. Ayrıca Esenboğa Havalimanı 

İç Hatlar Terminali’nde, 10 Kasım’da bağımsız ve 

laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder 

Atatürk’ün ölümünün 70. yılı anısına Atatürk 

Fotoğrafları Sergisi de açıldı.

Geleceğin umutları, Tiflis Uluslararası 
Havalimanı’nda 
TAV Havalimanları Holding’e bağlı havalimanı 

işletme şirketi TAV Georgia tarafından işletilen 

Tiflis Uluslararası Havalimanı Momavlis Sakhli 

(Geleceğin Evi) Yetimhanesi’ndeki çocuklara 

sahip çıkıyor. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki 

yetimhanenin yönetimiyle TAV Georgia’nın işbirliği 

sonucunda, Tiflis Uluslararası Havalimanı’na 

yetimhanede yaşayan çocukların el işi çalışmalarının 

sergileneceği bir stand ve bağış kutusu yerleştirildi. 

Yetimhanedeki çocukların, dans, resim, dokuma, 

örgü ve heykel eğitimi aldıkları sanat dersleri 

sırasında ve boş zamanlarında yaptıkları çalışmalar, 

Tiflis Uluslararası Havalimanı’nda açılan standda 

sergileniyor. Bu bağış kampanyasıyla yetimhanede 

yaşayan çocukların yeteneklerinin topluma 

gösterilmesi, yaptıkları dekoratif eşyaların yolculara 

sunulması ve satılan eserlerle ek geliri elde etmeleri 

hedefleniyor.
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Türk Ticari Havacılık Tarihi’nin izdüşümü
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki 

TAV Galeri, kendi var oluşuyla örtüşen bir tarihin 

belgelerinden oluşan fotoğraf sergisine ev 

sahipliği yaptı. TAV İstanbul tarafından işletilen 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sanatseverlerin 

beğenisine sunulan Türkiye’de Ticari Havacılık 

Tarihi Fotoğraf Sergisi, Ankara Esenboğa ve İzmir 

Adnan Menderes Havalimanı’nda da sanatsever 

yolcuların büyük ilgisiyle karşılaştı. TAV Galeri’de 

yer alan sergi, havacılık tutkunu ve koleksiyoncusu 

olan Fly Service CEO’su Gökhan Sarıgöl’ün aynı 

adlı kitabından yola çıkarak yine Sarıgöl tarafından 

hazırlandı. Dört yıl önce Türk sivil havacılık tarihini 

anlatan bir kitap hazırlama kararı alan Sarıgöl, 

böyle bir külliyatın tek kitapta toplanamayacağını 

fark etti ve projeyi üç kitap halinde çıkarmaya 

karar verdi. Yayımlanan ilk cilt, 1909-1967 yıllarının 

kapsıyor ve pervaneli uçak dönemini kapsıyor. 400 

sayfadan oluşan bu kitapta şimdiye kadar hiç bir 

yerde yayımlanmamış fotoğraflar da bulunuyor. 

Kitabı hazırlarken eski hava alanı çalışanları, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arşivleri, 

özel arşivler, yurt dışı arşivleri gibi çok kapsamlı 

kaynaklardan yararlandığının dile getiren Sarıgöl, 

kitapta yer alan 250’ye yakın fotoğraftan 70 

tanesini sergi için seçti.

TAV Galeri’den ‘Bir İstanbul Selamı’
TAV İstanbul tarafından işletilen İstanbul Atatürk 

Havalimanı’nda kültür ve sanat etkinliklerine ev 

sahipliği yapan TAV Galeri, 2009 yılı faaliyetleri 

kapsamında bir yağlı boya resim sergisine de 

ev sahipliği yaptı. Ressam Oya Kılıçoğlu’nun 

hazırladığı yağlı boya natürmort, portre ve manzara 

tablolarından oluşan 36 farklı resim, TAV Galeri’de 

İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

TAV Galeri’nin sınır tanımayan ünü
TAV İstanbul’un kültür ve sanata destek vermek 

amacıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açtığı 

TAV Galeri, Türkiye’nin sınır komşusu Gürcistan’ı 

konuk etti. Gürcistan Turizm Departmanı ve 

Gürcistan Adjara Bölgesi Turizm Departmanı’nın 

katkılarıyla hazırlanan serginin açılışı, Gürcistan 

Ekonomi Geliştirme Bakanı Lasha Zchvania 

tarafından gerçekleştirildi. Gürcistan’ın doğal ve 

kültürel değerlerini yansıtan 70 eserden oluşan 

“Gürcistan” sergisi, Dış Hatlar Terminali’ndeki 

yerli ve yabancı konuklar tarafından ilgiyle izlendi. 

Sergi, İstanbul’un ardından İzmir Adnan Menderes 

ve Ankara Esenboğa Havalimanları’nda da 

sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

TAV Havalimanları Holding’den Depreme 
Duyarlılık Projesi’ne katkı
TAV Havalimanları Holding, Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü tarafından 2007 yılında başlatılan 

Depreme Duyarlılık Günleri Projesi’ne destek 

oluyor. Proje, depremden korunma bilincini 

yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir bir altyapı 

oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında, 

İlköğretim Okulları Resim Yarışması Ödül ve 

Teşekkür Plaket Töreni de düzenleyen Enstitü, 

törende TAV Havalimanları’na, sağladığı destek 

nedeniyle bir teşekkür plaketi verdi.
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TAV İSTANBUl’DA ÇEVRECİ YÖNETİm PROJElERİ

TAV İstanbul terminal işletmeciliği yönetimi, 

İstanbul Atatürk Havalimanı sorumluluk alanlarında 

çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla çevrenin 

korunması için sürdürdüğü çalışmalarına, “Yeşil 

Havalimanı” projesine katılarak 2009 yılında 

yeni bir boyut kazandırdı. Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürütülen projede 

yer alan TAV İstanbul, faaliyetleri nedeniyle 

çevreye verebileceği zararın, sistematik bir biçimde 

azaltılması ve ortadan kaldırılması için devreye 

aldığı uygulamalar ve takip ettiği çalışmalarla 

proje koşullarını yerine getirdi. Proje kapsamında 

uygulamaya alınan Katı Atık Yönetim Planı ile cam, 

plastik, kağıt gibi ambalaj atıkları ve evsel nitelikli 

organik atıklar doğaya yeniden kazandırıldı. 

Bu çalışmalar sonucunda TAV İstanbul, Türkiye’nin 

SHGM‘den “Yeşil Kuruluş” unvanını alan ilk 

havalimanı işletmecisi oldu.

Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda 

inovasyonla çevreci yönetim anlayışını birleştiren 

TAV İstanbul, Şubat 2009’da Trijenerasyon Tesisi 

Projesi’ni devreye aldı. Şirket, bu proje sayesinde 

53.780.000 kWh elektrik enerjisi üretiminin yanı 

sıra, atık ısının geri kazanımı sayesinde 850.000 

m³ dogalgaza eşdeğer ısıtma enerjisi ve 3.660.000 

kWh elektriğe eşdeğer soğutma enerjisi elde etti. 

Ayırca, elektrik ve doğalgaz harcamalarında %40 

tasarruf sağlanırken karbon salınımında azalma 

kaydedildi.

TAV İstanbul bünyesinde, dünyada havacılık 

sektörünün prestijli kuruluşlarından ACI tarafından 

verilen Birinci Seviye Karbon Akreditasyonu 

Sertifikası’nı almaya yönelik çalışmalar da 

başlatıldı. ACI’ın, konuyla ilgili koşullarını yerine 

getiren işletmelere verdiği sertifikaya sahip olmak 

için başlatılan Karbon Akreditasyonu Projesi 

kapsamında tüm çalışmalar tamamlandı ve 

başvuru aşamasına gelindi. Proje tamamlandığında 

İstanbul Atatürk Havalimanı, Birinci Seviye 

Karbon Akreditasyonu Sertifikası’nı almaya hak 

kazanacaktır. Bunun yanı sıra, TAV İstanbul, 

Holding tarafından tüm TAV havalimanlarında 

yürütülen Karbon Saydamlık Projesi’ne de katılım 

gerçekleştiriyor.

TAV İZmİR’İN ÇEVRE KONUSUNDAKİ İlKlERİ 

Çevre kirliliğini önlemek ve gelecek kuşaklara 

sağlıklı bir yaşam ortamı bırakmak için İzmir Adnan 

Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 

Çevre Yönetim Sistemi oluşturuldu. Ayrıca, 

ülkemizdeki prosedürlerin arasında bulunmayan, 

uluslararası havacılık standartlarına uyumlu bir 

uygulama da hayata geçirildi ve Atık Yönetim 

Sistemi ile bir ilke imza atıldı. Çevre Yönetim 

Sistemi kapsamında evsel ve metal atıklar, kablo ve 

atıkları, kâğıt ve karton gibi geri dönüştürülebilen 

atıklar ve tıbbi atıklar ayrı ayrı sınıflandırılarak 

yeniden değerlendiriliyor.

2009 yılında, bir yıl önce Havalimanı’nın Dış 

Hatlar Terminali’ne yerleştirilen pil kutularınının 

kullanımını Havalimanı içindeki tüm kamu, kurum 

tav havalimanları holding, faaliyette 
bulunduğu tüm Şehir ve bÖlgelerde 
sürdürülebilir kalkınma politikaları 
geliŞtiriyor ve çevreci uygulamaları 
takip ediyor.
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ve kuruluşlarında yaygınlaştırmaya yönelik 2009 

yılında çalışmalar sürdürüldü. Bu uygulamayla geri 

dönüşüme tabi tutulabilen piller değerlendirilerek 

ülke ekonomisine geri kazandırılıyor. Ayrıca, 

tehlikeli atık grubuna giren yazıcı kartuşlarında 

ağırlıklı olarak yeniden doldurulabilen ürünler tercih 

ediliyor. Dolum özelliği olmayan kartuşlar da ilgili 

yönetmeliğe göre imha ediliyor ve İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ile işbirliği içinde, tıbbi ve tehlikeli 

atıkların özel taşıma araçlarıyla Havalimanı’ndan 

alınarak çevreye zararsız hale getirilmesi sağlanıyor. 

Bunun yanı sıra, Dış Hatlar Terminali’nde çevreye 

uyumlu malzeme ve kimyasalların kullanımına özen 

gösteriliyor.

Öte yandan, Şirket ve Havalimanı çalışanlarına 

yönelik çeşitli bilgilendirme toplantıları 

düzenleniyor. 2009 yılında bu bağlamda naylon 

poşet kullanımını azaltmak için eğitimler verildi. 

Ayrıca, çalışanların evlerinde de enerji tasarrufu 

yapabilmeleri için her türlü teknik destek veriliyor.

2009 yılında çevre konusunda düzenlenen diğer 

faaliyetler arasında Destination İzmir Tanıtım 

ve İş Geliştirme Grubu’yla ortaklaşa sürdürülen 

çalışmalar çerçevesinde bölgedeki otellere, çevre ve 

enerji konularında verilen eğitimler de yer aldı.

TAV İzmir, Holding’in diğer havalimanlarıyla birlikte 

CDP (Carbon Disclosure Project) projesi kapsamında 

dünya çapındaki veri tabanına bilgi girişi yapmak 

üzere çalışmalarını sürdürüyor. Şirket ayrıca, 

SHGM’nin Yeşil Havalimanı projesine başvuruda 

bulundu.

TAV İzmir doğal kaynakları korumak amacıyla 

başlattığı Etkin Enerji Projesi kapsamında elektrik 

ve doğalgazın daha etkin kullanımını ve tüketimin 

düşürülmesini sağlayan birçok projeyi tamamladı. 

Etkin Enerji Projesi kapsamında;

•	Etkin	enerji	kullanımı	ve	çevre	konularında	İzmir	

Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile işbirliği 

yapılarak, termal kamerayla terminal ısıl kaçakları 

saptandı ve bu alanlar izolasyonla kapatıldı.

•	Tonoz-çatı	yangın	seflerine	damperli	menfez	

takıldı.

•	Soğutma	kulesiyle	Chiller	arasında	yeni	

otomasyon yazılımı devreye alındı.

•	UPS	odalarında	serbest	havalandırma	sistemine	

(free-cooling) geçildi.

•	İç	set	sıcaklıklarında	revizyonlar	yapıldı.

•	Dış	hava	sıcaklığına	bağlı	anlık	Chiller	çıkış	suyu	

set sıcaklıklarının kontrolüyle soğutma gruplarının 

etkinliği artırıldı.

•	Su	kaynaklarını	korumak	için	terminal	genelindeki	

tüm su bataryalarında, su basıncı düzenlenerek, 

debiyi azaltan ancak konfor standartlarını 

etkilemeyen özel aparatlar takıldı

Kısa sürede verimliliği artıran bu uygulamalar 

sayesinde;

•	2008-2009	döneminde	atmosfere	CO2	salınımı	

3,1 ton azaltıldı (Bu oran 9.368 adet ağacın Co2 

emilimine denktir.)

•	2009	yılında		elektrik	tüketiminde	%8,7,	doğalgaz	

tüketiminde ise bir önceki yıla kıyasla %26,2 etkin 

enerji kullanımı sağlandı.

•	Yolcu	başına	tüketim	değerleri	çerçevesinde,	

elektrikte bir önceki  yıla göre %5,9, doğalgaz 

tüketiminde de %23,9 etkin kullanım sağlandı.
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•	Yolcu	başına	%11,5,	toplamda	ise	%14,2	su	

tasarrufu sağlandı. 

•	Çevre	kirliliğini	önlemek	amacıyla	2009	yılında	

Dış Hatlar Terminali’ne yerleştirilen pil kutuları 

sayesinde toplam 58 kg (5.800 adet) pil toplandı.

•	Havalimanı	genelinde	ayda	ortalama	39	ton	cam,	

metal, kâğıt, karton, plastik gibi geri dönüşüm 

atığı, diğer atıklardan ayrı toplayarak ülke  

ekonomisine kazandırıldı.

•	Havalimanı	genelinde	ayda	ortalama	200	ton	

evsel nitelikli atık, diğer atıklardan ayrı toplanarak 

Gaziemir Belediyesi koordinasyonunda imha edildi.

TAV İzmir’in Çevre Dostu Uygulamalarıyla  
Aldığı Ödüller
•	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	(EBSO)	düzenlediği	

2008 Yılı Çevre Ödülü Yarışması’nda, Ege 

Bölgesi’nde etkin birçok sanayi tesisi bulunmasına 

ve Şirket’in faaliyet alanı sanayi olmamasına 

rağmen, EBSO Çevre Komitesi Özel Ödülü’nü aldı. 

•	ACI’dan	karbon	akreditasyonu	elde	eden	

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise ikinci havalimanı 

oldu.

•	DOHA’da	(Doha	Aviation	Summit)	‘’Yılın	En		

Çevreci Havalimanı’’ ödülünü aldı.

TAV ESENBOğA’DA ETKİN ENERJİ YÖNETİmİ

Ankara Esenboğa Havalimanı’nın işletmesini 

üstlenen TAV Esenboğa, kendi elektrik enerjisini 

üretmek üzere başlattığı Kojenerasyon Projesi’yle 

bir ilke imza attı. Türkiye’de ilk defa bir havalimanı 

kendi elektrik enerjisini üretir konuma gelerek %25 

oranında enerji tasarrufu sağlıyor. 

Kojenerasyon Projesi kapsamında faaliyete 

geçirilen birleşik elektrik ısı santrali Esenboğa’da 

doğalgazdan elektrik üretimi sağlarken, atık ısı geri 

kazanım kazanıyla elde edilen ısının havalimanı 

iklimlendirilmesinde kullanılmasıyla da enerji 

harcamasında %25 oranında enerji tasarrufu 

yapılıyor. Daha ucuz ve daha güvenli elektrik enerjisi 

avantajı sağlayan Kojenerasyon Projesi, DHMİ 

tarafından diğer havalimanlarında kullanılmak 

üzere örnek olarak gösteriliyor.

Esenboğa Havalimanı’nın bir ilk olarak 

gerçekleştirdiği Kojenerasyon Projesi kapsamında 

iletim-dağıtım sistemlerinde meydana gelen %8’lik 

enerji kaybı önleniyor ve olumsuz çevre etkileri 

en aza indirgeniyor. Terminalde yıllık 28.000.000 

kwh elektrik enerjisi üretiliyor. Kojenerasyonla 

elde edilen elektrik enerjisi, kömür veya fuel-oil ile 

üretilen elektrik enerjisiyle kıyaslandığında ortaya 

şu sonuçlar çıkıyor:

•	Kojenerasyonla	yapılan	üretim	sonucu	çevreye	

yayılan CO2 miktarı: 11.200.000 kg/yıl 

•	Kojenerasyonla	yapılan	üretim	sonucu	çevreye	

yayılan CO miktarı: -

•	Kömürle	yapılan	üretim	sonucu	çevreye	yayılan	

CO2 miktarı: 25.200.000 kg/yıl 

•	Kömürle	yapılan	üretim	sonucu	çevreye	yayılan	CO	

miktarı: 1.120.000 kg/yıl

•	Kojenerasyon	tesisi	sayesinde	salınımı	önlenen	

CO2 miktarı: 14.000.000 kg/yıl

•	Kojenerasyon	tesisi	sayesinde	salınımı	önlenen	CO	

miktarı: 1.120.000 kg/yıl

TAV Esenboğa, küresel ısınmaya karşı hava 

kalitesini korumak amacıyla sera gazı olarak bilinen 

karbondioksit (CO2) ile hava kirliliği yaratan ve 

zehirli bir gaz olan karbonmonoksit (CO) gazlarının 

doğaya salınımını en aza indirgemeyi temel 

ilkelerinden biri olarak görüyor. Bu doğrultuda, 

Kojenerasyon Projesi’nin yanı sıra yeni İç ve Dış 

Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri Projesi de 

hayata geçirildi. Çevre dostu özellikleriyle öne çıkan 

Proje, doğal kaynakların kullanımı ve geri dönüşüm 

yönetimi, enerji yönetim sistemi ve geniş yeşil alan 

planlamasıyla kendini gösteriyor. 
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•	Tasarruf	sonucu	çevreye	yayılması	önlenen	CO2	

miktarı: 5.135.779 kg/yıl

•	Tasarruf	sonucu	çevreye	yayılması	önlenen	CO	

miktarı:  233.445 kg/yıl

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda mekanik 

ve elektrik otomasyon sistemleriyle, terminal 

binasında aydınlatma ve iç ortam ısısı ihtiyaca 

göre otomatik olarak ayarlanıyor ve yürüyen 

merdivenlerin bantları yalnızca kullanıldığı 

zaman çalışıyor. Böylece, gereksiz enerji tüketimi 

engellenerek, bu sisteme sahip olmayan bir binayla 

kıyaslandığında %20’ye varan enerji tasarrufu elde 

ediliyor. İşletmenin %20’lik enerji tasarruf miktarı 

5.706.421 kWh/yıl’a denk düşüyor. Ayrıca, terminal 

aydınlatmasında kullanılan yüksek verimli ampuller 

sayesinde elektrik enerjisinde yıllık 1.750.000 kWh 

tasarruf sağlanıyor.

•	Tasarruf	sonucu	çevreye	yayılması	önlenen	CO2	

miktarı: 1.576.000 kg/yıl

•	Tasarruf	sonucu	çevreye	yayılması	önlenen	CO	

miktarı:  71.640 kg/yıl

Terminal binasında bulunan 400 Hz sistemi 

sayesinde, park halindeki uçaklara elektrik-

elektronik sistemlerinin çalışabilmesi için 

gerekli enerji verilirken uçakların yakıtla çalışan 

jeneratörleri devre dışı bırakılarak zararlı CO ve CO2 

gazlarının atmosfere yayılması engelleniyor. 

•	Bu	sistemle	yanması	engellenen	yıllık	yakıt	

miktarı: 1.481.830 kg/yıl

•	Bu	sistemle	salınımı	engellenen	yıllık	CO2	miktarı:	

93.126.000 kg/yıl

•	Bu	sistemle	salınımı	engellenen	CO	miktarı:	

4.233.000 kg/yıl

Terminalde uygulanan enerji yönetimiyle küresel 

ısınmaya yol açan CO2 ve hava kirliliğini artıran 

zehirli CO gazlarının çevreye olan toplam etkileri 

şöyledir:

•	Çevreye	yayılması	önlenen	toplam	CO2	gazı	

miktarı: 113.837.779 kg/yıl

•	Çevreye	yayılması	önlenen	toplam	CO	gazı	miktarı:	

5.658.085 kg/yıl

•	Uçaklarda	tasarrufu	sağlanan	toplam	yakıt	

miktarı: 1.481.830 kg/yıl

•	Önlenen	CO2	gazının	bir	yılda	temizlenmesi	için	

gereken ağaç miktarı: 135.600

•	Tasarruf	edilen	yakıtla,	bir	uçağın	İstanbul-Ankara	

arası yapabileceği sefer sayısı: 740

TAV Esenboğa 3.800 m3/gün kapasiteli 

atıksu arıtma tesisinde arıtılan sularla 150 bin 

metrekarelik bir yeşil alanın sulaması ve yılda 70 bin 

ton su tasarrufu sağlıyor. Terminaldeki lavabolarda 

kullanılan fotoselli ve debi kontrollü bataryalar 

sayesinde ise yılda 5.100 ton su tasarrufu elde 

ediliyor. Yıllık olarak tasarrufu sağlanan 75.100 

tonluk su, dört kişilik bir aile baz alındığında 515 

ailenin bir yılda tükettiği suya denktir.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda terminalin yıllık 

enerji ihtiyacı karşılanırken atmosfere salınan 

CO2 miktarı, elektrik üretiminde 11.200.000 kg/

yıl, ısınmada 6.000.000 kg/yıl düzeyindedir. 

Toplam CO2 emisyonu 17.200.000 kg/yıldır. Bir 

yetişkin ağacın günlük 2,3 kg CO2’yi temizlediği 

göz önüne alınırsa bu düzeyde CO2’nin yok edilmesi 

için 20.488 ağaç gerekiyor. Terminalin 150.000 

metrekarelik peyzaj alanında toplam 1.300 ağaç 

bulunuyor. Söz konusu ağaç miktarına erişebilmek 

için TAV Esenboğa, Ankara’nın Çubuk ilçesinde 

ilk etapta 2 bin ağaçlık bir orman oluşturdu ve 

20.488 ağaca ulaşarak, yol açtığı CO2 emisyonunu 

tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
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TAV GÜRCİSTAN’IN SERTİFİKAlI  
ÇEVRE ANlAYIşI

Tiflis ve Batum Uluslararası Havalimanlarının 

işletmesini yürüten TAV Gürcistan, Temmuz 

2009’da URS tarafından gerçekleştirilen 

denetimleri başarıyla tamamladı ve ISO 14001:2004 

sertifikasını devam ettirmeye hak kazandı. Şirket’in 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurma amacı, 

havalimanlarında sunduğu hizmetlerin ve diğer 

faaliyetlerinin çevresel etkilerini belirlemek ve 

çevreye zarar verebilecek sonuçları kontrol altına 

almaktır. TAV Gürcistan, Kafkas Bölgesi’ndeki 

havalimanı, terminal ve yer hizmetleri işletmeleri 

arasında bu belgeye sahip olan ilk şirkettir. 

TAV TUNISIE SA’DA SÜRDÜRÜlEBİlİR GElİşİmE 
YÖNElİK UYGUlAmAlAR

TAV Tunisie SA, Enfidha Havalimanı’nın inşaatından 

ve Monastır ve Enfidha Havalimanlarının 

operasyonlarına kadar bütün projelerinde 

sürdürülebilir gelişime destek olma ilkesini 

benimsiyor.  

Enfidha Havalimanı’ndaki sürdürülebilir geliştirme 

girişimleri, tasarruflu su kullanımı ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarından faydalanarak genel 

olarak enerji verimini artırmaya odaklanıyor. 

Havalimanı’nın çevreyi korumaya yönelik faaliyetleri 

aşağıdaki gibidir:

• İnşaat yöntemleri ve yenilenebilir enerji 
kaynakları
•	Çatıda	ve	cephelerde	düşük	ısı	transferi	

katsayısına (0.35) sahip materyallerle ısı transferi 

azaltılıyor.

•	Tüm	güney	çiti	boyunca	solar	ışıklandırma	

kullanılıyor (solar birlikte 200 mast).

•	Tüm	ek	binalarda	su	ısıtmak	için	güneş	enerjisi	

kullanılıyor (112 m²).

•		Sulama	için	arıtma	su	kullanmak	üzere	6,6	

km’lik boru döşendi.

•	50	km’lik	damla	sulama	sistemi	kuruldu.

•	7	hektarlık	yağmurlama	sulaması	sistemi	

kuruldu. 

• Enerji yönetimi
•		Işıklandırma	ve	HVAC,	bina	yönetim	

sisteminden idare ediliyor.

•	Orta	voltaj,	SCADA	sisteminden	yönetiliyor.

•	Harici	aydınlatma	için	kontrol	saati	kuruldu.

•	Frekans	inventörleri	kuruldu.

•	Kullanılmadığı	sürece	tüm	yürüyen	merdivenler	

ve asansörler kapatılıyor.

•	Işıklandırma	ve	HVAC	kullanımı	yalnızca	dolu	

alanlarla sınırlandırıldı.

•	Sulama	işlemleri	tam	otomatik	sulama	

sistemiyle gerçekleştiriliyor.

• Yüksek maliyetli uzun dönem faaliyetleri
•	TAV	Tunisie,	doğalgazla	çalıştırılan 

4 MW trijenerasyon tesisi kurmayı planlıyor. 

Trijenerasyonla kaybolacak ısıyı tutmak, 

şebekeden alınan ortalama %35 oranındaki 

geleneksel enerji tedarikine kıyasla enerji 

verimliliğini %70 oranında artırıyor. Bu sayede, 

Enfidha Havalimanı’nda elektrik kullanımında 

7.030 ton karbon dioksit emisyonu ve eşdeğeri 

2.500 ton petrol tasarruf edilecektir.  

•	Uçağa	hortumlu	petrol	dağıtım	sistemiyle	yakıt	

vererek dağıtıcı trafiğini en aza indirgenirken gaz 

tüketimi ve hava kirliliği azaltılacaktır.  

Enfidha Havalimanı için Çevre Yönetim Planı, tam 

kapsamlı bir izleme ve değerlendirme sürecine 

alındı. Enfida ve Monastır’ın Çevre Yönetim Planları 

ile kaydedilecek ilerleme ve ilgili geliştirmeler, 

TAV Tunusie’nin Çevre Yönetim Sistemi için temel 

oluşturacaktır. Çevre Yönetim Sistemi’nin Ağustos 

2010’da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. 
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kurumsal 
yÖnetim 
ilkeleri uyum 
raporu 

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı
TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“Şirket”), Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk olarak Temmuz 

2003’te ve ardından da yapılan düzeltme ve 

eklemelerle Şubat 2005’te yeniden yayınlanan 

“Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri”ne (“İlkeler”) uyum sağlama yönünde 

azami ölçüde özen göstermektedir. Şirketimiz 

kurumsal yönetim alanında en yüksek standartlara 

erişmek için gerekli adımları durmaksızın atmakta 

ve İlkeler’de tavsiye niteliğinde düzenlenen bazı 

hükümlerin hayata geçirilmesi için çalışmaları 

aralıksız sürdürmektedir. TAV Havalimanları Holding, 

etik kurallar, şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap 

verebilirlik prensiplerini Şirket kültürünün bir parçası 

olarak görmektedir. 

Bu kapsamda İlkeler’e ilişkin olarak çalışmalarımız, 

2009 yılında Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu  

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak 

derecelendirme yapma izni bulunan uluslararası 

derecelendirme kuruluşu RiskMetrics Group 

(ISS) tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme Raporu”nda sunulmaktadır. 

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

Raporu’nun (“Rapor”) sonucunda genel ortalama 

olarak 83,3 (8,5) notuyla derecelendirilmiştir.

 

ISS tarafından yapılan Kurumsal Yönetim 

derecelendirme sürecinde, Şirketimizde 

incelemelerde bulunulmuş ve çok sayıda mülakat 

gerçekleştirilmiştir. Nihai derecelendirme notu, 

SPK’nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesindeki dört 

alt kategorinin farklı ağırlık katsayılarına istinaden 

yapılan hesaplamaya göre belirlenmektedir. Bu 

kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme 

notumuzun alt başlıklara dağılımı aşağıda 

verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Tahsis Edilen Not

Pay Sahipleri 0,25 8,11 8

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 8,69 8,5

Menfaat Sahipleri 0,15 8,88 9

Yönetim Kurulu 0,25 7,78 8

Toplam 1 8,33 8,5
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Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne verdiği önem çerçevesinde, 

Şirket Ana Sözleşmesi’ni yeniden düzenleyerek 

İlkelere uyumlu hale getirmiştir. Şirketimizin kayıtlı 

sermaye sistemine geçmesine ilişkin olarak Şirket 

Ana Sözleşmesi’nde bazı maddelerin yeniden 

düzenlenmesi ve bazı maddelerin eklenmesi hususu, 

5 Aralık 2008 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Ana Sözleşme değişikliği 17 Aralık 2008 tarihli 

ve 7208 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

yayınlanmıştır. 

Söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleriyle 

düzenlenen konuların özeti aşağıdaki gibidir:

•	Yönetim	Kurulu’nda	toplam	yedi	yıl	süreyle	üyelik	

yapan bir kişinin bağımsız üye olarak atanamaması 

ve Yönetim Kurulu üyelerinin hangi nitelikleri 

taşıyacağı,

•	Genel	Kurul	toplantılarının	toplantı	gününden	

en az 15 gün önce gerekli mercilere bildirilmesi 

ve toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Komiseri’nin bulunma şartı,

•	Şirket’in	mevzuat	gereği	yapacağı	ilanların	Şirket’in	

internet sitesinde de yayınlanması, 

•	Yönetim	Kurulu	komitelerinin	oluşturulması,	görev	

ve sorumluluklarının belirlenmesi, üyelerinin seçimi 

ve çalışma esasları,

•	Denetim	Komitesi’ne	ilişkin	esaslar,

•	Kurumsal	Yönetim	Komitesi’ne	ilişkin	esaslar,

•	Kurumsal	Yönetim	İlkeleri’ne	uyulması	ve	konuyla	

ilgili faaliyetler hakkında yıllık faaliyet raporunda 

bilgi verilmesi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bilgilendirme 

politikası 19.12.2008 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında görüşülüp onaylanmıştır. Bilgilendirme 

politikası yazılı bir bildiri haline getirilerek www.

tavyatirimciiliskileri.com adresindeki internet 

sitesinde de ilan edilmiştir. 

27.01.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 

alınan kararla Denetim Komitesi üyelikleri İlkeler’e 

uyum amacıyla yeniden düzenlenmiş ve Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyesi Pierre de Champfleury, 

Denetim Komitesi Üyeliği’ne seçilmiştir. Daha önce 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi sıfatıyla Finans 

Direktörü’ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten 

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirketimizin en üst düzey 

icra biriminin başkanı olan İcra Kurulu Başkanı’na 

(CEO) doğrudan bağlanmıştır. 

Şirketimiz, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren 

faaliyet döneminde, Raporun 18.3.4 (“Yönetim 

Kurulu üyelerinin seçiminde birikimli oy sisteminin 

uygulanması”), 26.5.2 (“Yönetim Kurulu’nda 

oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” 

- “Komite başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu 

üyeleri arasından seçilir.”) bölümlerinde belirtilen 

hususlar dışında İlkelere uymakta ve İlkeler’i 

uygulamaktadır. Belirtilen bu hususların mevcut 

durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol 

açmayacağı düşünülmektedir. Şirketimiz Yönetim 

Kurulu’nda bulunan iki bağımsız üye vasıtasıyla 

azınlık hakların kullanılması mümkün kılınmış 

olmakla birlikte Yönetim Kurulu üye seçiminde 

birikimli oy sisteminin avantajları ve dezavantajları 

Şirketimizce değerlendirilecektir. Şirketimiz Yönetim 

Kurulu bağımsız üyelerinden Mehmet Cem Kozlu, 
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aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi’nde 

başkan olarak ve Pierre de Champfleury ise Denetim 

Komitesi’nde üye olarak görev yapmaktadır.

TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 

Üst Yönetimi ve tüm çalışanları Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin kurum bünyesinde yerleştirilmesi 

amacıyla her aşamada desteklemektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesine 

adaptasyonunun ardından faaliyetlerin eşitlik, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri 

doğrultusunda gerçekleştirileceğinin beyan edildiği 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kamuya 

açıklanmıştır. 

BÖlÜm I-PAY SAHİPlERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, 

Ana Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere 

uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak 

önlemler alınmaktadır. Pay sahipleriyle Şirket 

arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi 

sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde, Şubat 

2007’deki halka arz öncesinde Eylül 2006 tarihinde 

“Yatırımcı İlişkileri Birimi” oluşturulmuştur. 

Yatırımcı İlişkileri Birimimiz, mevcut ve potansiyel 

yatırımcılara TAV Havalimanları Holding hakkında 

doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, 

Şirket’in bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak, 

dünyadaki halka açık havalimanı şirketleri arasında 

konumlanmasını sağlamak, Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin uygulanmasıyla Şirket’in sermaye 

maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye 

piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak 

amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel 

olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla 

iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı 

ilişkileri programı sürdürmektedir.

TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi, 

Thomson Reuters ve Acclaro tarafından 2009 yılında 

ilk kez düzenlenen Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde  

“En iyi Web Sitesi” kategorisinde birinciliği 

kazanırken, TAV Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 

Nursel İlgen “En iyi Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi” 

kategorisinde ikinciliği elde etmiştir. TAV Yatırımcı 

İlişkileri, aldığı bu ödüllerin ve sahip olduğu prestijin 

devamlılığı için çalışmalarına tüm hızla devam 

etmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, organizasyon şemasında 

doğrudan Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olan İcra 

Kurulu Başkanı’na (CEO) bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri 

Birim Yöneticisi, Yönetim Kurulu toplantılarına 

katılarak, Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasındaki 

iletişimi sağlar.  

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri ve finans dünyası 

arasındaki iletişim köprüsü olan Yatırımcı İlişkileri 

Birimi’nin başlıca görevleri şunlardır:

•	Pay	sahiplerine	ilişkin	kayıtların	sağlıklı,	güvenli	ve	

güncel olarak tutulmasını sağlamak,

•	Şirket	ile	ilgili	kamuya	açıklanmamış,	gizli	ve/veya 

ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, 

pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, hisse 

senedi analistlerinin, yasal kurum ve kuruluşların 

(SPK, IMKB, MKK gibi) ve finans alanında yayın 

yapan kuruluşların, Şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi 

taleplerini yanıtlamak, istikrarlı biçimde doğru ve 

eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlamak, mevcut 

bilgileri güncellemek,

•	İstanbul	Menkul	Kıymetler	Borsası’na	yapılacak	

özel durum açıklamalarını Türkçe ve İngilizce olarak 

eş zamanlı hazırlamak ve göndermek, 

•	Şirket	hakkında	yapılacak	her	türlü	duyuruyu	

gözden geçirmek, finansal sonuçlarla ilgili duyuruları 

Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı hazırlamak, 

•	Pay	sahiplerini	ve	potansiyel	yatırımcıları	

bilgilendirmek üzere internet sitesinde oluşturulan 

kurumsal  ˜
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Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nü güncellemek, elektronik 

haberleşme olanaklarını kullanmak,

•	Yerli	ve	yabancı	kurumsal	yatırımcılarla	hisse	

senedi ve sektör analistlerinden oluşan veri tabanını 

oluşturmak,

•	Yurt	içinde	veya	yurt	dışında	mevcut	ve	potansiyel	

yatırımcılar ve analistlerle organize edilen yatırımcı 

ilişkileri toplantılarına Şirket’i temsilen katılım 

sağlamak,

•	Analistlerinin	yazdıkları	raporları	incelemek	ve	takip	

etmek, 

•	Sektörle	ilgili	önemli	gelişmeleri	ve	istatistikleri	

takip etmek,

•	Genel	Kurul	Toplantısı’nın,	yürürlükteki	mevzuata,	

Ana Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere 

uygun olarak yapılmasını sağlamak için gerekli 

önlemleri almak,

•	Genel	Kurul	Toplantısı’nda,	pay	sahiplerinin	

yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

•	Toplantı	tutanaklarının	pay	sahiplerine	

yollanmasını sağlamak,

•	Kamuyu	aydınlatmakla	ilgili	her	türlü	konunun	

mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini gözetmek 

ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında 

elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirket’in 

internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin erişim bilgileri  

http://www.tavyatirimciiliskileri.com adresindeki 

internet sitesinde ve faaliyet raporlarında 

yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne her 

türlü istek ve soru için yatirimciiliskileri@tav.aero 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin işlemleri SPK İleri Düzey 

ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına 

sahip Nursel İlgen, CFA ve SPK İleri Düzey ve 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı’na 

sahip Besim Meriç ve Burcu Günhar tarafından 

yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri Birimi’nde görev 

alanların bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Nursel İlgen, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

Tel: 0 212 465 55 55 / 2122

e-posta: nursel.ilgen@tav.aero

Burcu Günhar, Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Tel: 0212 465 55 55 / 2124

e-posta: burcu.gunhar@tav.aero

Besim Meriç, Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Tel: 0212 465 55 55 / 2123

e-posta: besim.meric@tav.aero

Nisan 2010 itibariyle Şirketimiz sermayesini 

temsil eden hisse senetlerinin %44’ü halka açık 

olup bunun yaklaşık %74’ü yabancı yatırımcıların 

elinde bulunmaktadır. 2009 yılı içinde pay 

sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik 

olarak düzenlenen yurt dışında beş, yurt içinde 

bir yatırım konferansına katılım sağlanmıştır. 

Yatırımcılar, pay sahipleri ve analistlerle 

Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve 

diğer gelişmeler konusunda 94 kez yüz yüze 

görüşmede bulunulmuştur. Ayrıca, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı gereğince 2009 yılı içinde 49 adet özel 

durum açıklaması kamuoyuna duyurulmuş, bu 

duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de 

yayınlanmıştır. 2009 yılında telefon ve elektronik 

posta yoluyla pek çok yatırımcı ve analistin 

sorularına cevap verilirken, finansal raporlama 

dönemlerinde mali sonuçlarla ilgili detaylı 

açıklamalar hazırlanmıştır.

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı
Şirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca 

tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve 

analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının 

kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın 

genel BAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kuruMsAl yöneTiM mAli TABlolAr 137



aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması 

esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce 

kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında 

gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, 

pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek 

her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla 

duyurulmakta; söz konusu duyuruların İngilizcesi 

e-posta adresini ileten kişi/kurumlara elektronik 

ortamda dağıtılmakta ve geçmişe dönük özel durum 

açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet 

sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü 

bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin gözetiminde 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, 

geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır. Pay 

sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi 

amacına yönelik olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri  

II. Bölüm 1.11.5. maddesinde yer alan ve pay 

sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek 

her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde 

pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet 

sitemizdeki bilgiler yerli ve yabancı pay sahiplerinin 

kullanımına eşit bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak 

sunulmaktadır. 

Ana Sözleşmemizde hissedarların özel denetçi 

atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak 

düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir 

özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. Ancak, Ana 

Sözleşmemizin 20.1. maddesinde hissedarların, 

şüpheli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini 

çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye yetkili 

oldukları hükmü bulunmaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri 
Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Hissedarlar 

Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2009 

Pazartesi günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı Dış 

Hatlar Terminali, Yeşilköy, İstanbul adresindeki Şirket 

merkezinde yer alan Akfen Toplantı Salonu’nda 

yapılmıştır. Olağan Genel Kurul’a ilişkin toplantı gün 

ve saatini, toplantı yerini, gündem maddelerini, pay 

sahiplerinin Olağan Genel Kurul’a katılım prosedürü, 

vekaletname örneği ve düzenleme usulü hakkında 

gerekli bilgiyi içeren ilan 12 Mayıs 2009 tarihli 

ve 7309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 

486. sayfasında ve 9 Mayıs 2009 tarihli Radikal 

ve Dünya gazetelerinde yayımlanmıştır. Toplantı 

tarihi itibariyle Şirketimiz sermayesini temsil eden 

363.281.250 adet hissenin %54,51’ine karşılık gelen 

198.059.216 adet hisse Olağan Genel Kurul’da 

temsil edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin 

ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, 

mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 

sağlayacak biçimde Şirketimiz merkezinde ve 

internet sitemizde (www.tavyatirimciiliskileri.com) 

21 gün önceden yayımlanmıştır. 

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul toplantı 

duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı 

yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından 

yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılım 

prosedürü açıklanmıştır. Şirketimizde nama yazılı 

pay bulunmadığından, bu tür pay sahiplerinin 

yapılan Genel Kurul toplantılarına katılabilmesi 

adına herhangi bir işlem yapılmamıştır. Mali tablo ve 

raporlar, Genel Kurul gündem maddeleri; Genel Kurul 

Toplantısı’na yapılan davetin ilan tarihinden itibaren 

pay sahiplerinin en rahat biçimde ulaşabilecekleri 

yerlerde ve internet sitemizde incelemeye açık 

tutulmuştur.

 

Şirket’in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 

gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet 

organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu 

değildir. Gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarına ait 

gündeme pay sahipleri tarafından madde eklenmesi 

yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır. 

Genel Kurul’un toplanma usulü, pay sahiplerinin 

katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel 

Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe 

kurumsal  ˜
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yol açmayacak biçimde, pay sahipleri için mümkün 

olan en az maliyetle ve karmaşık olmayan bir usulde 

gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul toplantılarının 

yapıldığı Akfen Toplantı Salonu Şirket merkezindedir 

ve bütün pay sahiplerinin katılımına imkân 

verecek niteliktedir. Genel Kurul toplantılarımız 

kamuya açık olarak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Genel Kurul 

toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız 

ve ayrıntılı bir biçimde, açık ve anlaşılabilir şekilde 

belirtilmiştir, kullanılan ifadeler farklı yorumlara 

yol açacak mahiyette değildir. Pay sahiplerine 

eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve 

soru sorma imkânı verilmekle ve sağlıklı bir 

tartışma ortamı yaratılmakla birlikte 2008 yılı 

Genel Kurul Toplantısı’nda ve Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı’nda pay sahipleri bu haklarını 

kullanmamışlardır. Genel Kurul toplantı tutanaklarına 

internet sitemizden (www.tavyatirimciiliskileri.com) 

ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükme 

göre, Şirketimizin Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı 

saklı kalmak üzere, her türlü gayrimenkulün ve Türk 

Medeni Kanunu hükümleri uyarınca gayrimenkul 

hükmünde sayılan varlıklar ile hakların alım ve 

satımlarıyla ilgili olarak Şirket adına ilgili tapu sicil 

muhafızlıkları nezdinde gerekli ferağ takrirlerini 

almak ve vermek, bu gibi gayrimenkulleri veya 

gayrimenkul hükmünde sayılan varlıklar ve hakları 

teminat olarak göstermek suretiyle üçüncü şahıslarla 

akdedilecek kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalarda, 

bu gayrimenkuller veya gayrimenkul hükmünde 

sayılan varlıklar ve haklar üzerinde üçüncü şahıslar 

lehine ipotek tesis etmek, üçüncü şahısların Şirket 

lehine verecekleri her derece ve sıradaki ipotekleri 

tapu sicil muhafızlıkları nezdinde kabul etmek 

ve bunlarla ilgili vesika ve kayıtları imzalamak 

gerektiğinde bu ipotekleri feshetmek gibi hususlarda 

yetkilidir. Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu’nun Genel 

Kurul’un devredilemeyecek yetkilerine dair amir 

hükümleri saklı kalmak üzere, önemli tutarda mal 

varlığı satımı, alımı, kiralaması gibi önemli nitelikteki 

kararların Genel Kurul tarafından alınması ile ilgili 

olarak Şirket Ana Sözleşme’sinde ayrı bir hüküm 

mevcut değildir. Zira bahsi geçen ve benzeri önemli 

nitelikte kararların Genel Kurul’da alınması halinde 

Şirket’in faaliyetlerinin önemli ölçüde aksayacağı, 

dinamik ve değişken iş fırsatları karşısında 

Yönetim’in hareket kabiliyetinin azalacağı ve bundan 

tüm ortakların zarar göreceği düşüncesindeyiz. 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

Oy Hakları
Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı 

uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, 

oy hakkının en kolay ve uygun biçimde kullanma 

fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimizde her payın 

bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin Ana 

Sözleşmesi’ne göre oy hakkında imtiyaz mevcut 

değildir. Dolayısıyla, Şirketimizde imtiyazlı pay 

ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Şirketimizde 

oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir 

süre sonra kullanılmasını öngörecek biçimde bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimizin Ana 

Sözleşmesi’nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci 

olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm 

bulunmamaktadır. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı 

iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 

Azınlık Hakları
Şirket Ana Sözleşmesi’nde azınlık haklarının, 

ödenmiş sermayenin en az %5’ini temsil eden pay 

sahipleri tarafından kullanılacağına dair hüküm 

bulunmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının 

kullanılması Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye 

Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabidir; Ana 

Sözleşme’de bu hükümlere ek olarak herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Şirketimizde azınlık 

haklarının söz konusu mevzuata uygun surette 
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ve gerekirse Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 

vasıtasıyla kullanılması öngörülmektedir. Birikimli 

oy kullanım hakkı, SPK’nın Seri: IV, No:29 Tebliği ile 

Halka Açık Anonim Ortaklıkların seçimine bırakıldığı 

için Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde birikimli oy 

kullanma yöntemine (henüz) yer verilmemekle 

birlikte, mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde bu 

yöntemin avantajları ve dezavantajları Şirketimizce 

değerlendirilecektir. 

Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi
Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay 

sahiplerine eşit muamele edilir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirket’in kârına katılım hususunda herhangi bir 

imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye 

Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi 

Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile 

Şirketimizin Ana Sözleşmesi’ni dikkate alarak 

kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir. Buna 

göre, SPK’nın 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı 

kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 

2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârlarının 

dağıtımı konusunda herhangi bir asgari zorunluluk 

getirilmemiştir (2008 yılında %20). Kâr dağıtımı 

yapmaya karar veren anonim ortaklıklar için ise bu 

dağıtımın şirket genel kurulunda alınacak karara 

bağlı olarak nakit olarak ya da bu temettünün 

sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek 

payların bedelsiz olarak dağıtılmasına veya belli 

oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay olarak 

dağıtılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda kabul edilen 

işbu kâr dağıtım politikası, faaliyet raporunda 

ve yatırımcı ilişkileri sitesinde yer almaktadır. 

Kâr dağıtım politikasının, Şirket’in ve iştirak ve 

bağlı ortaklıklarının uzun dönemli büyümesinin 

gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile 

ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin 

gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi, 

Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. 

25 Mayıs 2009 tarihli Olağan Genel Kurul 

Toplantısı Gündemi’nin beşinci maddesi uyarınca, 

Şirketimizin 2008 hesap yılı sonu itibariyle net 

dönem zararı bulunduğundan, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun konuya ilişkin İlke Kararı ve ilgili mevzuat 

kapsamında, 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 

hissedarlarımıza kâr dağıtımı yapılmaması hususu 

Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmuştur. Yapılan 

oylama sonucunda, 2008 yılı hesap dönemine ilişkin 

olarak hissedarlarımıza kâr dağıtımı yapılmamasına 

oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Payların Devri
Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde pay sahiplerinin 

paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi 

bir hüküm mevcut değildir.

BÖlÜm II-KAmUYU AYDINlATmA VE şEFFAFlIK

8. şirket Bilgilendirme Politikası
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 

İlkeleri gereği hazırlanan Şirketimizin bilgilendirme 

politikası, 19.12.2008 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. 

Bilgilendirme politikası yazılı bir bildiri haline 

getirilerek www.tavyatirimciiliskileri.com internet 

sitesinde de ilan edilmiştir. 

Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden 

geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim 

Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, 

Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne ve 

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne bilgilendirme politikası 

ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi kamuyu aydınlatma ile 

ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere 

görevlendirilmiştir. Bilgilendirme politikası, Şirket’in 

geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, 

kurumsal  ˜
yÖnetim ilkeleri 
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genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde tam, adil, 

doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir biçimde, pay 

sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları 

(sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit olarak 

paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim 

sağlamayı amaçlamaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları
Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan 

yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 

yardımcı olacak biçimde, zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay 

erişilebilir ve eşit olarak kamunun kullanımına 

sunulmaktadır. TAV Havalimanları Holding A.Ş., 

kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası düzenlemelerine uygun olarak 

hareket etmektedir. Şirketimizin uyguladığı kamuyu 

aydınlatma esasları ve araçları ile ilgili bilgiler 

aşağıda sunulmaktadır: 

•	Yatırımcı	İlişkileri	Birimi	kamuyu	aydınlatma	

ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek 

üzere görevlidir. Şirket dışından gelen sorular, 

İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Direktörü 

(CFO) veya bu kişilerin bilgisi dahilinde Yatırımcı 

İlişkileri Birimi tarafından mümkün olan en kısa 

süre içinde cevaplandırılmaktadır. Yazılı sorular ve 

Şirketimiz tarafından verilen cevaplar kayıt altında 

tutulmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları ile 

iletişim ve yapılan tüm görüşmeler, Yatırımcı İlişkileri 

Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

•	Kamuya	yaptığımız	açıklamalarda,	yasal	

düzenlemelerle öngörülenlere ek olarak, basın 

bültenleri, elektronik veri dağıtım kanalları, 

elektronik posta gönderileri, pay sahipleri ve 

potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar ve 

internet sitesi üzerinden yapılan duyurular gibi 

kamuyu aydınlatma araç ve yöntemleri de etkin bir 

biçimde kullanılmaktadır. 

•	TAV	Havalimanları	Holding	bünyesinde	

tanımlanmış olan Etik Kurallar bütün yönetici ve 

çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kuralları 

açıklamaktadır. Etik kurallar Şirketimiz internet 

sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

•	Şirketimizin	finansal	durumunda	ve/veya	

faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde 

veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin 

ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili 

düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilmektedir. 

•	Şirketimizin	kamuya	yapmış	olduğu	açıklamalarla	

ilgili sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve 

gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya 

duyurulmaktadır.

•	Şirket	hakkında,	televizyon,	yazılı	basın,	internet	

ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya 

uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve 

görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince 

takip edilen tüm haber, bülten ve söylemler Yatırımcı 

İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilmektedir. 

Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir haber 

bulunması durumunda, Yatırımcı İlişkileri Birimi 

tarafından durum değerlendirilerek, İMKB veya 

SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya 

gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin TAV 

Havalimanları bilgilendirme politikasına uygun olarak 

ilgili bildirimler yapılmaktadır.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo 
ve Raporlar ve Bağımsız Denetim 
Mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda 

SPK’nın Seri: XI, No: 25 Tebliği kapsamında ve 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 

(UFRS) uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası 

Denetim Standartları’na (UDS) göre bağımsız 

denetimden geçirilmekte ve kamuya 

açıklanmaktadır.
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9. Özel Durum Açıklamaları
Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine 

etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat 

ile belirlenen süre içinde zaman geçirmeksizin 

kamuoyuna duyurulmaktadır. 2009 yılı içinde 49 özel 

durum açıklaması yapılmış olup bunlardan hiçbiri 

SPK veya İMKB tarafından istenen ek açıklama 

niteliğinde değildir. Yabancı borsalarda kote sermaye 

piyasası aracımız bulunmadığından, ilave kamuyu 

aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır. 

10. şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri’nin 

öngördüğü doğrultuda Şirketimizin internet sitesi 

aktif olarak kullanılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri 

Birimi ile ilgili tüm konular www.tavyatirimciiliskileri.

com adresindeki internet sitesinde yer almaktadır. 

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı 

yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce 

olarak da hazırlanmıştır ve site, Thomson Reuters ve 

Acclora tarafından 2009 yılında ilk kez düzenlenen 

Yatırımcı İlişkileri ödüllerinde “En İyi Web Sitesi” 

kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür.

Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan 

bilgilere internet üzerinden erişim imkânı 

bulunmaktadır. Şirketimizin antetli kağıdında 

internet sitemizin adresi açık bir biçimde yer 

almaktadır. www.tavyatirimciiliskileri.com 

adresindeki internet sitesinden aşağıdaki bilgilere 

ulaşılabilmektedir:

•	Şirket	tarihçesi

•	Son	durum	itibariyle	Yönetim	ve	ortaklık	yapısı

•	Özet	bilanço,	gelir	tablosu	ve	nakit	akım	tablosu

•	Özet	operasyonel	veriler

•	Şirket	Kurumsal	Yönetim	İlkeleri

•	Şirket	Etik	Kuralları

•	Yönetim	Kurulu	ve	Yönetim	Kurulu	komiteleri

•	Ana	Sözleşme’nin	son	hali	ve	değişikliklerin	

yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı 

•	İzahnameler	ve	halka	arz	sirküleri

•	Ticaret	sicili	bilgileri

•	Genel	Kurul	Toplantısı	gündemi,	vekaleten	oy	

kullanma formu, toplantı tutanağı

•	Kurumsal	Yönetim	İlkeleri	Uyum	Raporu

•	İçeriden	öğrenebilecek	durumda	olan	kişilerin	listesi

•	Bilgilendirme	politikası

•	Faaliyet	raporları

•	Periyodik	mali	tablo	ve	raporlar

•	Finansal	takvim

•	Özel	durum	açıklamaları

•	Sunumlar

•	Hisse	senedi	fiyatı	ve	performansına	ilişkin	bilgi	ve	

grafikler

•	Veri	sağlayıcı	şirket	tarafından	güncellen	haberler

•	Sıkça	sorulan	sorular

•	Analist	iletişim	bilgileri	

•	Şirket	iletişim	bilgileri

Görüleceği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’te sayılan 

bilgilerden Şirketimiz hakkında uygulanabilir 

nitelikte olanların tamamı Şirketimizin internet 

sitesinde yayınlanmakta ve güncellenmektedir. 

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/
Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi 

bulunmamaktadır. 

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin 
Kamuya Duyurulması 
Gerek mevzuat hükümleri ve gerekse Şirket 

çalışanları ile akdedilen iş sözleşmeleri gereğince, 

bazı kilit noktalarda bulunan ve isimleri aşağıda yer 

alan kişiler bu kapsamda yer almaktadır: 

Abdullah Atalar Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Ersagun Yücel Yönetim Kurulu Üyesi, Genel 

kurumsal  ˜
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Sekreter

Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 

Denetim Komitesi Başkanı

Ali Said Yavuz İç Denetim Müdürü

Alper Topçu Kurumsal İletişim Yetkili Uzmanı

Altuğ Koraltan İç Denetim Direktörü

Asaf Kirazoğlu Bütçe ve Planlama Uzmanı

Aslıhan Çörtük Pazarlama Müdürü

Aslıhan Manas Yönetim Kurulu Yönetici Asistanı

Aytekin Bektaş Muhasebe Müdürü, TAV İstanbul

Aziz Murat Uluğ Finans Direktörü, Yönetim Kurulu 

Üyesi

Banu Pektaş Baş Hukuk Müşaviri 

Bengi Vargül Kurumsal İletişim Koordinatörü

Berk Kayserli Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı

Besim Meriç Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Bilde Bilen Hukuk Müşaviri

Binnur Onaran Genel Müdür Vekili, TAV Bilişim

Burak Birhekimoğlu İşletmeler Planlama 

Koordinatörü 

Burcu Geriş Proje ve Yapılandırılmış Finans 

Koordinatörü

Burcu Günhar Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Burcu Sarıoğlu Kurumsal İletişim Yetkili Uzmanı

Burcu Yar Gürhan İç Denetim Müdürü

Bülent Özütürk Genel Müdür Yardımcısı, Havaş

Cenk Laçin Muhasebe Müdür Yardımcısı, TAV 

Havalimanları Holding

Ceyda Akbal Hukuk Müşaviri

Defne Sertel Mütercim Tercüman

Demet Sözmen Vergi Müdürü

Deniz Aydın Mali İşler Koordinatörü

Didem Direl Proje ve Yapılandırılmış Finans Uzmanı

Eda Bildiricioğlu Genel Müdür, TAV İşletme 

Hizmetleri

Ersan Arcan Genel Müdür, ATÜ

Ersel Göral Genel Müdür, TAV Tunus

Esin Rodoplu Risk Yönetimi ve Araştırma Yetkili 

Uzmanı

Fatih Ömür İş Geliştirme Uzmanı

Fırat Erkan Balcı Genel Müdür, TAV İzmir

Gamze Şen Finansal Raporlama Uzmanı

Giray Çolpan İş Geliştirme Uzmanı

Göker Köse Proje ve Yapılandırılmış Finans Müdür 

Yardımcısı

Gökhan Aygör Bütçe ve Planlama Müdürü

Gökhan Doğan Stratejik Analiz ve Raporlama 

Müdürü

Güçlü Batkın İş Geliştirme Koordinatörü 

Gülçin Bulan Vergi Uzmanı

Haluk Bilgi Tunus Ülke Direktörü, İştiraklerden 

Sorumlu İş Geliştirme Direktörü

Hamdi Akın Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Yeşilyurt Kurumsal İletişim Uzmanı

Hilal Doğru İdari Büro Uzmanı

Hüseyin Kadri Samsunlu Yönetim Kurulu Üyesi, 

Denetim Komitesi Üyesi

Hüseyin Ulukanlı İcra Kurulu Danışmanı

İbrahim Süha Güçsav Yönetim Kurulu Üyesi

İpek Baylam Kurumsal İletişim Uzmanı

İsmail Varlı Finansal Raporlama Uzmanı

Kaan Sertcan Bütçe ve Planlama Müdürü

Kadri Mete Erkal Genel Müdür Vekili, TAV Gürcistan

Kemal Ünlü Genel Müdür, TAV İstanbul

Kerem Aran Bütçe ve Planlama Uzmanı

Levent Güler Genel Müdür Vekili, TAV Güvenlik 

Mahmut Miraç Pekmezci Finansal Raporlama Müdür 

Yardımcısı 

Mehmet Cem Kozlu  Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal 

Yönetim Komitesi Başkanı 

Mehmet Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler 

Koordinatörü

Mehmet Sina Avşar Süreç Geliştirme ve Raporlama 

Koordinatörü 

Melek Tan Yönetim Kurulu Büro Müdürü

Melis Erkun Hukuk Müşaviri

Metin Kibar Mali İşler ve Finans Müdürü, TAV 

Esenboğa

Müjdat Yücel Genel Müdür, Havaş

Murat Altıkardeşler Bütçe ve Planlama Koordinatörü
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Murat Cevher Vergi Müdür Yardımcısı

Murat Örnekol İşletmeler Direktörü

Mustafa Ayvaz Muhasebe Şefi, TAV İzmir

Mustafa Sani Şener  Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra 

Kurulu Başkanı

Nazım Yaprak Finans Müdürü

Nazmi Hugül Sistem Analizi Koordinatörü

Neşe Kerimoğlu Risk Yönetimi ve Araştırma 

Koordinatörü

Nihat Akkaya İdari Büro Şefi

Nuray Demirer Genel Müdür, TAV Esenboğa

Nursel İlgen Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

Onur Aygüneş İş Geliştirme Uzman Yardımcısı

Önder Sezgi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim 

Komitesi Üyesi

Özlem Tekay İnsan Kaynakları Direktörü Kurumsal 

Yönetim Komitesi Üyesi

Pierre de Champfleury Yönetim Kurulu Üyesi, 

Denetim Komitesi Üyesi

Pınar Tanılkan Hukuk Müşaviri

Sadettin Cesur Genel Müdür, BTA

Sertay Sargın Bütçe ve Planlama Uzmanı

Sıla Usta Kurumsal İletişim Yetkili Uzmanı

Sibel Arı Finansal Raporlama Uzmanı

Süleyman Son Yönetim Kurulu Üyesi

Şafak Özbay Finansal Raporlama Uzmanı

Şaziye Çevik İdari Büro Müdürü 

Şeref Eren Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Akademi 

Danışmanı

Umut Ercevahir Finansal Raporlama Müdürü

Vahap Kaygusuz Muhasebe Müdürü, TAV Bilişim

Vehbi Serkan Kaptan İş Geliştirme Direktörü, 

Yönetim Kurulu Üyesi

Waleed Ahmed Youssef Strateji Direktörü

Yaşar Kerem Gökyer Vergi Yetkili Uzmanı

Tüm çalışanların hizmet sözleşmelerinde; “Çalışan, 

‘insider trading’ işlemlerinin yasak olduğunu 

bilmektedir (“Insider trading”, halka açık bir şirketin 

mali durumuyla ilgili bilgileri ya da hisse değerini 

etkileyebilecek herhangi bir bilgiyi diğer yatırımcılar 

edinmeden kullanarak rekabete ve dürüstlüğe aykırı 

hisse senedi alışverişinde bulunmak demektir). Bu 

nedenle gerek yönetici sıfatı ve gerekse Şirket’teki 

sair konum veya sair yollarla elde ettiği, Şirket’in 

finansal bilgilerini ya da Şirket’in halka arz edilen 

hisselerinin değerini etkileyebilecek bilgi ve 

belgeyi borsa içi veya borsa dışı ticarette kendisi 

veya bir başkası için menfaat sağlamak amacı ile 

kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder” hükmüne 

yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, içeriden 

öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin 

yeniden belirlenmesi halinde, listenin yeni halinin 

internet sitesinde duyurulması temin edilmektedir. 

BÖlÜm III-mENFAAT SAHİPlERİ

13. menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik 

kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı 

sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına 

almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket’in mevcut 

mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu 

bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak 

bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, 

faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı 

bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamaları 

ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi 

hedeflenmektedir. Şirket çalışanları için kurum 

içi bilgi paylaşım alanı olan intranet aktif bir 

biçimde kullanılmakta olup üç ayda bir “Newsport” 

dergisi yayınlanmaktadır. Şirketimiz çalışanlarının 

işlerini yaparken, Şirket’in çıkarlarını kendisi, 

ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. 

Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama 

anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. 

Öngörülebilen olası çıkar çatışması durumları ve 

kurumsal  ˜
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Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar 

çalışanlarla paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli 

önlemleri alır.

14. menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda 

bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. 

Ancak Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler 

Şirket’in ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat 

sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini 

mümkün kılmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası
•	TAV	Havalimanları	Holding	insan	kaynakları	

uygulamaları “İnsan Kaynakları Politikası ve Temel 

İlkeleri” tarafından düzenlenmektedir. 

•	İşe	alım,	eğitim	ve	gelişim,	ücretlendirme	ve	kariyer	

planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat 

sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

•	İşe	alımlara	ilişkin	kriterler	yazılı	olarak	

belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere 

uyulmaktadır.

•	Gelişim	ve	terfi	konularında	çalışanlara	eşit	

davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve 

deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika 

ve planları oluşturulmaktadır.

•	Çalışanlar	ile	ilgili	alınan	kararlar	ve	çalışanları	

ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasındaki 

iletişimi güçlendirmek ve hızlandırmak amacıyla 

kurulan “Kurumsal Intranet” ve Şirket’in kurumsal 

dergisi olan “Newsport” aracılığıyla çalışanlara 

iletilmektedir.

•	Şirket	çalışanlarının	görev	tanımları,	performans	

değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri 

yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlarla 

paylaşılmaktadır. 

•	Çalışanlar	ile	ilişkiler	İnsan	Kaynakları	Direktörlüğü	

tarafından yürütülmekte olup çalışanlar arasında 

herhangi bir ayrım yapılmamaktadır. TAV 

Havalimanları Holding’de, tüm iştirakleri dahil, 

31.12.2009 itibariyle toplam çalışan sayısı 10.719 

kişidir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda 

herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16. müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında 
Bilgiler
Şirketimiz bir holding şirketi olması nedeniyle, 

doğrudan operasyon içerisinde yer almamaktadır. 

Bu nedenle müşteriler ve tedarikçiler ile doğrudan 

bir ilişkisi mevcut değildir. TAV Havalimanları 

Holding A.Ş. bir holding olarak iştiraklerinin 

müşteri memnuniyetini sağlamasına yönelik 

düzenleme ve çalışmaları hakkında genel politikaları 

belirlemekte, iştiraklerine azami desteği sunmakta 

ve bazı hallerde üçüncü kişilerle bu hususlarda 

sözleşmeler akdederek, müşteri memnuniyetinin 

nasıl artırılacağına ilişkin çalışmaları sürekli olarak 

yapmaktadır. Bu çerçevede gerek kalite kontrol 

amaçlı, gerek müşteri memnuniyetini geliştirmeyi 

hedeflemek amaçlı anketler düzenlenmekte ve 

anket sonuçları dikkate alınarak müşterilerin 

taleplerini kolaylıkla bildirmeleri için gerekli 

imkânlar sağlanmakta, şikayetler de en kısa sürede 

cevaplanmakta ve çözüm sağlanmaktadır.

17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına 

karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet 

etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına 

ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta 

ve iştiraklerini bu doğrultuda yönlendirmekte ve 

destek olmaktadır. Terminal işleticisi iştiraklerimiz 

yürürlükteki çevre mevzuatının yanı sıra ICAO, ECAC, 

EUROCONTROL, IATA gibi uluslararası havacılık 

organizasyonlarının direktif ve yönergelerine, Dünya 

Bankası’nın Equator İlkeleri’ne uygun olarak faaliyet 

göstermektedir.

Şirketimiz ve iştiraklerinin faaliyetleri gereği yasal 

olarak Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında 
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çevresel etki değerlendirme raporu düzenlenmesi 

gerekmemektedir. Buna rağmen, Şirketimizin ilgili 

iştirakleri gerek terminallerin yapım aşamasında, 

gerekse işletme aşamasında çevre raporları ve 

çevresel yönetim planları hazırlamıştır ve çevresel 

yönetim planlarına güncellenmek suretiyle 

uyulmaktadır. 

Şirketimizin iştiraklerinin ayrıca iştigal konuları ile 

ilgili uluslararası kalite kontrol planları mevcut olup  

kalite kontrol denetimleri uluslararası standartlara 

uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Şirketimiz 

veya iştirakleri aleyhine başlatılmış herhangi bir 

inceleme, dava ve sair bir hukuki ihtilaf ya da 

yaptırım bulunmamaktadır.

BÖlÜm IV-YÖNETİm KURUlU

18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve 
Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu’nun oluşumu ve seçimi Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak gerçekleştirilmekte 

olup buna ilişkin esaslar Şirketimizin Ana 

Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Buna göre:

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından 

seçilecek en az 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu 

tarafından idare olunur. Şirket Ana Sözleşmesi 

ile tespit edildiği şekilde söz konusu üyelerin ikisi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nde tanımlanan anlamda Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyeleri’nden oluşur.

Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin adları ve soyadları 

aşağıda yer almaktadır:

Hamdi Akın Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Sani Şener  Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra 

Kurulu Başkanı

Mehmet Cem Kozlu  Yönetim Kurulu Üyesi

Pierre de Champfleury Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Ersagun Yücel Yönetim Kurulu Üyesi, Genel 

Sekreter

Vehbi Serkan Kaptan Yönetim Kurulu Üyesi

Aziz Murat Uluğ Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Atalar Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Süha Güçsav Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Sezgi Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Kadri Samsunlu Yönetim Kurulu Üyesi

Şeref Eren Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Son Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunda yer alan 15 üyeden 13’ü İcra 

Kurulu’nda yer almayan üye niteliğine (Yönetim 

Kurulu’nun yarısından fazlası), ikisi ise İcra 

Kurulu’nda yer alan üye niteliğine sahiptir. Yönetim 

Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi 

değildir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili Yönetim 

Kurulu üyesi sayısı altıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Cem 

Kozlu ve Pierre de Champfleury, SPK Kurumsal 

Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri’ne uygun 

olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin faaliyet döneminde 

bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum 

olmamıştır. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Yönetim 

Kurulu’na bağımsızlık beyanı vermeleri ve 

bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim 

Kurulu’nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. 

Şirket Yönetim Kurulu’nda toplam yedi yıl süreyle 

Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim 

Kurulu’na bağımsız üye olarak seçilemez.

kurumsal  ˜
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Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında 

başka görev veya görevler alması belirli kurallara 

bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçiminde, aday 

gösterilen ve seçilen üyelerin tamamı SPK’nın 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV, 3.1.1, 3.1.2 

ve 3.1.5 sayılı maddelerinde yer alan nitelikleri 

taşımaktadır.

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik 

sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Şirket 

Ana Sözleşmesi’nin 13. maddesinde konuya ilişkin 

esaslar belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin 

Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları 

düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi 

haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, 

mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve 

tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi 

esastır. 

20. şirket’in misyon, Vizyon ve Stratejik 
Hedefleri 

Misyonumuz
Havalimanı işletmeciliğinde müşteri odaklı yönetim 

anlayışıyla tüm paydaşlar için en yüksek değeri 

yaratmak.

Vizyonumuz
Hedef seçtiğimiz Avrupa, Rusya ile Bağımsız 

Devletler Topluluğu, Baltık Devletleri ile Gürcistan, 

Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde 

havalimanı işletmeciliğinde lider ve öncü kuruluş 

olmak. 

Stratejik Hedeflerimiz
Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:

•	Uzun	vadeli,	sürdürülebilir	ve	kârlı	büyüme	

sağlamak

•	Gelecek	dönemde	yurt	içinde	liderliğimizi	korumak,	

kalıcı hale getirmek ve uluslararası düzeyde lider 

konumuna gelmek ya da en yakın takipçi olmak

Yönetim Kurulu; Murahhas Üye (İcra Kurulu Başkanı) 

ve Grup Direktörleri ile birlikte tartışarak ilgili 

dönemlere ait stratejik hedefleri belirler. 

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol mekanizması 
İç Denetim Direktörlüğü, Denetim Komitesi’ne, 

komitenin gözetim rolünde yardım sağlar. İç 

Denetim Direktörlüğü’nün misyonu, Yönetim 

Kurulu’na ve Yönetim’e gözetim, yönetim ve işletme 

sorumluluklarında iç denetim, risk yönetimi ve 

yönetişim süreçlerindeki zafiyetleri, kaynakların 

boşa harcanmasına ve verimsizliklere neden olan 

uygulamaları tespit etmek ve bunları raporlamak 

suretiyle yardım sağlamaktır.

İç Denetim Direktörü hiyerarşik olarak İcra Kurulu 

Başkanı’na (CEO) bağlıdır. İç denetim planları, risk 

analizleri ile Denetim Komitesi ve yönetimin dikkat 

çektiği konular göz önüne alınarak hazırlanır. Risk 

analizi; hem var olan, hem de yeni ortaya çıkan 

riskleri belirlemek için düzenli olarak yapılır. Resmi 

olarak risk analizi yıllık olarak yapılır ancak gerekli 

görüldüğü takdirde daha sıklıkla da yapılabilir.  

22. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yöneticilerin  
Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları; işlevleri 

ile tutarlı ve hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel 

Kurul’a tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça 

ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde Şirket Ana 

Sözleşmesi’nde yer almaktadır.
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Her ortak, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş 

olduğu Şirket’e ait sırları, sonradan hissedarlık 

haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya 

mecburdur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 

ortak meydana gelecek zararlardan Şirket’e karşı 

sorumludur. Ancak, Sermaye Piyasası Mevzuatı 

uyarınca açıklanması gereken bilgiler hakkında bu 

madde hükümleri uygulanmaz.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak 

yerine getirebilmelerini sağlamak için her türlü 

bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. 

Yönetim Kurulu, mali tablo ve dipnotları ile 

bağımsız denetim raporu, “Kurumsal Yönetim 

İlkeleri Uyum Raporu” ile yıllık faaliyet raporunun 

kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır. Şirketimiz 

Ana Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu toplantı 

nisabı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından 

bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili 

dokümanın düzenli bir biçimde tutulması amacıyla 

tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere 

Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı bir Yönetim Kurulu 

Sekretaryası oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir 

biçimde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. 

Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere; 

•	Yönetim	Kurulu,	Şirket	işleri	ve	muameleleri	

lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Ayrıca Yönetim 

Kurulu en az her 3 (üç) ayda bir toplanmaya özen 

göstermektedir. 2009 yılında 4 (dört) defa Yönetim 

Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

•	Yönetim	Kurulu	Başkanı,	Başkan	Vekili	ve	her	bir	

Yönetim Kurulu Üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu 

üyelerine en az 7 (yedi) işgünü öncesinden davette 

bulunarak Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak 

ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu 

toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

•	Toplantı	davetleri	faks	yoluyla	yapılmakla	birlikte,	

Yönetim Kurulu üyelerinin bu davet merasiminden 

yazılı olarak feragat ettikleri durumlar da mevcuttur. 

•	Yönetim	Kurulu’nun	2009	yılındaki	tüm	toplantıları,	

aksi bugüne kadar Yönetim Kurulu tarafından 

belirtilmediğinden Şirket merkezinde yapılmıştır. 

•	Yönetim	Kurulu	toplantılarında	açıklanan	farklı	

görüş ve karşı oylar (gerekçeleriyle birlikte) ve 

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorulan özellikli 

sorular da karar tutanağına geçirilmektedir. Fakat 

Yönetim Kurulu toplantılarında bu türde bir 

muhalefet ya da farklı görüş ortaya konulmadığından 

kamuya açıklama yapılmamıştır.

•	Yönetim	Kurulu’nda	her	üyenin	bir	oy	hakkı	vardır.	

Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto 

hakkı tanınmamaktadır.

Yönetim Kurulu kendisine Ana Sözleşme ile ve 

mevzuatta atfedilen görevleri ifa etmektedir.

24. şirket ile muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Türk Ticaret Kanunu’nun Şirket ile muamele yapma 

yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334. ve 335. 

maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine yetki 

verilmesi istemi 25 Mayıs 2009 tarihli Genel Kurul 

toplantısında pay sahiplerinin onayından geçmiştir. 

25. Etik Kurallar
TAV Havalimanları Holding’in, pay sahiplerine mali 

değer katmak ve kurumsal değerini yükseltmek 

amacıyla tanımlamış olduğu Etik Kurallar, bütün 

yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu 

ilke ve kurallar olarak açıklanmıştır. Şirketimizin 

etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde 

internet sitesi ayrıcalığıyla kamuya açıklanmış, 

Şirket içi bilgi portalında (intranet) yayınlanmış 

ve çalışanlara yönelik programlarda çalışanlarla 

paylaşılmıştır. Bu kurallar ile TAV yönetici ve 

çalışanlarının yüksek standartlarda davranış 

sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal 

kurumsal  ˜
yÖnetim ilkeleri 
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etkilerinin farkında olmaları, Şirket çalışmaları ve 

pay sahipleri ile ilgili olarak en doğru yöntemlerin 

kullanılması ve en yüksek nitelikli tutumun 

sergilenmesini sağlamak hedeflenmektedir. 

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin 
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri 

doğrultusunda, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 

çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve 

Denetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim 

Komitesi ve Denetim Komitesi ile ilgili genel 

esaslar, 17 Aralık 2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde yayımlanmış olan Ana Sözleşme’nin 

34.A maddesinde belirtilmiştir. Komiteler 

çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite 

Başkanı’nın daveti üzerine toplanmaktadır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi
Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’in uluslararası 

ölçekte kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 

uygun olarak yönetilmesi için gerekli yapı ve 

uygulamaların oluşturulması, geliştirilmesi ile üst 

düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, gelişim ve 

kariyer planlamalarının koordine edilmesi amacıyla 

Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. Kurumsal Yönetim 

Komitesi’nin görev ve sorumlulukları Şirket Ana 

Sözleşmesi’nde belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’in Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle sorumlu ve 

özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile 

görevlidir:

•	Şirket’te	Kurumsal	Yönetim	İlkeleri’nin	ne	ölçüde	

uygulandığını araştırıp, uygulanmaması halinde 

bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama 

sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici 

önlemlerin alınmasını önermek,

•	Yönetim	Kurulu’na	önerilecek	üye	adaylarının	

saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler 

belirlemek,

•	Yönetim	Kurulu	üyeleri	ve	yöneticilerin	sayısı	

konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

•	Yönetim	Kurulu	üyelerinin	ve	yöneticilerin	

performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri 

konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler 

geliştirip uygulamaları izlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet 

Cem Kozlu’dur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 

arasından seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin üyeleri aşağıda yer 

almaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Mehmet Cem Kozlu Yönetim Kurulu Üyesi, TAV 

Havalimanları Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Özlem Tekay İnsan Kaynakları Direktörü, TAV 

Havalimanları Holding A.Ş.

Murat Uluğ Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, 

TAV Havalimanları Holding A.Ş.  
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Denetim Komitesi
Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan 

Denetim Komitesi, Şirket uygulamalarının ulusal 

ve uluslararası yasalara ve mevzuata uygunluğunu 

sağlamak, iş süreçlerinin denetimi yoluyla 

iyileşmesine yardımcı olmak ve bilginin şeffaflığını 

sağlamak amacıyla yapılacak olan çalışmaları 

koordine etmekte ve Yönetim Kurulu’na yardımcı 

olur.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış 

denetimin yeterli ve şeffaf bir biçimde yapılması 

için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin 

yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda 

belirtilen hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

•	Kamuya	açıklanacak	mali	tabloların	ve	dipnotlarının	

mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına 

uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,

•	Şirket	muhasebe	sisteminin,	finansal	bilgilerin	

kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, 

Şirket’in iç kontrol ve risk yönetim sisteminin 

işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

•	Şirket	muhasebesi,	iç	kontrol	sistemi	ve	bağımsız	

denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve 

sonuçlandırılması,

•	Yönetim	Kurulu	üyeleri,	yöneticiler	ve	diğer	

çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının 

önlenmesi ile Şirket ticari sırlarının kötüye 

kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin 

saptanması.

Denetim Komitesi’nin en az üç ayda bir Başkan’ın 

daveti üzerine toplanması Ana Sözleşme ile 

düzenlenmiştir. Mali işlerden sorumlu üst 

düzey yöneticiler Denetim Komitesi’nde üye 

olamamaktadır. Denetim Komitesi üyelerinden Pierre 

de Champfleury aynı zamanda Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi’dir.

Denetim Komitesi’nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Denetim Komitesi Başkanı

Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 

TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Denetim Komitesi Üyeleri

Önder Sezgi Mali İşler ve Denetim Koordinatörü, 

Bilkent Holding A.Ş.

Hüseyin Kadri Samsunlu Yönetim Kurulu Üyesi, TAV 

Havalimanları Holding A.Ş.

Pierre de Champfleyry Yönetim Kurulu Üyesi, TAV 

Havalimanları Holding A.Ş.

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan mali Haklar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 

İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev 

yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne üyelik 

zaman yatırımı ve gereklerini yerine getirebilmeleri 

için belirlenen bir miktarda ücret ödenmektedir. 

Ancak diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ücret veya 

huzur hakkı ödenmemesine, denetçilere de ayrıca bir 

ücret ödenmemesine Genel Kurul tarafından karar 

verilmiştir.

kurumsal  ˜
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin 24 Mayıs 2010 Pazartesi günü yapılacak olan 2009 
Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ait Gündem: 

Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,1. 

 Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,2. 

 Şirket’in 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Denetçi Raporu’nun okunması, 3. 
müzakeresi ve onaylanması,

 2009 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesapları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,4. 

 Şirket’in 2009 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem kârı (41.082.219 TL) 5. 
ve geçmiş yıl zararları (141.232.832 TL) ile netleştirildiğinde dağıtılabilir kârı bulunmadığı için Şirket’in 
pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmayarak konsolide net kârın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel 
Kurul’un bilgi ve onayına sunulması,

 Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13.1 maddesinin tadil edilmesi,6. 

 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin Şirket’in 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7. 

 Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan seçimlerin onaylanması,  8. 

 Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve 9. 
görev süreleriyle ücretlerinin tespiti,

 Bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması,10. 

 Şirket’in, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme 11. 
Politikası belgesinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi kapsamında “İlişkili Taraflarla” 12. 
yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

 Şirket’in 2009 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13. 

 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.  maddelerinde yazılı 14. 
muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve 15. 
ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

 24 Temmuz 2009 tarihli Haftalık Bülten’de yer alan idari para cezası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,16. 

 Dilek ve temenniler,17. 

 Kapanış.18. 

olağan genel 
kurul gündemi
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denetçi raporu

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yıllık Olağan Genel Kurulu’na

Unvan : TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Merkezi : İstanbul

Sermayesi : 363.281.250 YTL (31.12.2009 itibariyle)

Faaliyet Konusu : Havalimanları, Havalimanları Terminal Yapım ve   
  İşletmeciliği ile ilgili Yatırım ve İşletmecilik Faliyetleri, 
  bu faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlara iştirak edilmesi,  
  yönetim ve finansman hizmeti verilmesi.

Denetçilerin Adı ve Görev Süreleri, Ortak  : Murat  AŞKAR, Meral ALTINOK, Belgin BERKER 
veya Şirket’in Personeli Olup Olmadıkları  Görev süremiz 2 (iki) yıldır. Şirket’e ortaklığımız yoktur,   
  Şirket’in personeli değiliz.

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan  : 
Denetleme Kurulu Toplantısının Sayısı  

Ortaklık Hesapları, Defter ve Belgeleri  : Vergi Mevzuatı ve Ticaret Hukuku açısından 3., 6., 9.,   
Üzerinde Yapılan İncelemenin Kapsamı,  12. ayların ilk haftalarında tetkik ve kontrol yapılmış,   
Hangi Tarihlerde Yapıldığı ve Varılan Sonuç  Tenkide değer bir hususa rastlanmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin : Denetimler sırasında kasa sayımları yapılmış, sayım   
1.Fıkrasının 3 Numaralı Bendi Gereğince  tutanakları düzenlenmiş, sayım neticesinde kaydi  
Ortaklık Veznesinde Yapılan Sayımların   durum ile fiili durumun uygun olduğu tespit edilmiştir. 
Sayısı ve Sonuçları   

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin  : Her ayın ilk gününde yapılan incelemelerde mevcut   
1.Fıkrasının 4 Numaralı Bendi Gereğince  kıymetli evrakın defter kayıtlarına uygun olduğu 
Yapılan İnceleme Tarihleri ve Sonuçları   tespit edilmiştir.

İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar ve : Herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. 
Bunlar Hakkında Yapılan İşlemler

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi’nin 01.01.2009-31.12.2009 dönemi hesap ve işlemlerini Türk 
Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve Diğer Mevzuat ile genel kabul görmüş Muhasebe İlke ve 
Standartları’na göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın 
anılan tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait 
faaliyet sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; kâr dağıtım önerisi yasalara ve Ortaklık 
Esas Sözleşmesi’ne uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

DENETİM KURULU

     Murat AŞKAR Meral ALTINOK                                          Belgin BERKER
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TAV HAVAlimAnlArı Holding A.Ş.
Ve BAğlı orTAklıklArı

31 ArAlık 2009 TArihinde SonA eren
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TAblolAr ve bAğımSız deneTim rAporu



TAv hAvAlimAnlArı holding A.Ş. 2009 FAAliyeT rAporu156



157genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın (“Grup”) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide 
bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım 
tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Grup’un sırasıyla %85 ve %66 oranlarında iştirak ettiği bağlı ortaklıkları TAV Tunisie SA’nın (“TAV Tunus”) ve TAV Urban Georgia LLC’nin (“TAV 
Tiflis”) finansal tabloları tarafımızca denetlenmemiştir. TAV Tunus ve TAV Tiflis’in varlıkları 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup’un toplam 
konsolide varlıklarının %34’ünü ve satış gelirleri 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yılda Grup’un toplam konsolide satış gelirlerinin %38’ini 
oluşturmaktadır. TAV Tunus ve TAV Tiflis’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren yıla ait finansal tabloları başka bağımsız 
denetim kuruluşları tarafından denetlenmiştir. Görüşümüzün TAV Tunus ve TAV Tiflis ile ilgili tutarlara ilişkin kısımları söz konusu bağımsız 
denetim kuruluşlarının raporlarına göre oluşturulmuştur.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması 
ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan 
önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin 
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe 
politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere 
uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir 
güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız 
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden 
ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de 
kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. 
Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak 
amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız 
denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide 
finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31 Aralık 2009 tarihi 
itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 11 Mart 2010
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Filiz Demiröz, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi



TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR
Dipnot

Referansları
31 Aralık 

2009
31 Aralık 

2008
Dönen Varlıklar 1.263.223.587 1.271.866.616
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 73.473.795 48.322.170
Finansal Yatırımlar 7 13.806.004 69.057.143
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10-37 18.866.673 8.710.716
- Diğer Ticari Alacaklar 10 134.035.037 119.816.601
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar 37 3.778.412 6.317.525
- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 11 683.327.796 626.786.676
Stoklar 13 24.634.580 20.917.155
Diğer Dönen Varlıklar 26 311.301.290 371.938.630

Duran Varlıklar 2.891.284.847 2.219.541.514
Ticari Alacaklar 10 290.468.542 334.621.710
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar 37 - 17.426.816
Finansal Yatırımlar 7 52.362 41.451
Maddi Duran Varlıklar 18 253.894.801 167.221.095
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 1.651.249.419 1.049.186.113
Şerefiye 20 327.075.545 281.653.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 117.205.002 79.994.507
Diğer Duran Varlıklar 26 251.339.176 289.396.457

TOPLAM VARLIKLAR 4.154.508.434 3.491.408.130

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş

KAYNAKLAR
Dipnot

Referansları
31 Aralık 

2009
31 Aralık 

2008
Kısa Vadeli Yükümlülükler 810.522.480 877.656.426
Finansal Borçlar 8 430.199.803 475.426.180
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 184.491.368 149.213.358
Ticari Borçlar 
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-37 12.181.029 30.458.495
- Diğer Ticari Borçlar 10 61.946.732 58.024.483
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar 37 14.359.804 81.780.795
- Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11 83.773.504 52.861.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 3.006.436 5.327.040
Borç Karşılıkları 22 5.823.992 8.053.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 14.739.812 16.510.667

Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.451.784.181 1.952.160.367
Finansal Borçlar 8 2.353.699.445 1.876.532.741
Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar 10 - 160.596
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar 10-37 41.223.677 20.534.435
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 10.035.637 6.952.289
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 15.847.881 12.314.841
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 30.977.541 35.665.465

ÖZKAYNAKLAR 892.201.773 661.591.337
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 804.589.128 629.442.526
Ödenmiş Sermaye 363.281.250 242.187.500
Ortak Yönetim Altındaki İşletmeler 76.811.040 76.811.040
Hisse Senedi İhraç Primleri 409.160.129 408.937.500
Değer Artış Fonları (124.850.920) (62.598.719)
Yabancı Para Çevrim Farkları 47.616.580 40.892.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.963.360 22.783.114
Geçmiş Yıllar Zararları (106.057.461) (107.269.265)
Net Dönem Karı 108.665.150 7.699.184
Ana Ortaklık Dışı Paylar 87.612.645 32.148.811

TOPLAM KAYNAKLAR 4.154.508.434 3.491.408.130

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot Referansları 2009 2008

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 5 ve 28 1.844.200.320 1.472.212.367
Satışların Maliyeti (-) 28 (1.477.639.804) (1.191.572.662)

BRÜT KÂR 366.560.516 280.639.705

Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (201.791.766) (162.744.168)
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 77.365.171 45.436.322
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - (544.843)

FAALİYET KÂRI 242.133.921 162.787.016

Finansal Gelirler 32 54.030.132 34.959.354
Finansal Giderler (-) 33 (181.933.756) (195.407.702)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR 114.230.297 2.338.668

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri (3.539.862) 6.515.516
Dönem Vergi Gideri 35 (21.640.543) (15.852.093)
Ertelenmiş Vergi Geliri 35 18.100.681 22.367.609

NET DÖNEM KÂRI 110.690.435 8.854.184

Diğer Kapsamlı Gelir/Gider (-):
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim 147.594 146.255
Finansal riskten korunma fonundaki değişim 33 (78.185.052) (74.783.768)
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 33 5.658.904 143.856.179
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelirleri/(giderleri) 33 16.670.825 7.772.868

DİĞER KAPSAMLI GİDER (-)/GELİR (VERGİ SONRASI) (55.707.729) 76.991.534

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 54.982.706 85.845.718

Dönem Kârının Dağılımı
Ana Ortaklık Dışı Paylar 2.025.285 1.155.000
Ana Ortaklık Payları 108.665.150 7.699.184
Net Dönem Kârı 110.690.435 8.854.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Ana Ortaklık Dışı Paylar 959.781 7.911.268
Ana Ortaklık Payları 54.022.925 77.934.450
Toplam Kapsamlı Gelir 54.982.706 85.845.718

Hisse Başına Kâr 36 0,31 0,03

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE 
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot Referansları 2009 2008

İŞLETME FAALİYETLERİ
Dönem kârı 110.690.435 8.854.184
Net  dönem kârını işletme faaliyetlerinden elde edilen  
nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:

- Havalimanı işletim hakkı itfası 19 41.438.747 36.218.875
- Maddi duran varlıkların amortismanı 18 28.960.516 22.143.762
- Maddi olmayan duran varlıkların itfası 19 9.663.390 7.813.756
- İmtiyaz kira gideri amortismanı 28.2 308.901.422 295.821.304
- Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı - 681.367
- Kıdem tazminatı karşılığı 24 12.132.003 1.010.988
- Şüpheli alacak karşılığı 38 659.115 1.392.719
- Vergi cezalarına ilişkin ayrılan/(geri çevrilen) karşılıklar 22 955.329 (5.502.751)
- Alacak ve borç reeskontu, net 21.372 79.163
- Bağlı ortaklık hisse satış kârı 31 (19.343.136) -
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış kârı (144.364) (851.413)
- Kullanılmayan izin karşılığı 22 (101.232) 1.352.943
- Hareketsiz stoklar için ayrılan karşılık 68.583 290.858
- Faiz gelir tahakkuku (1.976.310) (619.553)
- Faiz gider tahakkuku 33 146.402.500 131.015.778
- Vergi gideri/(geliri) 35 3.539.862 (6.515.516)
- Bilanço kalemleri üzerindeki gerçekleşmeyen kur farkları (42.881.505) 355.505.357

İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyetten elde 
edilen nakit akımı 598.986.727 848.691.821

- Türev enstrümanlarının azalışı 35.278.010 45.932.733
- Ticari alacakların artışı (14.732.641) (35.775.084)
- Uzun vadeli ticari alacakların azalışı/(artışı) 44.153.168 (27.758.437)
- Stoklarda artış (3.786.008) (5.286.948)
- İlişkili şirketlerden alacakların azalışı/(artışı) 9.809.972 (24.412.162)
- Diğer alacaklar ve dönen varlıkların azalışı/(artışı) 51.552.839 (224.861.107)
- Diğer alacaklar ve dönen varlıkların içindeki kullanımı kısıtlı  
banka bakiyelerindeki azalış 181.535.550 200.927.399
- Ticari borçların (azalışı)/artışı (28.405.399) 994.362
- İlişkili şirketlere borçlardaki (azalış)/artış (65.009.215) 82.667.090
- Diğer finansal yükümlülüklerdeki artış - 3.055.116
- Peşin ödenen imtiyaz kira giderinin KDV payındaki artış - (82.646.759)
- Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 21.369.199 14.305.965
- Peşin ödenen imtiyaz kira gideri 26 (225.661.410) (203.795.845)

Faaliyetlerden elde edilen net nakit 605.090.792 592.038.144
- Ödenen vergiler 35 (23.961.147) (13.069.315)
- Ödenen faizler (170.636.783) (135.825.185)
- Ödenen kıdem tazminatları 24 (9.066.880) (2.251.941)

Faaliyetlerden elde edilen net nakit 401.425.982 440.891.703

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot 

Referansları 2009 2008
YATIRIM FAALİYETLERİ

- Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse alımları (39.241.586) -
- Alınan faizler 36.460.972 23.844.355
- Bağlı ortaklık hisse satışından elde edilen nakit 31 60.488.024 -
- Finansal yatırımlardaki değişim (net) 7 55.251.139 (68.631.846)
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen nakit 756.584 2.647.781
- Havalimanı işletim hakkı girişleri 19 (559.572.829) (387.548.992)
- Maddi duran varlık alımları 18 (113.327.708) (59.359.863)
- Maddi olmayan duran varlık alımları 19 (1.283.294) (12.462.933)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (560.468.698) (501.511.498)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 
AKIMLARI

- Alınan yeni krediler 818.688.189 1.641.404.490
- Kredilerin geri ödemesi (429.642.222) (1.523.143.789)
- Kullanımı kısıtlı banka bakiyesi artışı (294.881.382) (121.212.378)
- Hisse senedi ihraç primleri 222.629 -
- Sermaye artışı 27 121.093.750 -
- Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (30.371.936) -
- Finansal kiralama yükümlülüğünün geri ödemesi (101.763) (140.298)
- Ana ortaklık dışı paylardaki değişiklik (2.005.748) 887.092

Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit 183.001.517 (2.204.883)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) 23.958.801 (62.824.678)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 44.373.625 107.198.303
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 68.332.426 44.373.625

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“TAV”, “TAV Holding” veya “Şirket”) Tepe Akfen Vie Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ismi altında 1997 yılında 
Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in kuruluş amacı İstanbul Atatürk Havalimanını (Uluslararası Terminal Binası) yeniden inşa etmek ve 66 aylık bir 
süre için işletmektir. Şirket’in daha önce TAV Havalimanları İşletme A.Ş. olan ismi 7 Ağustos 2006 tarihi itibariyle TAV Havalimanları Holding 
A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket adresi, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 34149 Yeşilköy, İstanbul, Türkiye’dir.

Şirket hisseleri 23 Şubat 2007’den itibaren “TAVHL” adı altında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. TAV Holding’i nihai 
olarak kontrol eden taraflar Tepe Grubu ve Akfen Grubu’dur. Not 2 “Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar”da belirtildiği gibi, 2007, 2006 
ve 2005’te Şirket’in nihai ortakları belli işletmeler ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki hisselerini Şirket’e devretmiştir. Söz konusu hisse 
transferleri neticesinde Şirket, bu bağlı ortaklıklıların ana ortağı haline gelmiştir.

TAV, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri için bu raporda “Grup” ibaresi kullanılacaktır. Bağlı ortaklıkların 31 Aralık 2009 ve 
2008 tarihleri itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Bağlı ortaklık ismi Ana faaliyet

Kuruluş 
ve faaliyet 
yeri

Sermaye pay 
oranı %

Oy 
kullanma 

hakkı 
oranı%

Sermaye 
pay oranı 

%

Oy 
kullanma 

hakkı 
oranı%

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. (“TAV İstanbul”) İstanbul Havalimanı Terminal Hizmetleri Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00

TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (“TAV Esenboğa”) Ankara Havalimanı Terminal Hizmetleri Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00

TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş. (“TAV İzmir”) İzmir Havalimanı Terminal Hizmetleri Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00

TAV Tunisie SA (“TAV Tunus”) Havalimanı İşletmecisi Tunus 85,00 85,00 100,00 100,00

TAV Batumi Operations LLC (“TAV Batum”) Havalimanı Yönetim Hizmetleri Gürcistan 60,00 100,00 60,00 100,00

TAV Urban Georgia LLC (“TAV Tiflis”) (*) Havalimanı İşletmecisi Gürcistan 66,00 66,00 60,00 50,00

Batumi Airport LLC Havalimanı İşletmecisi Gürcistan - 100,00 - 100,00

TAV Macedonia Dooel Skopje (“TAV Makedonya”) Havalimanı İşletmecisi Makedonya 100,00 100,00 100,00 100,00

TAV Gazipaşa Yapım, Yatırım ve İşletme A.Ş. (“TAV Gazipaşa”) Havalimanı İşletmecisi Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00

Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (“HAVAŞ”) Yer Hizmetleri Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. (“BTA”) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Türkiye 66,66 66,66 66,66 66,66

BTA Georgia LLC (“BTA Gürcistan”) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Gürcistan 66,66 66,66 66,66 66,66

BTA Tunisie SARL (“BTA Tunus”) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Tunus 66,66 66,66 66,66 66,66

BTA Unlu Mamülleri Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek İçecek Hizmetleri 
San. ve Tic. A.Ş. (“Cakes & Bakes”) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Türkiye 66,66 66,66 66,66 66,66

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. (“TAV İşletme”) Bakım, İşletme ve Özel Salon Hizmeti Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00

(*) 31 Aralık 2008’de oransal konsolide edilmiştir. Not 3’e bakınız.

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Bağlı ortaklık ismi Ana faaliyet

Kuruluş 
ve faaliyet 
yeri

Sermaye pay 
oranı %

Oy 
kullanma 

hakkı 
oranı%

Sermaye 
pay oranı 

%

Oy 
kullanma 

hakkı 
oranı%

TAV Georgia Operation Services LLC (“TAV İşletme Gürcistan”) Özel Salon Hizmeti Gürcistan 99,99 99,99 99,99 99,99

TAV Tunisie Operation Services SARL (“TAV İşletme Tunus”) Özel Salon Hizmeti Tunus 99,99 99,99 99,99 99,99

TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“TAV Bilişim”) Yazılım ve Sistem Hizmetleri Türkiye 97,00 97,00 97,00 97,00

TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (“TAV Güvenlik”) Güvenlik Hizmetleri Türkiye 66,67 66,67 66,67 66,67

Müşterek yönetime tabi teşebbüslerin 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Müşterek yönetime tabi teşebbüsün ismi Ana faaliyet

Kuruluş 
ve faaliyet 

yeri
Sermaye pay 

oranı %

Oy 
kullanma 

hakkı 
oranı%

Sermaye 
pay oranı 

%

Oy 
kullanma 

hakkı 
oranı%

ATÜ Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri Türkiye 49,98 50,00 49,98 50,00

ATÜ Georgia Operation Services LLC (“ATÜ Gürcistan”) Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri Gürcistan 49,98 50,00 49,98 50,00

ATÜ Tunisie SARL (“ATÜ Tunus”) Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri Tunus 49,98 50,00 49,98 50,00

TAV Gözen Havacılık İşletme ve Ticaret A.Ş. (“TAV Gözen”) Özel Hangar İşletmeciliği Türkiye 32,40 32,40 32,40 32,40

Cyprus Airport Services Ltd. (“CAS”) Yer Hizmetleri KKTC 50,00 50,00 50,00 50,00

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (“TGS”) Yer Hizmetleri Türkiye 50,00 50,00 - -
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HAVAŞ, Gözen Havacılık ve Ticaret A.Ş. ve Türkmen Havacılık Taşımacılık ve Ticaret A.Ş., 10 Haziran 2008 tarihinde TAV Gözen adı 
altında bir iş ortaklığı kurmuşlardır. HAVAŞ, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle TAV Gözen’in %32,4’üne sahiptir. TAV Gözen İstanbul 
Atatürk Havalimanı’ndaki özel hangarda operasyonel stok, makine ve sistem yönetimi ile konusuna bağlı inşaat ve yatırım faaliyetlerini 
yürütmektedir.

HAVAŞ ile Kıbrıs Türk Havayolları Limited Şirketi (“KTHY”) 1 Eylül 2006 tarihinde imzalanan protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
havalimanı terminal inşaatı ve yer hizmetleri işletmeciliği işi yapmak üzere CAS adı altında ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Ortaklığın 
sermaye yapısı %50+1 hisse KTHY, %50 hisse HAVAŞ olacak şekilde düzenlenmiştir. CAS, 1 Ağustos 2008 tarihinde faaliyetlere başlamıştır. 

HAVAŞ, 28 Kasım 2008 tarihinde Türk Hava Yolları (“THY”)’nın TGS’deki hisselerinin %50’sine iştirak etmek üzere, THY tarafından ortak 
olarak seçilmiştir. TGS hisselerinin alımı Not 3’te açıklanmıştır. TGS operasyonlarına 1 Ocak 2010 tarihinde beş havalimanında başlamıştır.

 
Faaliyetlerin tanımı

Grup’un ana faaliyeti havalimanı binası inşası, yönetimi ve operasyonları ile ilgilidir. TAV, TAV Esenboğa, TAV İzmir ve TAV Gazipaşa, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (“DHMİ”) ile; TAV Tiflis, Gürcistan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (“JSC”) ile; TAV Batum, Gürcistan 
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı (“GMED”) ile; TAV Tunus, Tunus Devlet Hava Meydanları İşletmecisi (“OACA”) ile; TAV Makedonya ise Makedonya 
Ulaştırma Bakanlığı ile Yap – İşlet – Devret (“YİD”) sözleşmeleri yapmışlardır. Bu sözleşmelere göre Grup, belirlenen sürelerde havalimanı inşası, 
yeniden yapılması veya yönetimini gerçekleştirmekte ve bunun karşılığında önceden belirlenen süreler için havalimanını işletme hakkını elde 
etmektedir. Sözleşme dönemleri sonunda, Grup inşa edilmiş olan binanın mülkiyetini ilgili kuruma (DHMİ, JSC, GMED, OACA ve Makedonya Ulaştırma 
Bakanlığı’na) devredecektir. Buna ek olarak, Grup müteakip olarak havalimanı operasyonları ile ilgili münferit sözleşmeler de imzalamaktadır. 

YİD Sözleşmeleri

Grup tarafından yönetilen havalimanları aşağıdaki gibidir:

Atatürk Uluslararası Havalimanı 

1998 yılında TAV ve DHMİ arasında, Atatürk Uluslararası Havalimanı Uluslararası Terminal Binası’nın (“Atatürk Uluslararası Havalimanı 
Terminali” veya “AUHT”) yeniden inşası, yatırımı ve işletilmesini düzenleyen bir YİD sözleşmesi imzalanmıştır. TAV, inşaatı Ağustos 2000 tarihi 
itibariyle tamamlamakla yükümlüydü ve sonrasında Uluslararası Terminal Binası’nı 3 yıl, 8 ay ve 20 gün için işletme hakkını elde etmiştir. 
TAV, Uluslararası Terminal Binası inşaatını Ocak 2000’de tamamlamış ve inşaatın önemli bir kısmını tamamladıktan sonra 7 ay erken olarak 
işletmeye başlamıştır. Projenin kalan kısımlarının inşası Ağustos 2000 itibariyle tamamlanmıştır. DHMİ ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
Ağustos 2000 tarihinde yatırım dönemi gerçekten tamamlandığında onay vermişlerdir. 

Haziran 2000’de sözleşmeye ek bir değişiklik yapılmış ve bu değişikliğe göre, TAV 2004 yılı itibariyle Uluslararası Terminal Binasını %30 oranında 
genişletmeyi taahhüt etmiştir. Bunun karşılığında TAV’a verilen işletim süresi Haziran 2005’e kadar 13 ay 12 gün daha uzatılmıştır (toplamda yaklaşık 66 
ay). Sözleşme Haziran 2005’te sona ermiş ve TAV, AUHT ve Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’ni DHMİ’ye devretmiştir. TAV İstanbul, 3 Haziran 2005 
tarihinde AUHT ve Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’ni 2021 yılına kadar 15,5 yıl boyunca işletmek üzere DHMİ ile kira sözleşmesi imzalamıştır. 
Kira sözleşmesinin tutarı 2.543.000.000 Amerikan Doları (“ABD Doları”) artı KDV (%18) olup, kira sözleşmesine göre bu tutarın 584.900.000 ABD Doları 
tutarındaki kısmı artı KDV’si sözleşmeden hemen sonra peşinen ödenmiştir. Geri kalan tutar yıllık eşit taksitlerle ödenmektedir. Buna ek olarak, TAV 
İstanbul kira sözleşmesinin ilk yılında iç hatlar terminaline bazı büyütme ve geliştirmeler yapmak ve tesisleri bakımlı tutmak zorundadır.

TAV İstanbul ile DHMİ arasında 4 Kasım 2008 tarihinde Atatürk Havalimanı Gelişim Projesi için bir ek sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu 
sözleşme uyarınca yeni yolcu köprüleri ve çeşitli ticari geliştirmeler yapılacak olup, öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 36 milyon Avro’dur.
 
Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı

18 Ağustos 2004 tarihinde TAV Esenboğa ve DHMİ arasında, Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı’nın (“Esenboğa Havalimanı”) İç ve Dış 
Hatlar Terminalleri’nin yeniden inşası, yatırımı ve işletilmesini düzenleyen bir YİD sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre TAV Esenboğa 
sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içinde inşaatı tamamlamakla yükümlüdür ve bundan sonra 15 yıl 8 aylık bir süre için Ankara Esenboğa 
Uluslararası Havalimanı Terminali’nin işletim hakkını elde etmiştir. TAV Esenboğa yolcu, köprü ve check-in banko hizmetleri vermeye 16 Ekim 
2006 tarihinde başlamıştır.

İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı

20 Mayıs 2005 tarihinde TAV İzmir ve DHMİ arasında, İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı’nın (“Adnan Menderes Havalimanı”) Dış 
Hatlar Terminali’nin yeniden inşası, yatırımı ve işletilmesini düzenleyen bir YİD sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre TAV İzmir sözleşme 
tarihinden itibaren 24 ay içinde inşaatı tamamlamakla yükümlüdür ve bundan sonra 6 yıl, 7 ay ve 29 günlük bir süre için İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’nın işletim hakkını elde etmiştir. 21 Ağustos 2006’da yapılan ilave sözleşmeye göre, yapılan ek çalışmalarından dolayı TAV İzmir’in 
işletim süresi Ocak 2015’e kadar toplam 11 ay 17 gün daha uzatılmıştır. TAV İzmir yolcu, köprü ve check-in banko hizmetleri vermeye 13 Eylül 
2006 tarihinde başlamıştır.
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Tiflis Uluslararası Havalimanı

TAV Tiflis ile JSC arasında 6 Eylül 2005 tarihinde Tiflis Uluslararası Havalimanı operasyonları (iç ve dış hat terminalleri ile park-apron ve taksi 
yolları) için bir YİD anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma yeni havalimanı inşasının başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl 6 aylık bir süre için 
geçerli olup, Tiflis Uluslararası Havalimanı’nın tasarımı, mühendisliği, finansmanı, inşaası, denemesi, işletmesi ve bakımı ile ilgili konuları 
kapsamaktadır. Bu süre TAV Tiflis’ın Batum Havalimanı inşaatı için yeni yatırımlar (ek pistler, apronun genişletilmesi, vs) yapmayı taahhüt 
etmesiyle, 9,5 yıllık bir dönem için uzatılmıştır. TAV Tiflis yeni yapılan Tiflis Uluslararası Havalimanı terminalinde 8 Şubat 2007 tarihinden 
itibaren yolcu, hava kontrolü hariç köprü, check-in banko ve park-apron-taksi hizmetleri gibi tüm havalimanları operasyonlarını vermeye 
başlamıştır.

Batum Uluslararası Havalimanı

9 Ağustos 2007 tarihinde TAV Batum ile Gürcistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı arasında Batumi Airport Ltd’in hisselerinin yönetim hakkının 
%100’ünün TAV Batum’a 20 yıllığına devri konusunda anlaşma imzalanmıştır. Bu hisse anlaşmasına göre, Batum Uluslararası Havalimanı’nın 
işletmesini Ağustos 2027’ye kadar TAV Batum gerçekleştirecektir. Batum Havalimanı’nın işletmesi, hava trafik kontrol ve güvenlik hizmetleri 
dışında, tüm havalimanı faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tunus Monastır ve Enfidha Uluslararası Havalimanları

TAV Tunus ile OACA arasında 18 Mayıs 2007 tarihinde bir YİD sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme varolan Monastır Habib Bourguiba 
Havalimanı’nın (İç, Dış Hatlar Terminalleri ile park-apron-taksi yolları) işletimi ile Enfidha Havalimanı’nın (İç, Dış Hatlar Terminalleri ile park-
apron-taksi yolları) mühendisliği, finansmanı, inşaası, denemesi, işletmesi ve bakımı ile ilgili konuları kapsamaktadır. Monastır Habib Bourguiba 
ve Enfidha Havalimanları’nın işletmeleri sırasıyla, Ocak 2008 ve Aralık 2009’da üstlenilmiştir. Her iki havalimanının işletim süresi Mayıs 2047’de 
sona erecek olup, işletim süresince hava trafiği kontrolü haricinde yolcu, köprü, check-in banko ve park-apron-taksi hizmetleri de içeren tüm 
hizmetler verilmektedir.

Gazipaşa Havalimanı

Antalya-Gazipaşa Havalimanının kiralanmak suretiyle işletim hakkının devir alınması ile ilgili olarak, 4 Ocak 2008 tarihinde, TAV Gazipaşa ile 
DHMİ arasında imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Antalya-Gazipaşa Havalimanının yıllık 500.000 yolcu kapasitesi bulunmakta olup, imtiyaz 
sözleşmesi 25 yıllıktır. Havalimanı işletim süresince hava tarafı ve kâra tarafı, park-apron-taksi hizmetlerini verecektir. TAV Gazipaşa, yıllık 
50.000 Amerikan Doları + KDV ve buna ek olarak net dönem kârının %65’ini DHMİ’ye ödeyecektir. 
 
Makedonya Üsküp, Ohrid ve İştip Havalimanları

24 Eylül 2008 tarihinde, yeni kurulan TAV Makedonya ve Makedonya Ulaştırma Bakanlığı arasında İştip’te (Shtip) yeni kargo havalimanının 
işletme opsiyonu ve yapımı, Üsküp’te bulunan “Alexander the Great” Havalimanı’nın yapımı ve işletilmesi ve Ohrid’de bulunan “St. Paul 
the Apostle” Havalimanı’nın yenileme ve işletilmesine ilişkin 20 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Her iki havalimanının işletmesi, 
hava trafik kontrol dışında, tüm havalimanı faaliyetlerini kapsayacak olup teknik altyapıyı da kapsayacak şekilde modernizasyon çalışmaları 
öngörülmektedir. Alexander the Great ve St. Paul the Apostle Havalimanları için imtiyaz sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihi Makedonya 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1 Mart 2010 olarak bildirilmiştir. İştip’te yapılacak olan yeni kargo havalimanı için ise imtiyaz sözleşmesinin 
yürürlüğe girme tarihi en az 10 yıl sürecek meteorolojik ve teknik ölçümler sonrasında belirlenecektir.

İşletim Sözleşmeleri

YİD faaliyetleri ve yönetim sözleşmeleri aşağıdakileri içermektedir:

Terminal ve havalimanı hizmetleri – Grup önceki paragraflarda belirtildiği üzere terminal ve havalimanlarının işletim hakkına sahiptir. Bu hak, 
yolcu köprü, park-apron-taksi, check-in banko hizmetlerini içermektedir. Havayolu şirketlerine sunulan hizmetler, havalimanını kullanan yolcu 
sayısı, uçaklar tarafından kullanılan köprüler, kalkış ve iniş şartları ve check-in bankolarına göre ücretlendirilmektedir.

Gümrüksüz mağaza ürünleri – Grup işletmekte olduğu terminallerde gümrüksüz mağaza ürünü satışı yapma hakkına sahiptir. Gümrüksüz 
mağaza ürünleri hem gelen hem de giden yolculara sunulmaktadır. Satışlar Grup tarafından gerçekleştirilmektedir veya belli durumlarda satış 
hakları, satışlar üzerinden alınan komisyonlar karşılığında başka şirketlere verilmektedir. 

Yiyecek içecek ve havaalanı otel hizmetleri – Grup hem yolcular hem de terminal personeli için tüm yiyecek içecek faaliyetlerini yönetme 
hakkına sahiptir. Grup belli yiyecek içecek operasyonlarının işletim haklarını, satışlar üzerinden alınacak komisyonlar karşılığında başka şirketlere 
vermektedir.

Alan tahsis hizmetleri – Kiralayan olarak, Grup, havaalanında bilet satışı için havayolu şirketlerine, bankalara ofis alanları kiralamaktadır.
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Yer hizmetleri – Grup belirli havalimanlarında yer hizmetleri faaliyeti sağlama hakkına sahiptir. Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (“SHY 
22”) uyarınca iç ve dış hat uçuşlarına trafik, köprü, uçuş operasyon, kargo olmak üzere tüm yer hizmetlerini vermektedir. İlave faaliyetler otobüs 
ve otopark işletmeciliğidir.

Salon hizmetleri – Grup’un üye yolcularına CIP hizmetleri vermek üzere işlettiği veya kiraladığı salonlar bulunmaktadır. 

Otobüs ve otopark hizmetleri – Grup’un otopark ve vale park hizmetleri verme hakkı bulunmaktadır. Otobüs hizmetleri gelirleri 
havalimanlarından şehir merkezlerine sağlanan ulaşımla ilgilidir. 
 
Yazılım ve sistem hizmetleri – Grup, havacılık sektöründe özellikle uçuş yönetim sistemleri konusunda operasyonel ve finansal verimliliği 
sağlamak amacıyla yazılım ve sistemler geliştirmekte olup Grup şirketlerinin ve bazı üçüncü tarafların bilgi sistemleri ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.

Güvenlik hizmetleri – Grup, yurtiçi terminallerinde güvenlik hizmetlerini sağlamaktadır. 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup’taki toplam çalışan sayısı yaklaşık 10.719 (ortalama 12.194), 31 Aralık 2008’de 11.235 (ortalama 11.289) 
kişidir.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar

a) Uygunluk Beyanı 

Türkiye’de faaliyet gösteren Grup şirketleri muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları’na uygun 
olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak TL bazında hazırlamaktadırlar. Yurtdışında faaliyet gösteren diğer Grup 
şirketleri ise yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını yerel otoriteleri tarafından belirlenen ülke mevzuatlarına ve muhasebe ilkelerine 
uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadırlar.

Grup’un ilişikteki konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmıştır.

Tebliğ’in 5. Maddesine göre işletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı 
(“UMS/UFRS”) uygularlar. Ancak Tebliğ’de yer alan Geçici Madde 2’ye göre Tebliğ’in 5. maddesinin uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından 
kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayınlananlardan farkları Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanır. Bu kapsamda Şirket, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren 
döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını UMS/UFRS’lere uygun olarak hazırlamıştır. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla,Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama 
ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının geçerli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla, ilişikteki konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” uygulanmamıştır.

b) Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli

Grup’un UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS’lere uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloları, 11 Mart 2010 tarihinde Şirket 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar 
Organı’nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı karar ile açıklanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıştır.

c) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Grup, SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasına son vermiştir. 

d) Ölçüm Esasları

Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen türev finansal araçlar haricinde tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır.

Gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan yöntemler ayrıca 38. notta belirtilmiştir.
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e) Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi

TAV Holding ve Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortakları muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL olarak, Türk Ticaret ve Vergi 
Kanunu’na uygun olarak hazırlamaktadır. Yabancı bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler muhasebe kayıtlarını faaliyet 
gösterdikleri ülke kanunları ve uygulamalarına göre hazırlamaktadırlar. İlişikteki konsolide finansal tablolar, Şirket’in raporlama para birimi olan 
TL cinsinden sunulmuş olup yasal muhasebe kayıtları esas alınarak gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak UFRS’ye uygun olarak 
hazırlanmıştır. 

Şirket’in faaliyet gösterdiği ülke para birimi TL olmasına karşın Grup teşebbüslerinin çoğunun fonksiyonel ve raporlama para birimi Avro’dur. 

Grup şirketlerinin fonksiyonel para birimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Şirket Fonksiyonel Para Birimi
TAV Holding Avro
TAV İstanbul Avro
ATÜ Avro
HAVAŞ Avro
BTA TL
TAV Esenboğa Avro
TAV İzmir Avro
TAV Tunus Avro
TAV Gazipaşa Avro
TAV Tiflis Gürcistan Larisi (“GEL”)
TAV Batum GEL
Batumi Airport LLC GEL
TAV Makedonya Avro
TAV İşletme TL
TAV Bilişim Avro
TAV Güvenlik TL
ATÜ Gürcistan GEL
BTA Gürcistan GEL
TAV İşletme Gürcistan GEL
BTA Tunisie SARL Tunus Dinarı (“TND”)
Cakes & Bakes TL
TAV Gözen ABD Doları
 CAS ABD Doları
 ATÜ Tunus Avro
 TAV İşletme Tunus TND
 TGS TL

İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir:

f) Konsolidasyon Esasları

Konsolide finansal tablolar Şirket’in ve Şirket tarafından kontrol edilen bağlı ortaklıkların ve müşterek kontrol edilen işletmelerin finansal 
tablolarını içermektedir. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla mali ve operasyonel politikaları üzerinde gücünün 
olması ile sağlanır. 

Bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar, aşağıdaki yöntemler kullanılarak konsolide edilmiştir:

TAV İstanbul, TAV İzmir, TAV Esenboğa, HAVAŞ, TAV Gazipaşa, TAV İşletme, TAV Batum ve TAV Makedonya tam konsolidasyona tabi •	
tutulmuştur. Bu şirketlerde ana ortaklık dışı pay bulunmamaktadır. TAV Tunus’un %15 oranındaki azınlık hissesinin Dünya Bankası’nın 
bir kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC)’ye satışına ilişkin 30 Haziran 2009 tarihinde taraflar arasında bir sözleşme 
imzalanmıştır. Bahsi geçen hisselerin IFC’ye transferi Ağustos 2009 ‘da gerçekleşmiş ve bu tarih itibariyle hisselerin kontrolü IFC‘ye geçmiştir. 
Böylece, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle TAV Holding’in TAV Tunus’taki ortaklık payı %85’e düşmüştür.
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TAV Tunus, BTA, BTA Gürcistan, BTA Tunisie, Cakes & Bakes, TAV İşletme Gürcistan, TAV İşletme Tunus, TAV Bilişim, TAV Tiflis, Batumi •	
Airport LLC ve TAV Güvenlik tam konsolidasyona tabi tutulmuş olup, azınlık hisseleri için ana ortaklık dışı paylar yansıtılmıştır. Batumi 
Airport LLC’nin sermayesi üzerindeki yönetim hakkı hisse yönetim sözleşmesi süresi sonunda JSC’ye transfer edileceğinden dolayı Batumi 
Airport LLC’nin sermayesinin tamamı özkaynaklar altında ana ortaklık dışı paylar içerisinde gösterilmiştir. Buna ek olarak, TAV Tiflis’in %6’lık 
hissesinin 2009 yılında alımını takiben, TAV Holding, TAV Tiflis’in kontrol hakkını elde etmiş, etkin alım tarihinden sonra 31 Aralık 2009 
itibariyle tam konsolidasyona tabi tutulmuş, %34 azınlık hissesi için azınlık payı yansıtılmıştır. 

ATÜ, ATÜ Gürcistan, ATÜ Tunus, TAV Gözen, CAS ve TGS oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiştir.•	

Grup yapısındaki değişikliğin etkisi:

TAV Tiflis’in %6’lık hissesinin 2009 yılında alımını takiben, TAV Holding, TAV Tiflis’in kontrol hakkını elde etmiş, etkin alım tarihinden sonra tam 
konsolidasyona tabi tutmuştur (Not 3).

27 Ağustos 2009 tarihinde Rekabet Kurulu’nun onayından geçen ortak girişim anlaşması çerçevesinde, TGS’nin sermayesinin %50 hissesi 
HAVAŞ tarafından satın alınmıştır. HAVAŞ ve THY tarafından müşterek yönetime tabi olan TGS 31 Aralık 2009 itibari ile oransal konsolidasyona 
tabi tutulmuştur (Not 3). Bu değişiklik kondolide finansal tablo dipnotlarında “grup yapısındaki değişikliğin etkisi” olarak gösterilmiştir. 

i) Bağlı ortaklıklar

İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, Şirket’in finansal ve faaliyet politikaları üzerinde kontrol gücüne sahip olduğu bağlı 
ortaklıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma 
yetkisine sahipse veya %50’den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte, finansal ve faaliyet politikaları üzerinde fiili kontrol 
etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse ilgili 
şirket konsolidasyona dahil edilmiştir.

Kontrol gücü, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade 
eder. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları yönetim kontrolünün başladığı tarihten kontrolün sona erdiği tarihe kadar konsolidasyon kapsamına 
dahil edilmiştir.

ii) Ortak kontrol altındaki işletmeler için işletme birleşmeleri

Grup’u kontrol eden hissedarın kontrolündeki şirketlerin hisselerinin transferinden kaynaklanan işletme birleşmeleri sunulan en erken 
karşılaştırmalı dönemin başında gerçekleşmiş gibi, eğer daha sonra ise, ortak kontrolün sağlandığı tarihte muhasebeleştirilir. Bu amaçla 
karşılaştırmalı dönemler yeniden düzenlenir. İktisap edilen varlıklar ve borçlar önceden Grup’un kontrolündeki hissedarlarının konsolide edilmiş 
finansal tablolarında kaydedilen defter değerinden kaydedilirler. İktisap edilen şirketlerin özsemaye kalemleri sermayenin haricinde Grup’un 
özsermeyesinde aynı kalemlere eklenir. Sermaye ise hisse senedi priminin bir parçası olarak kayıt edilir.Her nakdi ödeme doğrudan özsermaye 
içerisinde muhasebeleştirilir..

iii) Müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki paylar

Müşterek yönetime tabi teşebbüsler finansal ve stratejik kararlar için belirli kontrata bağlı anlaşmalar ve rızalarla kurulmuş olan işletmelerdir. 
Grup müşterek yönetime tabi teşebbüs üzerindeki etkinliğini oransal konsolidasyon yöntemine göre raporlamaktadır. Konsolide finansal 
tablolarda, Grup’un müşterek yönetime tabi teşebbüs üzerindeki hissesi oranınca, şirketin aktif, pasif, gelir ve giderleri her kalem bazında ayrı 
ayrı yansıtılmıştır.

iv) Konsolidasyonda düzeltme işlemleri

Konsolidasyona dahil edilen şirketler arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında silinmiştir. İştirakle ana ortaklık ve ana 
ortaklığın konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kârlar ve zararlar, ana ortaklığın iştirakteki 
payı oranında netleştirilmiştir. Gerçekleşmemiş zararlar değer düşüklüğüne dair kanıt olmadığı sürece gerçekleşmemiş kazançlarla aynı şekilde 
silinirler.

v) Üçüncü şahıslardan yapılan alımlar için işletme birleşmeleri

Üçüncü şahıslardan yapılan alımlar satın alma metodu kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Satın alma maliyeti, satın alma tarihindeki varlıkların, 
oluşan veya üstlenilen yükümlülüklerin ve iştirakin kontrolünü elde etmek için çıkarılan özsermaye araçlarının gerçeğe uygun değerleri toplamı 
ve işletme satın almasına direk olarak atfedilebilen diğer maliyetlerin toplamı olarak hesaplanır. UFRS 3’e göre kayda alınma şartlarını 
karşılayan belirlenebilen varlıklar, yükümlülükler ve şarta bağlı yükümlülükler gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınır.
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g) Yabancı para

i) Yabancı para işlemler

Yabancı para işlemler, ilgili Grup şirketlerinin fonksiyonel para birimlerine işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmişlerdir. Yabancı para 
cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki kurlardan fonksiyonel para birimine çevrilmişlerdir. Parasal kalemlere 
ilişkin yabancı para çevrim farkı kazancı veya zararı, dönem başındaki fonksiyonel para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın etkin faiz oranı ve 
ödemelerin etkisi düzeltilmesiyle dönem sonundaki yabancı para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın dönem sonu kurundan çevrilmiş tutarı 
ile arasındaki farkı ifade eder. Yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler, 
gerçeğe uygun değerin tespit edildiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Yeniden çevrimle oluşan kur farkları, satılmaya hazır 
sermaye araçları veya yurtdışı işlemlerdeki net yatırımların riskten korunması amacıyla tasarlanan finansal yükümlülükler hariç, gelir ve 
giderlerde kayıtlara alınır.

Fonksiyonel para birimi Avro olmayan şirketlerin finansal tabloları kendi fonksiyonel para birimlerine göre hazırlanmış olup, bu finansal tablolar 
UMS 21 uyarınca konsolidasyon amaçlı olarak Avro’ya çevrilmiştir. Bu yüzden Grup, konsolide finansal tablo kalemlerinin değerlemesinde Avro 
kullanmakla birlikte finansal tablolar ve dipnotların sunumu amacıyla raporlama birimi olarak TL’yi belirlemiştir. Konsolide finansal tablolardaki 
kalemlerin ölçümü için seçilen para birimi hariç bütün para birimleri yabancı para olarak ele alınmaktadır.

Konsolidasyona giren şirketlerden fonksiyonel para birimi Avro olan şirketlerin finansal tablolarında, UMS 21 uyarınca, ilk etapta yasal TL 
finansal tablolarındaki parasal bilanço kalemleri bilanço tarihindeki Avro kuruyla; parasal olmayan bilanço kalemleri, gelir ve giderler ile nakit 
akımları ise işlemin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur) Avro’ya çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerden doğan kâr/zarar, 
gelir tablosunda yabancı para işlemlere ilişkin kur farkları hesabında yansıtılmıştır. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yukarıda anılan 17 Mart 2005 
tarihli karar neticesinde enflasyon muhasebesi uygulamalarının sona erdiği kararlaştırıldığından, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TL, yüksek 
enflasyonlu olmayan bir ekonomiye ait para birimi olarak değerlendirilmiştir. 
 
Buna bağlı olarak, UMS 21 çerçevesinde bulunan Avro tutarları bilanço kalemleri için (özsermaye hesapları hariç) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile (1 Avro=2,1603 TL, 31 Aralık 2008: 1 Avro=2,1408 TL), gelir tablosu kalemleri için ise yıllık ortalama 
döviz kuru ile (1 Avro=2,1508 TL, 31 Aralık 2008: 1 Avro=1,8969 TL) TL’ye dönüştürülerek sunulmuştur. Özsermaye hesaplarından sermaye ve 
sermaye yedekleri tarihsel nominal değerleri ile taşınmakta olup, bunlara ilişkin çevrim farkları diğer kapsamlı gelir altında yabancı para çevrim 
farklarındaki değişim içerisinde gösterilmektedir. Avro/TL, GEL/TL, TND/TL ve Avro/ABD Doları kurlarındaki senelik değişimler dönem sonları 
itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
Avro/TL 2,1603 2,1408 1,7102
GEL/TL 0,8962 0,9091 0,7335
TND/TL 1,1379 1,1629 0,9516
Avro/ABD Doları 1,4347 1,4155 1,4684

Grup’un bağlı ortaklıklarından, fonksiyonel para birimi TL olan BTA, TAV Güvenlik ve TAV İşletme’nin 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle 
finansal tablolarında Türk Lirası’nın satın alma gücündeki değişimin gösterilmesi amacıyla, 29 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardı (“UMS 
29”) hükümlerince öngörüldüğü üzere toptan eşya genel fiyat endeksleri kullanılarak enflasyon düzeltmeleri yapılmıştır. Yukarıda bahsedilen 
karar neticesinde, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdiği kararlaştırıldığından, söz konusu bağlı 
ortaklıkların finansal tabloları Avro’ya çevrilirken bilanço kalemleri için (özsermaye hesapları hariç) bilanço tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası 
döviz alış kuru, gelir tablosu kalemleri için ise yıl veya dönem ortalama döviz kuru kullanılmıştır.

ii) Yabancı operasyonlar

Yabancı operasyonların varlık ve yükümlülükleri, satın alımdan kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri dahil olmak üzere, 
raporlama tarihindeki döviz kuru ile Avro’ya çevrilir. Yabancı operasyonların gelir ve giderleri işlem tarihindeki döviz kuru ile Avro’ya çevrilir. 

Yeniden çevrimden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları özkaynaklar altında yabancı para çevrim farklarında kayıtlara alınır. Yurtdışı 
faaliyetlerin kısmen veya tamamen satılması durumunda yabancı para çevrim farklarındaki ilgili tutar kâr veya zarara transfer edilir.
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2.2  Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

a) Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, Grup aşağıdaki alanlarda muhasebe politikalarını değiştirmiştir.

Faaliyet bölümlerinin sunumu ve belirlenmesi•	
Finansal tabloların sunumu•	
Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri•	

i) Faaliyet bölümlerinin sunumu ve belirlenmesi

Grup, 1 Ocak 2009 itibariyle, Grup’un ana faaliyet kararlarını veren kişilerden oluşan üst yönetim tarafından sağlanan bilgiye dayanarak 
faaliyet bölümlerini belirlemiş ve sunmuştur. Muhasebe politikalarındaki bu değişiklik, UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”nin uygulanmasından 
kaynaklanmaktadır. Daha önceki yıllarda ise faaliyet bölümleri, UMS 14 “Bölüm Raporlaması” gereğince belirlenmiş ve sunulmuştur. Faaliyet 
bölümleri açıklamaları hakkındaki yeni muhasebe politikası aşağıda sunulmuştur.

Karşılaştırmalı bölüm bilgisi bu standardın geçici şartları ile uyumluluk çerçevesinde yeniden düzenlenerek sunulmuştur. Muhasebe 
politikasındaki değişiklik sadece sunum ve açıklama kısımlarını etkilediği için, hisse başına kazanç üzerinde herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır.

Bir faaliyet bölümü, Grup’un diğer bölümleri ile yapılan gelir ve gider doğuracak işlemler de dahil olmak üzere gelir ve gider yaratan iş 
aktivitelerinde bulunan parçasıdır. Bir faaliyet bölümünün faaliyet sonuçları bölüme tahsis edilecek olan kaynaklar hakkında kararlar almak, 
bölümün performansını ölçmek ve bölüm hakkında öne çıkan münferit finansal bilgilerin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yönetim 
tarafından düzenli bir şekilde incelenmektedir.

Yönetime raporlanan bölüm sonuçları bölüme direk olarak atfedilebilen unsurların yanı sıra makul bir şekilde dağıtılabilir unsurları da 
kapsamaktadır. Dağıtılmayan unsurlar şirket varlıkları, merkez giderleri ve vergi varlık ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Bölüm maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları, dönem boyunca gerçekleşen şerefiye dışındaki maddi ve maddi olmayan duran varlık alım 
maliyetleridir.

ii) Finansal tabloların sunumu

Grup, 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve revize edilen “UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2007)” standardını uygulamıştır. Sonuç olarak, 
Grup özkaynaktaki tüm ortaklık değişikliklerini konsolide özkaynak değişim tablosunda sunarken, tüm ortaklık dışı değişiklikleri konsolide 
kapsamlı gelir tablosunda sunmaktadır.

Karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenerek sunulmuştur. Muhasebe politikasındaki değişiklik sadece sunum yönlerini etkilediği için, hisse 
başına kazanç üzerinde herhangi etkisi bulunmamaktadır.

iii) Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri

Finansal borçlar, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, 
sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile 
iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.

23 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardı “Borçlanma Maliyetleri” (“UMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. Revize UMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken 
uygulamaya geçiş hakkı saklı tutulmuştur. Grup, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren borçlanma maliyetleriyle ilgili olarak UMS 23’ü uygulayarak 
muhasebe politikası değişikliğine gitmiştir. Finansal borçlardan kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların iktisabı veya inşası ile 
ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır 
hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer borçlanma maliyetleri oluştuğu dönemde gelir tablosuna kaydedilir.

b) Uygulamada Olmayan Yeni Standartlar ve Yorumlar

Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren dönemde henüz geçerli olmayıp bu konsolide 
finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Aşağıda belirtilen standartlar dışındaki yeni standart ve yorumun Grup’un konsolide 
finansal tablolarına bir etkisi bulunmamaktadır:
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Revize UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”, UFRS 3’ün kapsamında değişiklikler yaparak, iş tanımını revize etmiş, satın alınan değerlerin 
muhasebeleştirme prensiplerinde birtakım revizyonlar yapmış ve bilgi verme şartlarını genişletmiştir. Revize standart, 1 Temmuz 2009 
tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup, kurumun aynı dönemde UMS 27’yi de uygulaması kaydı ile erken 
uygulama seçeneği de mevcuttur. Revize standart ileriye yönelik olarak uygulanacaktır, dolayısıyla önceki dönemler üzerinde etkisi olmayacaktır. 
Şirket erken uygulama seçeneğini benimsememiştir.

Revize UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”, büyük ölçüde, kontrol yetkisi olmayan hakların ve bir yan kuruluşunun kontrolünün 
elden çıkmsına ilişkin muhasebe unsurlarını değiştirmektedir. Revize standart, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan 
hesap dönemleri için geçerli olup, kurumun aynı dönemde UFRS 3’ü de uygulaması kaydı ile, erken uygulama seçeneği mevcuttur. Şirket erken 
uygulama seçeneğini benimsememiştir.

Karşılaştırmalı Bilgiler

31 Aralık 2007 itibariyle konsolide finansal tablolar aşağıdakiler için yeniden düzenlenmiştir: 

Geçmiş yıllar zararları 
31 Aralık 2007 bakiyesi, daha önce raporlanan (68.100.478)

UFRYK 12 uygulamasının etkisi (11.046.758)
UFRYK 12 uygulamasının vergiye etkisi 1.452.737

31 Aralık 2007 bakiyesi, yeniden düzenlenmiş (77.694.499)

Finansal tablo kalemlerinin sınıflandırılmasında değişiklikler

Grup, cari dönemde daha uygun bir sunum elde etmek üzere muhtelif bilanço kalemlerinin sınıflandırmasını da değiştirmiştir. Aşağıda 
gösterildiği üzere, karşılaştırmalı kalemler yeniden sınıflandırılmış şekilde ifade edilmiştir:

31 Aralık 2008 
düzeltilmiş

31 Aralık 2008 
düzeltme öncesi 

Nakit ve nakit benzerleri 48.322.170 127.533.433
Kısa vadeli diğer alacaklar 626.786.676 547.575.413

Maddi duran varlıklar 167.221.095 173.867.583
Maddi olmayan duran varlıklar 1.049.186.113 1.042.539.625

Satış Gelirleri 1.472.212.367 1.466.323.109
Satışların Maliyeti (-) (1.191.572.662) (1.185.683.404)

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

a) Finansal Araçlar

i) Türev olmayan finansal varlıklar:

Grup kredi ve alacakları ile mevduatlarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal 
varlıklar dahil diğer bütün finansal varlıklar Grup’un ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde 
kayıtlara alınır.

Grup, finansal varlıkla ile ilgili sözleşme uyarınca olan nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını bu finansal varlık ile ilgili 
bütün risk ve getirilerinin sahipliğini transfer ettiği bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde ilgili finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. 

Grup finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal hakkı olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da 
varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve 
net tutarı finansal tablolarında göstermektedir. 

Grup’un türev olmayan finansal varlıkları krediler ve alacaklardır.
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Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar aktif piyasada kote edilmemiş, sabit veya değişken ödemeli finansal varlıklardır. Bu tür varlıklar başlangıçta gerçeğe 
uygun değerlerine direk ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben krediler 
ve alacaklar gelecekteki anapara ve faiz nakit akımlarının etkin faiz oranları kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden değer düşüklükleri 
indirilerek gösterilmektedir.

Krediler ve alacaklar, ticari ve diğer alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar ve DHMİ tarafından garanti edilen yolcu geliri alacağından 
oluşmaktadır.

Nakit ve nakit benzerleri nakit mevcudu, vadesiz mevduatlar ve 3 aydan az vadeye sahip vadeli mevduatlar ve geri alım sözleşmelerinden 
oluşmaktadır. Talep edilirse ödenebilecek olan ve Grup’un nakit yönetiminin bir parçası olan faizsiz spot krediler de nakit ve nakit benzerleri 
içerisinde gösterilmektedir.

Grup’un Proje Hesabı, Rezerv Hesabı ya da Fonlama Hesabının kullanımı finansal sözleşmelere göre ödünç verenin rızasına bağlıdır. Bu yüzden, 
bu hesaplar içerisindeki banka bakiyeleri bilançoda diğer aktifler içerisinde kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri kalemi içerisinde gösterilmektedir.

Grup, imtiyazı tanıyandan, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi veya inşaat işlemleri için nakit veya herhangi bir diğer finansal varlığı elde etmeye 
koşulsuz sözleşmeye uygun hakkı olduğunda hizmet imtiyaz sözleşmesinden doğan finansal varlıkları muhasebeleştirmektedir. Bu tür finansal 
varlıklar başlangıçta gerçeğe uygun değerlerinden ölçülmektedir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben finansal varlıklar indirgenmiş değerleri 
üzerinden gösterilmektedir.

Eğer Grup inşaat işlemleri için bir kısmı finansal varlık ve bir kısmı maddi olmayan duran varlık şeklinde olmak üzere ödeme almakta ise, alınan 
veya alınacak olan her bir varlık başlangıçta gerçeğe uygun değeri üzerinden olmak üzere ayrı ayrı muhasebeleştirilir.

ii) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Grup borçlanma senetlerini ve ikinci dereceden yükümlülüklerini başlangıçta oluşturuldukları tarih itibariyle muhasebeleştirmektedir. Gerçeğe 
uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar dahil diğer bütün finansal varlıklar için muhasebeleştirilme tarihi Grup’un araç ile ilgili 
sözleşme uyarınca doğan yükümlülüklere taraf olduğu tarihtir.

Grup, finansal yükümlülük ile ilgili sözleşmeye bağlı taahhütleri sona erdiğinde veya iptal edildiğinde ilgili finansal yükümlülüğü kayıtlarından 
çıkarır. Grup tarafından tesis edilmiş finansal varlıklara transfer edilen faydalar ayrı bir varlık ya da yükümlülük olarak kaydedilmiştir.

Grup finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal hakkı olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da 
varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve 
net tutarı finansal tablolarında göstermektedir. 

Grup’un türev olmayan finansal yükümlülükleri; krediler, ilişkili taraflara borçlar, ticari borçlar ve diğer borçlardır.

Bu tür finansal yükümlülükler başlangıçta gerçeğe uygun değerlerine direk ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin eklenmesiyle ölçülmektedir. İlk 
kayıtlara alınmalarını müteakiben finansal yükümlülükler etkin faiz oranı kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir.

iii) Sermaye:

Adi hisse senetleri özsermaye olarak sınıflanır.

iv) Türev finansal araçlar:

Grup, yabancı para ve faiz oranı risklerinden korunmak amacıyla türev finansal araçlar kullanmaktadır.

Riskten korunmanın ilk kayıtlara alınmasında Grup riskten korunma araçları ve riskten korunan araçlar arasındaki ilişkiyi, ilgili riskten korunma 
işleminin risk yönetimi amaçlarını ve stratejilerini ve riskten korunmanın etkinliğini ölçmede kullanılacak olan yöntemleri resmi olarak 
belgelemektedir. Grup, riskten korunmanın ilk kayıt tarihinde ve devam eden süreç içerisinde, riskten korunma metodunun ilgili araçların 
metodun uygulandığı süreçteki beklenen gerçeğe uygun değerlerindeki veya nakit akımlarındaki değişiklikler üzerinde etkinliğini veya her bir 
metodun gerçekleşen sonuçlarındaki etkinliğinin %80–125 aralığında olup olmadığını ölçer. Tahmini işlemle ilgili nakit akış riskinden korunmada 
işlemin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması ve nihai olarak raporlanan net kârı etkileyecek nakit akış varyasyonlarına açık olma durumunda 
olması gerekir.

Türev finansal araçlar ilk olarak gerçeğe uygun değerleriyle kayıtlara alınır ve türevlere atfolunan ilgili işlem maliyetleri oluştukları tarihte kâr 
veya zarar olarak kaydedilir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben, türevler gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür ve oluşan değişimler aşağıdaki 
şekilde muhasebeleştirilir.
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Nakit akım riskinden korunma 

Bir türev aracı kayıtlara alınmış bir varlığı, yükümlülüğü veya kârı/(zararı) etkileyecek gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini işlemle ilgili belirli bir 
riskin nakit akışlardaki çeşitliliğinin riskinden korunma aracı olarak tasarlandığında; türev aracının gerçeğe uygun değerindeki değişikliğin etkin 
kısmı diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilir ve özsermaye altında riskten korunma rezervlerinde gösterilir.

Diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilen tutarın buradan çıkarılıp kâr veya zarara dahil olması, riskten korunan nakit akışlarının kâr 
veya zararı riskten korunan araçla kapsamlı gelir tablosundaki aynı hesap kaleminde etkilediği dönemde gerçekleşir. Türevin gerçeğe uygun 
değerindeki etkin olmayan kısım doğrudan kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

Riskten korunma araçları, riskten korunma muhasebesi kıstaslarına artık uymuyorsa, vadesi geçmiş veya satılmışsa, sona erdirildiyse veya 
kullanıldıysa, riskten korunma muhasebesi ileriye yönelik olarak durdurulur. Önceden diğer kapsamlı gelir içerisinde kaydedilen ve özkaynaklar 
altında finansal riskten korunma fonu içerisinde gösterilen birikmiş kâr veya zararlar tahmini işlemin gerçekleşmesine kadar orada tutulur. Eğer 
riskten korunmaya konu olan araç finansal olmayan bir varlıksa, diğer kapsamlı gelire kaydedilen tutar ilgili varlık kayıtlara alındığında varlığın 
kayıtlı değerine transfer edilir. Tahmini işlemin gerçekleşmesi beklenmiyorsa, diğer kapsamlı gelire kaydedilen tutar hemen kâr veya zararda 
kayıtlara alınır. Diğer durumlarda ise özkaynaklarda kayıtlara alınan tutar, riskten korunmaya konu olan kalem kâr veya zararı etkilediğinde kâr 
veya zarara transfer edilir.
 
b) Maddi Duran Varlıklar 

i) Muhasebeleştirme ve ölçme

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. 

Maliyet ilgili varlığın iktisabıyla direk ilişkili harcamaları ifade etmektedir. Grup tarafından inşa edilen varlıkların maliyeti, malzeme maliyeti, 
direk işçilik ve o varlığın Grup’un kullanımına hazır hale gelmesiyle direk ilişkili maliyetler ve sonradan bulundukları ve borçlanma maliyetlerinin 
aktifleştirildiği konuma ekleme, kısmi yenileme ve bakım için katlanılan maliyetleri içermektedir. Satın alınan yazılımlar ilgili olduğu cihazın 
ayrılmaz bir parçası olduğu için bu cihazın bir parçası olarak aktifleştirilmişlerdir.

Bir tesis, makine veya cihazın farklı ekonomik ömürlere sahip parçaları var ise, ayrı kalemler (ana parçaları) olarak muhasebeleştirilirler. 

Bir maddi varlığın elden çıkartılması veya itfasında ortaya çıkan kazanç ve kayıplar, söz konusu maddi duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde 
edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak belirlenir ve gelir tablosunda diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar/(gider ve zararlar) hesaplarında 
muhasebeleştirilir. 

ii) Sonradan ortaya çıkan giderler

Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik 
faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre konsolide kapsamlı gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir. 

iii) Amortisman

Amortisman, varlığın maliyeti veya maliyeti yerine geçen tutardan kalıntı değerinin düşülmesiyle ulaşılan amortismana tabi tutar üzerinden 
hesaplanır. 

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj tarihleri esas alınarak doğrusal 
amortisman metodu kullanılarak ayrılmıştır. Özel maliyetler doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ilgili kira süresince amortismana 
tabi tutulmaktadır. Bu şekilde hesaplanmış amortisman giderleri konsolide kapsamlı gelir tablosunda satışların maliyeti kalemi içerisinde 
gösterilmiştir. Arsa ve araziler, faydalı ömürlerinin sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır.
Grup’un cari ve karşılaştırmalı dönemlerde kullandığı amortisman oranları aşağıdaki gibidir:

Binalar 50 yıl
Tesis, makina ve teçhizatlar 4-15 yıl
Taşıtlar 5 yıl
Demirbaşlar 2-15 yıl
Özel maliyetler 1-15 yıl

Amortisman oranları, ekonomik ömürler ve kalan değerler her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmektedir.
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c) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

i) Şerefiye

Şerefiye; bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklık iktisabında ortaya çıkar.

Şerefiye, iktisap edilen aktif, pasif ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin Grup’un payına düşen kısmı üzerindeki iktisap maliyeti fazlalığını 
gösterir. Fazlalık negatif ise (negatif şerefiye) doğrudan kâr zarar hesaplarıyla ilişkilendirilir.

Ana ortaklık dışı payların iktisabı

Bir bağlı ortaklıktaki ana ortaklık dışı payların iktisabında ortaya çıkan şerefiye, ek iktisap maliyetinin iktisap edilenin işlem tarihindeki net 
aktiflerinin gerçeğe uygun değerini aşan kısmını temsil eder.

Müteakip ölçüm

Şerefiye maliyet değerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ölçülür. 

ii) İşletme birleşmelerinde muhasebeleştirilen maddi olmayan duran varlıklar

Müşteri ilişkileri ve DHMİ lisansı HAVAŞ hisselerinin 2006 ve 2007 yıllarındaki alımları ve TGS hisselerinin 2009 yılındaki alımı sırasında 
muhasebeleştirilen maddi olmayan duran varlıklardır. Bir işletme birleşmesinde ya da iktisabında, iktisap eden şirket iktisap tarihinde iktisap 
edilen şirketin maddi olmayan duran varlıklarını, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar’daki maddi olmayan duran varlık tanımına uyması ve 
gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi durumunda ayrı ayrı muhasebeleştirir.

DHMİ lisansı ve müşteri ilişkilerinin gerçeğe uygun değerleri bağımsız değerleme uzmanlarınca belirlenmiştir.

30 Eylül 2007 tarihine kadar HAVAŞ oransal olarak konsolide edilmekteydi. Bundan dolayı konsolide finansal tablolarda HAVAŞ’ın daha önce 
alınmış olan %60’lık kısmından kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar %60 nispetinde yansıtılmaktaydı. UFRS 3 ile uyumlu olarak, kalan 
%40 hisse alımı, aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde muhasebeleştirilmiştir. DHMİ lisansı ve müşteri ilişkileri, gerçeğe 
uygun değerlerine göre yeniden değerlendirilmiştir. Daha önceden finansal tablolarda oransal konsolidasyonla yansıtılmakta olan %60’lık 
paya istinaden oluşan gerçeğe uygun değer değişimi özsermaye altında gösterilen yeniden değerleme rezervlerine kaydedilmiştir. Bu hesaba 
kaydedilen tutar %40 ek hisse alımı öncesinde konsolide finansal tablolarda yansıtılmakta olan maddi olmayan duran varlıklar üzerinde oluşan 
yeni değerleme farkını ifade etmektedir.

2009 yılında TGS’nin %50 hissesinin alımı UFRS 3 ile uyumlu olarak muhasebeleştirilmiştir. Alımdan kaynaklanan DHMİ lisansı ve müşteri 
ilişkileri bağımsız değerleme uzmanlarınca belirlenen gerçeğe uygun değerler üzerinden kayıtlara alınmıştır. 

iii) Diğer maddi olmayan duran varlıklar

Grup tarafından iktisap edilen sınırlı ekonomik ömre sahip diğer maddi olmayan duran varlıklar maliyet değerlerinden, birikmiş itfa payları ile 
kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler.

iv) Sonradan ortaya çıkan giderler

Sonradan ortaya çıkan giderler varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Giderler ve içeride 
yaratılan şerefiye ve markalar da dahil olmak üzere tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre konsolide kapsamlı gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir.

d) İtfa Payları

İtfa payı, varlığın maliyeti veya maliyeti yerine geçen herhangi bir tutardan kalıntı değerinin düşülmesiyle ulaşılan itfaya tabi tutar üzerinden 
hesaplanır.

Maddi olmayan duran varlık itfa payları konsolide kapsamlı gelir tablolarında, kullanıma hazır oldukları günden itibaren ilgili varlıkların tahmini 
ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir.

Satın alınan yazılımlar üç ile beş yıllık ekonomik ömürleri süresince itfa edilirler. HAVAŞ’ın ve TGS hisselerinin iktisabı ile ilgili maddi olmayan 
duran varlıklar, müşteri ilişkileri ve DHMİ lisansıdır. Müşteri ilişkileri 10 yıllık, DHMİ lisansı belirsiz ekonomik ömüre sahiptirler. DHMİ lisansının 
değer düşüklüğü yıllık olarak test edilir.

175



TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

e) Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri
 
DHMİ ile TAV Esenboğa ve TAV İzmir için YİD anlaşması imzalanmıştır. Bu YİD anlaşmasına göre, DHMİ ile Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’nın işletimi için yapılan sözleşmelere bağlı olarak garanti edilen yolcu alacakları bulunmaktadır. YİD sözleşmesi TAV 
İzmir için Ocak 2015’e kadar olan dönemi, TAV Esenboğa için Mayıs 2023’e kadar olan dönemi kapsamaktadır. 

TAV Tiflis ile JSC arasında 6 Eylül 2005 tarihinde havalimanları operasyonları (iç ve dış hat terminalleri ile park-apron ve taksi yolları) için YİD 
anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma Ağustos 2027 yılına kadar olan dönemi kapsamaktadır.

TAV Tunus ile OACA arasında 18 Mayıs 2007 tarihinde bir YİD sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme varolan Monastır Habib Bourguiba 
Havalimanı’nın ve yeni Enfidha Havalimanı’nın (İç, Dış Hatlar Terminalleri ile park-apron-taksi yolları) işletmesini kapsamaktadır. Anlaşma süresi 
Mayıs 2047’de sona erecektir.

i) Maddi olmayan varlıklar

Grup, imtiyaz altyapısını kullanma hakkına sahip olması durumunda hizmet imtiyaz sözleşmesinin şartlarından doğan hakları maddi olmayan 
duran varlık olarak muhasebeleştirir. Hizmet imtiyaz anlaşmasında belirtilmiş inşaatın yapılması ya da hizmetlerin geliştirilmesi olarak 
değerlendirilen maddi olmayan duran varlıklar ilk defa kayıtlara alınırken gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilirler. İlk kayda alınmalarını 
takiben bu maddi olmayan duran varlıklar başlangıçtan sonra bu gayrinakdi haklar elde edilme maliyetlerinden itfa payları ve ilgili değer 
düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra muhasebeleştirilmektedir. 

Havalimanı işletim hakkı gayrinakdi varlığı ise, başlangıçta varlığın elde edilmesi için devredilen ücretin gerçeğe uygun değeri olan maliyet 
değerinden muhasebeleştirilir ve;bu, verilen yapım hizmetlerinin karşılığında alınan veya alınacak olan ücretin gerçeğe uygun değeridir. Yapım 
hizmetlerinin karşılığında alınan veya alınacak olan ücretin gerçeğe uygun değeri, diğer benzer inşaat işleri ile tutarlı bir marj yansıtmak üzere, 
gerçekleştirilen gerçek maliyetlere dair bir marj da içermektedir. TAV İzmir, TAV Esenboğa, TAV Gazipaşa, TAV Tiflis ve TAV Tunus için brüt kâr 
oranları sırası ile %0, %0, %0, %15 ve %5’tir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam havalimanı işletim hakkı maliyeti 1.710.631.789 TL’dir (TAV Esenboğa için 240.873.908 TL, TAV İzmir 
için 173.837.763 TL, TAV Tiflis için 175.764.370 TL, TAV Tunus için 1.094.599.104 TL ve TAV Gazipaşa için 25.556.644 TL) (31 Aralık 2008: 
toplam havalimanı işletim hakkı maliyeti 1.073.420.753 TL’dir (TAV Esenboğa için 238.699.654 TL, TAV İzmir için 172.268.611, TAV Tiflis için 
106.929.683 TL, TAV Tunus için 548.876.317 TL ve TAV Gazipaşa için 6.646.488 TL)).

Verilen yapım hizmetleri karşılığında alınacak olan ücret, direkt yapım ve borçlanma maliyetleri havalimanı ve ilgili altyapıyla doğrudan ilgili olan 
diğer benzer maliyetleri de içermektedir.
 
Havalimanı işletim hakkı doğrusal amortisman yöntemine göre itfa edilmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hesaplanan itfa payı TAV 
Esenboğa için 14.443.446 TL, TAV İzmir için 20.990.330 TL ve TAV Tiflis için 6.004.971 TL’dir. TAV Tunus ve TAV Gazipaşa’da yatırım devam 
ettiği için bu dönem itfa payı ayrılmamıştır. Hizmet imtiyaz sözleşmesi kapsamındaki maddi olmayan duran varlıkların tahmini kullanım 
ömürleri, kullanıma hazır olduğu tarihten imtiyaz süresinin bitimine kadar olan dönemdir.

ii) Finansal varlıklar

Grup, DHMİ ile Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın işletimi için yapılan sözleşmelere bağlı olarak garanti 
edilen yolcu alacaklarını finansal varlık olarak kabul etmektedir. Bu finansal varlıklar gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmektedir. Gerçeğe 
uygun değeri bilanço tarihinde geçerli olan piyasa faiz oranları ile indirgenen gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değeri olarak tahmin edilir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle DHMİ sözleşmelere bağlı olarak garanti edilen kısa ve uzun dönem yolcu alacakları toplamı 337.669.701 TL’dir (31 
Aralık 2008: 384.126.353 TL).

iii) İşletim sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi (TAV İstanbul)

İşletim sözleşmesi ile ilgili maliyetler temel olarak TAV İstanbul’un DHMİ’ye kira ödemelerini ve AUHT’nin iç hatlar terminalinin iyileştirme ve 
geliştirilmesine yönelik ödemelerini içermektedir. TAV İstanbul, belli kira tutarını peşin olarak ödemiştir ve bu ödemeyi ödeme süresi boyunca 
peşin ödenmiş kira olarak muhasebeleştirmektedir. TAV İstanbul tarafından gerçekleştirilen iç hatlar terminalini iyileştirme ve geliştirme 
harcamaları peşin ödenmiş geliştirme harcamaları olarak kaydedilmiş olup, ilgili sözleşme süresi boyunca itfa edilmektedir. Rutin bakım 
onarıma ilişkin diğer tüm maliyetler oluştukları dönem içinde giderleştirilmektedir. 

UFRYK 12’ye göre bir işletmeci sağladığı inşaat, yenileme hizmeti veya diğer kalemler karşılığında aldığı bedeli maddi olmayan duran varlık veya 
finansal varlık olarak muhasebeleştirir. TAV İstanbul’da bir inşaat veya önemli bir yenileme bulunmamakta ve sözleşme işletme safhasındadır. 
Bu nedenle TAV İstanbul’un finansal tablolarında bir maddi olmayan duran varlık veya finansal varlık muhasebeleştirilmemiş ve işletme 
hizmetleri ile ilgili hasılat ve maliyetler UFRYK 12 gereğince UMS 18’e göre muhasebeleştirilmişlerdir. 
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Havalimanı işletim hakkının itfa payı terminalin fiziksel inşaat başlangıç tarihinden itibaren her proje için YİD dönemi üzerinden doğrusal itfa 
yöntemine göre hesaplanır.

f) Kiralama İşlemleri

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grup’a ait olduğu kiralama işlemleri finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler ilgili varlığın gerçeğe uygun değeri ile asgari finansal kiralama ödemelerinin bugünkü 
değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık olarak izlenir.

Diğer kiralama işlemleri faaliyet kiralamasıdır ve yatırım amaçlı gayrimenkuller hariç olmak üzere kiralanan varlıklar Grup’un konsolide 
bilançosunda gösterilmezler. 

g) Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet ilk giren ilk çıkar (“FIFO”) yöntemine göre 
hesaplanır. Stoklara dahil edilen maliyeti oluşturan unsurlar direk malzeme ve ilgili durumlarda stokları mevcut durumuna getirmek için 
katlanılan diğer giderleri kapsamaktadır.

Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı 
gerçekleştirmek için gerekli tahmini pazarlama ve satış giderlerinin toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.

h) Varlıklarda Değer Düşüklüğü

i) Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılmayan bir finansal varlıktaki değer düşüklüğü her raporlama tarihinde değer düşüklüğü olduğuna 
kanaat getirilen nesnel kanıtlarla değerlendirilir. Eğer nesnel kanıtlar ilgili finansal varlığın ilerideki nakit akımlarını olumsuz yönde etkilediğine 
dair bir veya birden fazla olaya işaret ediyorsa, ilgili finansal varlıkta değer düşüklüğü olduğu dikkate alınır.

Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan nesnel kanıt borçlunun temerrüdünü, Grup’un aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı 
olarak bir tutarın yeniden yapılandırılmasını, borçlunun iflas etme ihtimalinin oluşmasını ve menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan 
kalkması durumlarını kapsayabilir. İlave olarak, menkul bir kıymetin gerçeğe uygun değerinin, maliyet bedelinin altına önemli ölçüde ve kalıcı 
olarak düşmesi de değer düşüklüğünün nesnel kanıtıdır.

Grup alacaklardaki ve vadeye kadar elde tutulan yatırımlardaki değer düşüklüğüne dair kanıtları hem ilgili varlık seviyesinde, hem de toplu 
olarak dikkate almaktadır. Tüm tek başına önemli olan alacaklar ve vadeye kadar elde tutulan yatırımlar değer düşüklüğü açısından ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir. Tüm tek başına önemli alacaklar ve vadeye kadar elde tutulan yatırımlardan ayrı ayrı değer düşüklüğüne uğramadığı 
tespit edilenler, daha sonra toplu olarak gerçekleşen ancak henüz tanımlanmamış bir değer düşüklüğüne maruz kalıp kalmadığı konusunda 
değerlendirilir. Tek başına önemli olmayan alacaklar ve vadeye kadar elde tutulan yatırımlar benzer risk karakterlerine göre gruplanarak toplu 
şekilde değer düşüklüğü konusunda değerlendirilir. 

Grup toplu olarak değer düşüklüğü hakkındaki değerlendirmesini; temerrüt ihtimali, tahsilat zamanlaması ve oluşan zararın geçmişteki 
eğilimini, yönetimin güncel ekonomik durum hakkındaki yargısına göre güncelleyerek oluşturur.

Bir finansal varlıktaki değer düşüklüğü, varlığın kayıtlı değeri ile nakit akışlarından oluşan alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto 
edilerek bugüne indirgenmiş değeri arasındaki fark olarak hesaplanır. Zararlar kâr/zararda muhasebeleştirilir ve alacaklar bir karşılık hesabına 
yansıtılır. Değer düşüklüğü gösteren varlık üzerinden hesaplanan faizler iskonto edilmeye devam edilirler. Bilanço tarihi sonrası gerçekleşen bir 
durum değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalış kâr/zararda ters çevrilir.

h) Varlıklarda Değer Düşüklüğü

ii) Finansal olmayan varlıklar

Grup, her bir raporlama tarihinde, stoklar ve ertelenen vergi varlıkları dışında kalan her bir varlığa ilişkin değer kaybı olduğuna dair herhangi bir 
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Şerefiye ve belirsiz ekonomik 
ömre sahip ya da henüz kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar için geri kazanılabilir tutar her yıl aynı zamanda tahmin edilir.

Varlığın ya da nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, ilerideki nakit 
akımlarının ilgili varlıktaki belirli riski ve paranın zaman değerini gösteren vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesi 
ile değerlendirilir. Değer düşüklüğü testi için, varlıklar diğer varlıklar ve varlık gruplarından bağımsız olarak sürekli kullanımından dolayı nakit 
girişi üreten en küçük birimlere (“nakit üreten birim”) ayrılır. İşletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiye değer düşüklüğü testi için birleşme 
sinerjisinden yararlanması beklenen nakit üreten birimlere paylaştırılır.
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Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak 
tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Nakit üreten 
birimlerden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen değer düşüklüğü öncelikle birimlere paylaştırılan şerefiyelerin defter değerlerinden daha sonra 
birimlerdeki diğer varlıkların defter değerlerinden oransal olarak düşülür.

i) Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Grup, bir yılını doldurmuş çalışanların emeklilik, askerlik yada ölüm gibi nedenlerden işten ayrılan 
çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında Grup’un çalışanlarının emekli olması 
durumunda gelecekteki tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanlar bu tür 
bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup konsolide finansal tablolarda tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, 
Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanmıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 2.365 TL 
tutarındadır (31 Aralık 2008: 2.173 TL). Not 24’te açıklandığı üzere, Grup yönetimi kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı tahminler 
kullanmıştır.

j) Karşılıklar 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük 
tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar, raporlama tarihi itibariyle 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin 
önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.

k) Hasılat

Malların satışından elde edilen hasılat karşılığında alınan tutar ya da alacağın iadeler ve iskontolar düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri 
olarak ölçülür. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve fayda transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir 
şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a aktarılmasının muhtemel olması durumunda alınan veya alınabilecek bedelin 
gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.

İnşaat hasılatı ve inşaat maliyeti: İnşaat hasılatı ve maliyeti raporlama tarihindeki o güne kadar oluşan sözleşmeyle ilgili maliyetlerin tahmin 
edilen toplam sözleşme maliyetlerine oranıyla ölçülen tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. Sözleşme çalışmasındaki değişimler, 
alacaklar ve teşvik ödemeleri müşteri ile anlaşıldığı ölçüde dahil edilir.

Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir bir şekilde tahmin edilemediği durumda sözleşme hasılatı oluşan sözleşme maliyetlerinin geri 
kazanılabilir tutarı kadar muhasebeleştirilir. Sözleşme maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak kaydedilirler.

Toplam sözleşme maliyetinin toplam sözleşme hasılatından fazla olması olası ise, beklenen zarar doğrudan doğruya giderleştirilir.

Hizmet imtiyaz sözleşmeleri: Hizmet imtiyaz sözleşmeleri kapsamında verilecek olan inşaat hizmetleri ile ilgili hasılat Grup’un yukarıda anlatılan 
inşaat hasılatının muhasebeleştirilmesi hakkındaki muhasebe politikalarıyla tutarlı olarak tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir. 
İşletme veya hizmet hasılatı, hizmetlerin Grup tarafından sağlandığı dönemde muhasebeleştirilir. Grup, bir hizmet imtiyaz anlaşmasında birden 
fazla hizmet sağlıyorsa, sözleşmeden kaynaklanan alacaklar ilgili hizmetlerin gerçeğe uygun değerleri referans alınarak her bir hizmet için ayrı 
ayrı belirlenir.

Havacılık geliri: Havacılık geliri, ilgili havayolu şirketlerinden elde edilen günlük raporlara göre kaydedilir. Havacılık gelirleri yolculardan elde edilen 
terminal hizmet gelirinin yanı sıra uçaklar için kullanılan rampalar ile havayolları tarafından yolcu uçuş işlemleri için kullanılan kontuarlardan elde 
edilen terminal hizmet gelirlerini kapsamaktadır. 

Alan tahsisi geliri: Havaalanında ayrılan yerler için yapılan sözleşmelere göre aylık düzenlenen faturalara istinaden kayıtlara alınır. 

Gümrüksüz alan mal satışları: Malların satışı, mallar teslim edildiğinde ve malların mülkiyeti satın alana geçtiğinde gerçekleşir. 

Yiyecek içecek hizmet geliri: Yiyecek içecek hizmet geliri hizmet verildiğinde kayda alınır. Grup, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere 
ilişkin geliri hizmet verilene kadar ertelemektedir. Bu gelirler, yiyecek içecek şirketlerine iç ve dış hatlarda ürünlerini satmak için verilen satış 
haklarına ilişkin olduğundan, bu gelirlere ilişkin olarak ertelenmiş maliyet bulunmamaktadır.

Yer hizmetleri geliri: Yer hizmetleri geliri hizmet verildiğinde kayda alınır.

Komisyonlar: Grup’un gümrüksüz mağaza operasyonları ve yiyecek içecek hizmetlerini üçüncü kişilere kiralama hakkı vardır. Bu üçüncü kişiler 
sözleşmelerine göre ciro üzerinde belirli bir oranda Grup’a komisyon ödemektedirler. Komisyon gelirleri iki üç günlük raporlar dikkate alınarak 
belirlenip muhasebeleştirilmektedir.
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Yazılım ve sistem hizmet geliri: Yazılım ve sistem hizmetleri verildiğinde ve ürün teslim edildiğinde kayda alınır. 

Salon hizmetleri geliri: Salon hizmetleri geliri hizmet verildiğinde kayda alınır.

Otobüs ve otopark hizmetleri geliri: Otobüs ve otopark hizmetleri geliri hizmet verildiğinde kayda alınır.

l) Kiralama Ödemeleri

Operasyonel kiralamada yapılan ödemeler kira süresince doğrusal yöntemle kâr zararda muhasebeleştirilir. 

Kira sözleşmesine göre yapılan asgari kira ödemeleri finansman gideri ve kalan yükümlülüğün azalması arasında paylaştırılır. Finans gideri 
yükümlülüğün geri kalan bakiyesinde sabit dönem faiz oranı üretmek için kira süresince her döneme dağıtılır. 

Şarta bağlı kira ödemeleri geri kalan kira süresi boyunca asgari kira ödemelerinin değiştirilmesiyle muhasebeleştirilir.
 
m) Finansman Gelirleri ve Giderleri 

Finansman geliri, yatırımlardan elde edilen faiz gelirlerini, temettü gelirlerini, DHMİ’de garanti edilen yolcu alacakları üzerindeki UFRYK 12 
etkisiyle oluşan reeskont ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen türev korunma enstrümanlarından kazançları içerir. Faiz geliri, etkin faiz 
yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre kâr veya zararda muhasebeleştirilir. İştiraklerden elde edilen temettü gelirleri, hissedarların temettü 
alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.

Finansman giderleri, banka kredilerinin faiz giderleri karşılıklardaki reeskontun çözülmesi, yükümlülük olarak sınıflandırılan imtiyazlı 
hisselerdeki temettüler, finansal varlıklarla ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüklerini ve kâr veya zararda muhasebeleştirilen türev korunma 
enstrümanlarından kayıpları içerir. Bir varlığın iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz 
oranı kullanılarak kâr ya da zarar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Kur farkı kâr veya zararları net olarak raporlanır.

n) Hisse Başına Kazanç

Grup adi hisse senetleri için temel hisse başına kazanç (“HBK”) bilgisi sunmaktadır. Temel HBK, şirketin adi hisse sahiplerine atfolunan kâr ya da 
zararın dönem içinde tedavülde olan adi hisselerin ağrlıklı ortalama sayısına bölümüyle bulunur. 

o) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

Faaliyet bölümü, Grup’un hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği işletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet sonuçlarının bölüme tahsis 
edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya 
yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır.

p) Gerçeğe Uygun Değerlerin Belirlenmesi

Grup’un bazı finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi hem muhasebe politikası hem de dipnot sunumları 
açısından gereklidir. Gerçeğe uygun değerlerin hem değerlendirilmesi hem de dipnot sunum amaçlı belirlenmesi aşağıdaki yöntemlerle 
yapılmaktadır. Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar ilgili varlık veya yükümlülükler ile ilgili dipnotlarda gerektiğinde 
sunulmuştur. 

i) Maddi duran varlıklar

İşletme birleşmeleri sonucu ortaya çıkan maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa değerlerine göre muhasebeleştirilir. 
Gayrimenkullerin piyasa değeri, değerleme gününde gönüllü bir alıcı ile gönüllü bir satıcının bilgili, ihtiyatlı ve hiçbir baskı altında kalmadan 
davrandığı piyasa koşullarındaki bir işlemle el değiştirmesinde ortaya çıkacak bedeldir. Tesis, ekipman ve demirbaşların gerçeğe uygun değerleri 
benzer kalemlerin kote edilmiş piyasa fiyatına göre belirlenir.
 
ii) Maddi olmayan duran varlıklar

Diğer maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun değeri söz konusu varlıkların kullanımından ve nihai satışından elde edilmesi beklenen 
iskonto edilmiş nakit akımlarına göre belirlenir.

Müşteri ilişkileri ve şirket birleşmesinden edinilen DHMİ lisansının gerçeğe uygun değerleri maliyet, piyasa ve gelir yaklaşım yöntemlerine göre 
hesaplanmaktadır.
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Bir maddi olmayan duran varlık olarak havalimanı işletim hakkı başlangıçta, verilen inşaat hizmeti için alınan ya da alınacak olan tutarın gerçeğe 
uygun değeri olan, varlığı elde etmek için elden çıkarılan tutarın gerçeğe uygun değeri olarak maliyetten muhasebeleştirilir. Verilen inşaat 
hizmeti için alınan ya da alınacak olan tutarın gerçeğe uygun değeri oluşan fiili maliyete diğer benzer inşaat işleriyle uyumlu bir marjı yansıtmak 
için eklenen bir marjı da içerir. TAV İzmir, TAV Esenboğa, TAV Tiflis, TAV Tunus ve TAV Gazipaşa için marj oranları sırasıyla %0, %0, 15%, %5 ve 
%0’dır.

iii) Ticari ve diğer alacaklar

Ticari ve diğer alacakların gerçeğe uygun değeri, bilanço tarihinde geçerli olan piyasa faiz oranları ile indirgenen gelecekteki nakit akımlarının 
bugünkü değeri olarak tahmin edilir.

iv) Türevler

Forward kur sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri eğer varsa halka açık piyasa fiyatlarını temel alır. Halka açık bir piyasa fiyatı olmaması 
durumunda, sözleşmedeki forward fiyatı ile cari forward fiyatı arasındaki fark sözleşmenin kalan vadesine göre riskten arındırılmış faiz oranı 
(devlet tahvillerine temel alınan) ile indirgenir.

Faiz haddi swaplarının gerçeğe uygun değeri aracı kotasyonlarına dayanır. Bu kotasyonlar her sözleşmenin şartlarına ve vadelerine göre 
değerleme tarihinde benzer bir araçtaki piyasa faiz oranları kullanılarak gelecekteki tahmini nakit akımlar iskonto edilerek gerçeğe uygun olup 
olmadığı test edilir.

Gerçeğe uygun değer, finansal aracın kredi riskini gösterir ve Grup ile karşı tarafın kredi riskini dikkate alacak şekilde düzeltmeleri içerir.

v) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Dipnotlarda sunum amacıyla hazırlanan gerçeğe uygun değer bilgisi, gelecekteki anapara ve faiz nakit akımlarının raporlama tarihindeki piyasa 
faiz oranları ile indirgenmesi ile hesaplanmaktadır. 

r) Finansal Risk Yönetimi

Şirket finansal araçların kullanımından dolayı aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:

Kredi riski•	
Likidite riski•	
Piyasa riski•	
Operasyonel risk•	

Bu dipnot Grup’un yukarıdaki risklere açık olması, Grup’un hedefleri, riski ölçmek ve yönetmek için olan politika ve süreçler ve Grup’un sermayeyi 
yönetimi ile ilgili bilgi sunmaktadır. İlave rakamsal açıklamalar bu konsolide finansal tablolarda dahil edilmiştir.

Risk yönetim çerçevesi

Yönetim Kurulu, Grup’un risk yönetim çerçevesinin sağlanmasından ve gözetiminden genel olarak sorumludur. 

Grup, Risk Yönetim Departmanı’nı kurmuş olup tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anlayabileceği disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı 
oluşturulması hedeflenmektedir.

Bütün direktörler kontrol, yönetişim ve risk yönetimi süreçlerine güvence sağlayabilecek etkin bir iç kontrolü temin edecek şekilde hareket 
etmektedir.

İç Denetim, Grup Denetim Komitesi’ne gözetim fonksiyonunu yerine getirmek üzere destek vermektedir. Grup İç Denetim Direktörlüğü’nün 
misyonu, TAV Holding Yönetim Kurulu’na ve yönetime gözetim, yönetim ve işletme sorumluluklarında; iç denetim, risk yönetimi ve yönetişim 
süreçlerindeki zaafiyetleri ve kaynakların boşa harcanmasına ve verimsizliklere neden olan uygulamaları tespit etmek ve bunlara ilişkin öneriler 
getirerek bağımsız denetim raporları ve danışmanlık hizmetleri vasıtasıyla yardım sağlamaktır. 

İç denetim planlarında, risk değerlendirmeleri ve Denetim Komitesi ile yönetim tarafından dikkat çekilen bulgular baz alınmaktadır. Risk 
değerlendirmeleri, sadece var olan riskleri belirlemek yerine ortaya çıkabilecek riskleri de belirlemek üzere sürekli olarak takip edilmektedir. 
Resmi olarak risk değerlendirmeleri yıllık olarak yapılmakta, ancak ihtiyaç duyulduğunda daha sık olarak yapılabilmektedir. 
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Kredi riski

Kredi riski, bir müşterinin ya da karşı tarafın finansal enstrümanlarla ilgili sözleşmenin şartlarını yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup 
temel olarak, Grup’un alacakları ve banka bakiyelerinden doğabilecek finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır.

Grup’un başlıca finansal varlıkları nakit ve nakit benzerleri, ticari ve diğer alacaklardır.

Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kredi riski sınırlıdır çünkü karşı taraflar kredibilitesi yüksek olan bankalardır.

Grup’un hizmetleri kredi geçmişi uygun müşterilere verilmesini sağlamak için oluşturduğu uygun bir kredi geçmişi ile sağladığı hizmetlerin 
tahsilinin temininde uygun prosedürleri vardır. Ticari alacaklar, alacakların değer düşüklüğü karşılığı ile net edilmiş tutarı ve toplam nakit ve 
nakit benzerleri kredi riskine maruz maksimum tutarları oluşturmaktadır. Grup’un en önemli müşterisi THY’dır. Grup bu müşteri ile geçmiş 
tecrübeye dayanarak önemli bir kredi riski bulunmadığını düşünmektedir. Alacakların tahsili ekonomik faktörlerden etkilenmesine rağmen, 
yönetim müşterilerinin saygın ve uluslararası havayolu şirketleri olmasından ve havayolu gümrüksüz alan satışlarının nakit veya kredi kartı ile 
gerçekleşmesinden dolayı şu anda ayrılmış olan karşılıktan daha fazla bir risk olduğunu düşünmemektedir.

Buna ek olarak, Grup’un, kredibilitesi düşük olan bazı müşterilerinden almış olduğu teminat mektupları ve senetleri bulunmaktadır. 
 
Likidite riski

Likidite riski Grup’un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grup’un likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç 
gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Grup’u zarara uğratmayacak ya da 
itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.

Grup ürün ve hizmetlerini maliyetlendirmede nakit akım ihtiyaçlarını izlemeye yardımcı olan ve yatırımların nakit dönüşünü etkili kılan 
faaliyet bazlı maliyetlendirme kullanmaktadır. Grup genellikle beklenilen operasyonel ve doğal afetler gibi mantıklı bir şekilde öngörülemeyen 
durumların potansiyel etkisi hariç olarak finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesini de içeren finansal giderleri karşılamaya yeterli naktinin 
olmasını temin eder.

Piyasa riski

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki 
değişiklikler sonucu Grup’un gelirlerinin ya da sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine 
maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi amaçlamaktadır.

Grup piyasa risklerini yönetmek için türev araçlar alıp satmakta ve aynı zamanda finansal yükümlülük altına girmektedir. Bütün bu işlemler kredi 
veren bankalar ve Grup’un bu operasyonlardan sorumlu yöneticileri tarafından belirlenen kurallara göre icra edilir. 

Döviz kuru riski

Grup, yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar 
sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Grup’un, bu konsolide finansal tabloların ilgili notlarında 
belirtildiği gibi, Grup şirketlerinin fonksiyonel para biriminden farklı olarak, başlıca Amerikan Doları, Gürcistan Larisi, Tunus Dinarı, Makedonya 
Dinarı ve TL olmak üzere diğer para birimlerinde bakiyeleri vardır. Grup bu döviz kuru riskini Amerikan Doları ve TL nakdi tutarak ve Not 38’de 
bahsedildiği üzere bazı finansal enstrümanlar kullanarak yönetmektedir.

Grup’un DHMİ kira ödemelerinden kaynaklanan kur riskleri çapraz kur swap sözleşmeleriyle dengelenmektedir. 

Grup kâr ya da zarardaki dalgalanmayı yönetebilmek için finansal riskten korunma muhasebesi uygulamayı amaçlamaktadır.

Faiz oranı riski

Grup, kredilerin faiz oranlarındaki değişikliğe olan hassasiyetinin %74 ve %100 arasında kalan kısmını sabit faizli olmasını sağlayacak bir 
politika benimsemiştir. Not 38’de belirtildiği gibi bu durum faiz oranı swap sözleşmeleriyle sağlanır.

Operasyonel risk

Operasyonel risk, Grup’un süreçleri, çalışanları, kullandığı teknoloji ve altyapısı ile ilgili geniş çeşitliliğe sahip sebeplerden ve kredi riski, piyasa 
riski ve likidite riski haricindeki yasal ve düzenleyici gereklilikler ve tüzel kişilikle ilgili genel kabul görmüş standartlar gibi dış faktörlerden 
kaynaklanan direk veya dolaylı zarar riskidir. Operasyonel riskler Grup’un bütün faaliyetlerinden doğmaktadır.
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Grup’un amacı bir yandan finansal zararlardan ve Grup’un itibarına zarar vermekten kaçınarak, diğer yandan girişimciliği ve yaratıcılığı kısıtlayan 
kontrollerden kaçınarak operasyonel riski yönetmektir.

Operasyonel riskten kaçınmadaki kontrollerin iyileştirilmesi ve uygulanması birincil olarak her bir işletmedeki üst düzey yöneticilerin 
sorumluluğundadır. Bu sorumluluk aşağıdaki alanlarda operasyonel risklerin yönetimi ile ilgili genel Grup standartlarının iyileştirilmesi ile 
desteklenir:

işlemlerin bağımsız yetkilendirilmesi dahil uygun görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili gereklilikler•	
işlemlerin mutabakatı ve gözetimi ile ilgili gereklilikler•	
düzenleyici ve diğer yasal gereklilikler ile uyum•	
kontrollerin ve prosedürlerin dokümantasyonu•	
karşılaşılan operasyonel risklerin periyodik olarak değerlendirilmesi ve belirlenen risklerden kaçınma amaçlı kontrol ve prosedürlerin yeterliliği•	
operasyonel zararların raporlanması ve bunlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerinin sunulması ile ilgili gereklilikler•	
acil durum planlarının oluşturulması•	
eğitim ve çalışanların işle ilgili gelişimi•	
etik ve iş hayatı standartları•	
etkin olduğu yerde sigortayı da içeren risk azaltma çareleri•	

Grup standartları ile uyum İç Denetim tarafından yürütülen periyodik denetim programı ile denetlenir. İç Denetim’in yaptığı gözden geçirme 
sonuçları ilgili operasyonel bölümün yönetimine bildirilir ve Denetim Komitesi ve üst düzey yönetimle de paylaşılır.

Sermaye yönetimi

Yönetim Kurulu’nun politikası yatırımcı, kredi veren ve piyasa güveni açısından güçlü sermaye yapısı sağlamak ve işletmenin gelecekteki 
büyümesini desteklemek, ve sermaye maliyetini düşürmek için en uygun sermaye yapısını sağlamaktır. 

Sermaye yapısını sağlamak ya da düzenlemek için, Grup yönetimi hisse sahiplerine ödenen temettü tutarlarını değiştirebilir, hisseleri hisse 
sahiplerine iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da borcu azaltmak için varlık satabilir.

s) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. Gelir vergisi özsermaye ile ilişkilendirilmeyen bir kalem olmadıkça 
kâr zarar hesapları ile ilişkilendirilir.

Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Grup’un cari vergi yükümlülüğü raporlama tarihi 
itibariyle geçerli olan vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında 
dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin geçerli olan vergi oranları dikkate alınarak 
hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından 
dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kâr veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı 
kaydedilmez. 

Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir raporlama tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının 
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının 
kayıtlı değeri azaltılır. Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden 
hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz 
sermaye ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir. 

Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, kurumlar vergisi ile ilişkili olduğundan netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi alacağı 
ve yükümlülüğü de herbir şirket için netleştirilmektedir.

Türkiye’deki vergi düzenlemeleri bir ana şirket ile bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi vermesine izin vermemektedir. Dolayısıyla, 
ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtıldığı üzere vergi karşılıkları ayrı ayrı şirket bazında hesaplanmıştır.
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2.5  Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları

Muhasebe Tahminleri

Konsolide finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir 
ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık 
gösterebilir.

Not 2.4 (e) –UFRYK 12 kapsamında yapılan inşaat maliyetlerine kâr marjı uygulanması

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, 
güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.

Not 19 – Maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi
Not 23 – Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler
Not 24 – Kıdem tazminatı karşılığı hesaplanması 
Not 35 – Vergi zararlarının kullanımı
Not 39 – Finansal araçların değerlemesi

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Şirket yönetiminin tanımlanabilir varlık ve devralınan yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tespitine yönelik çalışmalarının 
devam ediyor olması nedeniyle satın alma işlemi 31 Aralık 2009 tarihinde geçici olarak muhasebeleştirilmiştir. Tanımlanabilir varlık ve 
devralınan yükümlülükler aşağıdaki geçici değerleri üzerinden ilk kayıtlara alınmıştır. UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” uyarınca geçici olarak 
muhasebeleştirilen satın alma işleminin işlem tarihini takip eden 12 ay içerisinde düzeltilmesi gerekmektedir. Satın alma işleminin nihai olarak 
muhasebeleştirilmesi neticesinde satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile devralınan yükümlülüklerin kayıtlı gerçeğe uygun değerlerinde ve buna 
bağlı olarak şerefiyenin kayıtlı tutarında düzeltmeler olması ihtimal dahilindedir.

Alınan net varlıklar
Alım sırasında kayda 

alınan değerler
Maddi olmayan duran varlıklar 25.707.570
İlişkili şirketlerden alacaklar 32.119.351
Nakit ve nakit benzerleri 29.997.567
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (4.095.929)

83.728.559

Şerefiye 34.521.534
Toplam bedel 118.250.093

Toplam bedel 119.000.000
Ödenmeyen kısım (60.615.594)
Yabancı para çevrim etkisi (749.907)
Nakit ödenen bedel 57.634.499
Edinilen nakit ve nakit benzerleri (29.997.567)
Alımdan kaynaklanan net nakit çıkışı 27.636.932

THY, TGS ve HAVAŞ arasında 12 Mart 2009 tarihinde imzalanan ortak girişim anlaşması çerçevesinde, TGS’nin sermayesinin %50 hissesinin 
HAVAŞ’a satışının temel şartları ile THY ve TGS arasındaki faaliyetlerin temel ilkeleri belirlenmiştir. Satın alma girişimi, 27 Ağustos 2009 
tarihinde Rekabet Kurulu’nun onayından geçmiştir. TGS’nin sermayesinin %50’sine tekabül eden 6.000.000 TL nominal tutarında hissenin 
emisyon primli olarak 119.000.000 TL karşılığında HAVAŞ tarafından sermaye artışına iştirak edilmek suretiyle iktisap edilmesi neticesinde, 
TGS’nin özsermayesinde 113.000.000 TL emisyon primi oluşmuştur. Toplam ödemenin 58.000.000 TL’lik kısmı, raporlama tarihi itibarı ile 
ödenmiştir. 31 Ekim 2010, 31 Ekim 2011 ve 31 Ekim 2012 tarihlerinde kalan 61.000.000 TL’lik kısım üç taksitle ödenecektir. 

Satın alma tarihi öncesinde TGS’nin herhangi bir faaliyeti yoktur. 

İktisap öncesi kayıtlı değerler iktisap tarihinden hemen önce geçerli olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hesaplanmıştır. 
HAVAŞ TGS’nin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri, iktisap tarihi itibariyle belirlenen 
tahmini rayiç değerine göre muhasebeleştirmiştir.
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İktisap edilen müşteri ilişkilerinin gerçeğe uygun bedeli, ilave kazanç yöntemine göre ve iktisap edilen lisansların gerçeğe uygun bedelleri yerine 
koyma maliyeti yöntemine göre belirlenmiştir. 

TGS’nin THY ile yaptığı Hizmet Anlaşması uyarınca, TGS, THY’ye Türkiye’nin beş ana hava limanı olan İstanbul Atatürk, Ankara, İzmir, Antalya 
ve Adana Hava Limanlarında yer hizmetleri sağlayacaktır. Maddi olmayan duran varlıklar “UFRS 3 İşletme Birleşmeleri” uyarınca satın alma 
muhasebesi kapsamında kayıtlara alınan 20.479.644 TL tutarında müşteri sözleşmesi ve 5.227.926 TL tutarında DHMİ lisansı içermektedir.

Alınan net varlıklar
Alım sırasında kayda 

alınan tutarlar

Maddi duran varlıklar 602.013
Maddi olmayan duran varlıklar 3.020
Havalimanı işletim hakkı 8.599.273
Diğer uzun vadeli varlıklar 1.066.784
Ertelenmiş vergi varlığı 159.512
Stoklar 58.719
Ticari alacaklar 374.140
İlişkili şirketlerden alacaklar 27.600
Nakit ve nakit benzerleri 4.997
Kısıtlı banka bakiyeleri 485.823
Diğer varlıklar 62.647
Finansal borçlar (4.326.148
Ticari borçlar (67.006)
İlişkili şirketlere borçlar (2.851.795)
Diğer borçlar ve vergi yükümlülükleri (898.298)
Karşılıklar (26.768)

3,274,513

Şerefiye 8.335.137
Toplam bedel 11.609.650

Nakit ödenen bedel 11.174.478
Edinilen nakit ve nakit benzerleri (4.997)
Yabancı para çevrim etkisi 435.173
Alımdan kaynaklanan net nakit çıkışı 11.604.654

TAV Holding 2009 yılında TAV Tiflis’in %6’lık hissesinin alarak hisse oranını %60’tan %66’ya çıkarmıştır. Sözkonusu hisselerin satış fiyatı 
yatırım tutarından hesaplanmıştır. %6’lık hissenin transferinden sonra TAV Tiflis tam konsolidasyona tutulmuş ve azınlık hisseleri ana ortaklık 
dışı pay olarak yansıtılmıştır.
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4. İŞ ORTAKLIKLARI

Grup’un müşterek yönetime tabi teşebbüslerde sahip olduğu önemli paylar aşağıdaki gibidir: 

%49,98 hisse ile eşit oy verme hakkına sahip olunan müşterek yönetime tabi bir teşebbüs olan ATÜ Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık 2009 
ve 2008 tarihleri itibariyle, ATÜ ve ATÜ Gürcistan’ın varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap 
dönemlerine ilişkin özet kapsamlı gelir tabloları aşağıdaki gibidir: 

Bilanço 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dönen varlıklar 74.454.822 77.284.387
Duran varlıklar 133.094.327 124.044.047
Kısa vadeli borçlar (60.227.615) (57.213.728)
Uzun vadeli borçlar (90.390.799) (94.731.261)

Kapsamlı gelir tablosu 2009 2008 
Gelirler 628.432.767 424.846.483
Giderler (589.983.206) (406.415.888)
Dönem kârı 38.449.561 18.430.595

%60,00 hisse ile eşit oy verme hakkına sahip olunan müşterek yönetime tabi bir teşebbüs olan TAV Tiflis Gürcistan’da kurulmuştur. TAV Tiflis’in 
%6’lık hissesinin 2009 yılında alımından sonra, 2008 yılında oransal konsolidasyona tabi tutulan TAV Tiflis, etkin alım tarihinden sonra 31 Aralık 
2009 itibariyle tam konsolidasyona tabi tutulmuş olup azınlık hisseleri için ana ortaklık dışı paylar yansıtılmıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, 
TAV Tiflis’in varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin özet kapsamlı gelir tablosu 
aşağıdaki gibidir: 

Bilanço 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dönen varlıklar - 9.222.534
Duran varlıklar - 185.110.487
Kısa vadeli borçlar - (28.069.157)
Uzun vadeli borçlar - (107.056.919)

Kapsamlı gelir tablosu 2009 2008 
Gelirler - 37.191.637
Giderler - (28.609.748)
Dönem kârı - 8.581.889

* TAV Tiflis 31 Aralık 2009 itibariyle bağlı ortaklık statüsüne geçmiş olduğundan, bu tarih itibariyle finansal bilgi sunulmamıştır.
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%50,00 hisse ile eşit oy verme hakkına sahip olunan müşterek yönetime tabi bir teşebbüs olan CAS KKTC’de kurulmuştur. 31 Aralık 2009 ve 
2008 tarihleri itibariyle, CAS’ın varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin 
özet kapsamlı gelir tabloları aşağıdaki gibidir: 

Bilanço 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dönen varlıklar 1.492.407 2.681.703
Duran varlıklar 1.465.828 1.560.078
Kısa vadeli borçlar (4.927.718) (2.856.658)

Kapsamlı gelir tablosu 2009 2008 
Gelirler 9.086.917 3.034.974
Giderler (12.524.573) (5.527.200)
Dönem zararı (3.437.656) (2.492.226)

%32,40 hisse ile %32,40 oy verme hakkına sahip olunan müşterek yönetime tabi bir teşebbüs olan TAV Gözen Türkiye’de kurulmuştur. 31 
Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, TAV Gözen’in varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap 
dönemlerine ilişkin özet kapsamlı gelir tabloları aşağıdaki gibidir: 

Bilanço 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dönen varlıklar 542.987 387.301
Duran varlıklar 5.355.561 6.201.362
Kısa vadeli borçlar (4.363.871) (5.144.032)
Uzun vadeli borçlar - (33.150)

Kapsamlı gelir tablosu 2009 2008 
Gelirler 1.296.569 54.972
Giderler (2.727.832) (406.783)
Dönem zararı (1.431.263) (351.811)

%50,00 hisse ile %50,00 oy verme hakkına sahip olunan müşterek yönetime tabi bir teşebbüs olan TGS Türkiye’de kurulmuştur. HAVAŞ 
TGS’ye 2009 yılı içerisinde iştirak etmiştir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, TGS’nin varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2009 
tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin özet kapsamlı gelir tablosu aşağıdaki gibidir: 

Bilanço 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dönen varlıklar 76.526.353 -
Duran varlıklar 5.222.856 -
Kısa vadeli borçlar (15.882.962) -
Uzun vadeli borçlar - -

Kapsamlı gelir tablosu 2009 2008 
Gelirler 3.632.912 -
Giderler (1.690.032) -
Dönem kârı 1.942.880 -
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5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yönetim amaçlı olarak Grup beş ayrı bölümde organize olmuştur; Terminal Operasyonları, Yiyecek ve İçecek Operasyonları, Gümrüksüz 
Mağaza Operasyonları, Yer Hizmetleri ve Otobüs İşletmeciliği operasyonları ve Diğer Operasyonlar. Bu bölümler Grup’un birincil bölüm bilgileri 
raporlamasının bazını oluşturmaktadır. Her birinin ana faaliyeti aşağıdaki gibidir:

Terminal Operasyonları:•	  Terminal, Otopark ve Sivil Havacılık İşletmeciliği hizmetlerinin verilmesi. Bu bölüme dahil edilen grup şirketleri, TAV  
 İstanbul, TAV Esenboğa, TAV İzmir, TAV Gazipaşa, TAV Tunus, TAV Tiflis, TAV Batum, Batumi Airport LLC ve TAV Makedonya’dır. TAV Tiflis  
 ve TAV Batum’un yer hizmetleri operasyonu ve park-apron-taksi yolları operasyonu taşerona verilmediği için burada gösterilmiştir. 

Yiyecek ve İçecek Operasyonları:•	  Yolcular ve terminal personeli için tüm yiyecek ve içecek faaliyetlerinin sürdürülmesi. Bu hizmetleri BTA,  
 BTA Gürcistan, BTA Tunus ve Cakes & Bakes vermektedir.

Gümrüksüz Mağaza Operasyonları:•	  Uluslararası geliş ve gidiş yolcularına gümrüksüz mağaza ürünlerinin satışı. Grup, gümrüksüz mağaza  
 hizmetlerini ATÜ ve ATÜ Gürcistan aracılığıyla vermektedir.

Yer Hizmetleri ve Otobüs İşletmeciliği Operasyonları:•	  SHY 22 uyarınca iç ve dış hat uçuşlarına trafik, ramp, uçuş operasyon, kargo olmak  
 üzere tüm yer hizmetlerinin verilmesi. Grup, yer hizmetlerini HAVAŞ, CAS TAV Gözen ve TGS aracılığıyla vermektedir. Ayrıca, HAVAŞ otobüs  
 işletmeciliği yapmaktadır.

Diğer Operasyonlar:•	  Özel salon hizmetlerinin verilmesi, yazılım ve donanım ve güvenlik hizmetlerinin verilmesi. Bu bölüme dahil edilen  
 grup şirketleri TAV Holding, TAV İşletme, TAV İşletme Gürcistan, TAV Bilişim ve TAV Güvenlik’tir.

Raporlanan herbir bölüme ait sonuçlarla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. Performans, Grup yönetimi tarafından incelenen iç yönetim 
raporlarında da olduğu gibi bölüm faaliyet kârı baz alınarak ölçülür. Grup yönetimi böyle bir bilginin bu sektörlerde faaliyet gösteren diğer 
kuruluşlara göre belli bölümlerin sonuçlarının değerlendirilmesinde en geçerli bilgi olduğuna inandığı için, bölüm faaliyet kârı performansı 
ölçmek için kullanılmaktadır. Bölümler arası fiyatlandırma piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmektedir.
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Gelir, faaliyet kârı, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere ilişkin mutabakatlar:

Gelirler 2009 2008
Bölüm gelirleri 1.996.261.454 1.613.347.501
Diğer gelirler 83.855.842 69.867.081
Bölümler arası eliminasyonlar (235.916.976) (211.002.215)
Konsolide havacılık ve operasyon gelirleri 1.844.200.320 1.472.212.367

Faaliyet kârı 2008 2009
Bölüm faaliyet kârı 202.344.655 170.721.692
Diğer faaliyet kârı/(zararı) 40.354.301 (7.357.549)
Bölümler arası eliminasyonlar (565.035) (577.127)
Konsolide faaliyet kârı 242.133.921 162.787.016
Finansal gelirler 54.030.132 34.959.354
Finansal giderler (181.933.756) (195.407.702)
Konsolide vergi öncesi kâr 114.230.297 2.338.668

Varlıklar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Bölüm varlıkları 3.767.951.520 3.082.842.502
Diğer varlıklar 386.556.914 408.565.628
Toplam varlıklar 4.154.508.434 3.491.408.130

Yükümlülükler 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Bölüm yükümlülükleri 2.839.107.906 2.219.242.182
Diğer yükümlülükler 423.198.755 610.574.611
Toplam yükümlülükler 3.262.306.661 2.829.816.793

Faiz gelirleri 2009 2008
Bölüm faiz gelirleri 40.062.225 25.470.495
Diğer faiz gelirleri 6.919.913 4.636.464
Bölümler arası eliminasyonlar (9.312.033) (4.940.994)
Toplam faiz gelirleri 37.670.105 25.165.965

 

Faiz giderleri 2009 2008
Bölüm faiz giderleri (123.508.772) (101.808.386)
Diğer faiz giderleri (32.210.753) (34.097.459)
Bölümler arası eliminasyonlar 9.317.025 4.890.067
Toplam faiz giderleri (146.402.500) (131.015.778)
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Coğrafi Bilgiler
 
Grup ağırlıklı olarak Türkiye, Gürcistan ve Tunus olmak üzere üç farklı ülkede operasyonlarını sürdürmektedir.

Coğrafi bölümlere göre raporlamada bölüm gelirleri müşterilerin coğrafi konumlarına göre, bölüm varlıkları ise varlıkların coğrafi konumlarına 
göre sunulmaktadır.
    

2009 2008
Türkiye 1.142.752.573 1.002.060.275
Gürcistan 23.830.382 17.325.169
Tunus 673.098.764 452,826,923
Diğer 4.518.601 -
Konsolide gelir 1.844.200.320 1.472.212.367

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Türkiye 1.588.629.018 1.475.399.094
Tunus 1.102.175.116 578.419.614
Gürcistan 199.745.715 164.868.253
Diğer 734.998 854.553
Konsolide duran varlıklar 2.891.284.847 2.219.541.514

6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Nakit mevcudu 1.202.779 1.154.182
Bankadaki nakit

-Vadesiz mevduatlar 8.062.918 12.271.554
-Vadeli mevduatlar 59.677.568 34.059.923
-Geri alım sözleşmeleri - 360.958

Diğer hazır varlıklar 4.530.530 475.553
Nakit ve nakit benzerleri 73.473.795 48.322.170
Faizsiz spot krediler (Not 8) (5.141.369) (3.948.545)
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 68.332.426 44.373.625

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’a ait vadeli mevduatların, vade tarihlerinin ve faiz oranlarının detayları aşağıdaki gibidir: 

Para birimi Vade Faiz oranı % 31 Aralık 2009
TL Ocak 2010 6,25 - 8,93 34.603.811
Avro Ocak 2010 0,25 - 2,85 23.522.735
ABD Doları Ocak 2010 0,20 - 0,50 1.551.022

59.677.568

Para birimi Vade Faiz oranı % 31 Aralık 2008
Avro Ocak 2009 3,00 - 6,75 18.111.808
ABD Doları Ocak 2009 2,00 - 5,00 13.231.932
TL Ocak 2009 9,00 - 15,00 2.716.183   

34.059.923
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Grup’un finansal varlıkları ve yükümlülükleri için kur, faiz oranı riskleri ve duyarlılık analizleri Not 38’de açıklanmıştır.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri bakiyeleri üzerinde herhangi bir blokaj veya kısıtlama bulunmamaktadır.
 
7. FİNANSAL YATIRIMLAR

Kısa vadeli finansal yatırımlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Satış amacıyla elde tutulan yatırımlar

Türev finansal araçlar (*) 13.806.004    69.057.143    
13.806.004    69.057.143    

(*) Çapraz kur takasından kaynaklanan finansal varlıklardır.

TAV İstanbul, DHMİ’ye olan imtiyaz sözleşmesi ödemeleri nedeniyle kur değişiminin etkilerine karşı korunmak amacıyla çapraz kur takası 
türevleri kullanmaktadır.

Çapraz kur takası

TAV İstanbul proje finansmanı tesislerini kapsayan dönem için ABD Doları ve Avro kurları arasındaki pariteyi sabitleyen bir vadeli işlem 
sözleşmesi yapmıştır. Sözleşme, DHMİ’ye 2018 yılına kadar her Aralık ayında yapılacak olan ödemelerin süresi için imzalanmıştır. 31 Aralık 2009 
itibariyle, sözleşmenin nominal değeri 470.814.932 ABD Doları’dır (317.474.667 Avro) (31 Aralık 2008: 518.971.869 ABD Doları (349.947.316 
Avro)).

Uzun vadeli finansal yatırımlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
 
 

Payı % 31 Aralık 2009 Payı % 31 Aralık 2008
Satılmaya hazır finansal yatırımlar
Borsada işlem görmeyen
TAV Havacılık A.Ş. (TAV Havacılık) 1,00 52.362    1,00 41.451

52.362    41.451
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8. FİNANSAL BORÇLAR 

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, Grup’un finansal borçlarının detayı aşağıdaki gibidir. Grup’un maruz kaldığı faiz oranı, yabancı para ve 
likidite riskleri ile ilgili daha fazla bilgi için Not 38’e bakınız.

 

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Kısa vadeli finansal borçlar                    
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri 134.910.569 203.670.840
Kısa vadeli teminatlı banka kredileri (*) 41.974.581 6.495.791
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 3.281.977 13.883.039
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısımları (*) 244.359.165 247.033.957
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 532.142 394.008
Faizsiz spot krediler 5.141.369 3.948.545
 430.199.803 475.426.180
 
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli teminatsız banka kredileri 39.413.961 12.906.348
Uzun vadeli teminatlı banka kredileri (*) 2.313.793.008 1.862.904.184
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 492.476 722.209
 2.353.699.445 1.876.532.741

(*) Teminatlı banka kredileri, çoğunlukla rehinler ile teminat altına alınmış proje finansman kredilerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, Grup’un toplam banka kredileri ve finansal kiralama işlemlerinden borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Banka kredileri 2.782.874.630 2.350.842.704
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 1.024.618 1.116.217

2.783.899.248 2.351.958.921

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup’un banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Projeler
Kısa vadeli 

yükümlülükler
Uzun vadeli 

yükümlülükler Toplam
TAV İstanbul 69.961.031 894.408.987 964.370.018
TAV Tunus 32.913.758 774.363.197 807.276.955
TAV Holding 223.056.840 122.755.846 345.812.686
TAV Esenboğa 18.428.746 293.113.062 311.541.808
TAV İzmir 40.091.424 123.836.104 163.927.528
TAV Tiflis 11.686.278 56.401.760 68.088.038
ATÜ 7.810.053 44.194.895 52.004.948
HAVAŞ 4.577.522 39.841.955 44.419.477
Diğer 21.142.009 4.291.163 25.433.172

429.667.661 2.353.206.969 2.782.874.630
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31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup’un banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Projeler
Kısa vadeli 

Yükümlülükler
Uzun vadeli 

yükümlülükler Toplam
TAV İstanbul 65.575.633 854.310.076 919.885.709
TAV Tunus 17.711.059 346.778.040 364.489.099
TAV Holding 304.984.810 144.947.337 449.932.147
TAV Esenboğa 20.328.373 292.442.327 312.770.700
TAV İzmir 41.092.096 152.520.647 193.612.743
TAV Tiflis 7.510.618 38.150.525 45.661.143
ATÜ 7.773.952 45.986.379 53.760.331
HAVAŞ 1.888.162 - 1.888.162
Diğer 8.167.469 675.201 8.842.670

475.032.172 1.875.810.532 2.350.842.704

Kredi sözleşmelerinin orijinal vadelerine göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
 Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 429.667.661 475.032.172
 İkinci yılda ödenecekler 317.056.561 251.346.560
 Üçüncü yılda ödenecekler 287.769.671 224.034.312
 Dördüncü yılda ödenecekler 257.757.802 231.499.137
 Beşinci yılda ödenecekler 228.941.015 198.303.754
 Beş yıldan sonra ödenecekler 1.261.681.920 970.626.769

2.782.874.630 2.350.842.704

Finansal borçların büyük bir kısmı değişken faiz oranlı krediler olduğundan Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi 
itibariyle değişken faiz oranlı Avro ve ABD Doları kredilerin faiz oranları sırasıyla %1,54 – %5,75 ve %1,20 – %4,50 (31 Aralık 2008: %1,10 – 
%4,75; %1,20 – %9,00) arasında değişmektedir.

Not 9’da belirtildiği gibi, TAV İstanbul, TAV Tunus, TAV İzmir ve TAV Esenboğa’nın değişken faiz oranlı kredilerinin faiz oranlarının, sırasıyla 
%100’ü, %85’i, %74’ü ve %100’ü finansal türev enstrümanlar aracılığı ile sabitlenmiştir. 

Grup, TAV Esenboğa, TAV İzmir, TAV Gürcistan ve TAV Tunus şirketlerine ait Yap-İşlet-Devret projelerinin inşaatının ve TAV İstanbul’un DHMİ’ye 
yapılacak olan peşin kira giderinin finansmanını sağlamak üzere proje kredileri almıştır. 

Proje kredileri ile ilgili detayların özetleri aşağıdaki gibidir:
 
TAV İstanbul

TAV İstanbul’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi (*) Avro 2018 Euribor + %2,50 898.252.740 878.716.998
Teminatlı banka kredisi (**) Avro 2019 Euribor + %2,50 86.412.000 84.479.411
Faizsiz spot kredi TL - - 1.173.609 1.173.609

985.838.349 964.370.018

TAV İstanbul’un, ana kredi sözleşmesi dahilinde 963.196.409 TL tutarında kredisi bulunmaktadır. Kredi sözleşmelerine göre kredi anapara ve 
faiz ödemelerinin, ilk yıl aylık olarak ve takip eden yıllar her altı ayda bir 4 Temmuz ve 4 Ocak’ta yapılması gerekmektedir.

(*) Faiz oranı, 4 Ocak 2013’e kadar Euribor + %2,50, 4 Ocak 2013 ve 4 Ocak 2016 tarihleri arasında Euribor + %2,65, 4 Ocak 2016 ve 4 Temmuz 
2018 tarihleri arasında Euribor + %2,75’dir. 

(**) Faiz oranı, 4 Ocak 2013’e kadar Euribor + %2,50, 4 Ocak 2013 ve 4 Ocak 2016 tarihleri arasında Euribor + %2,65, 4 Ocak 2016 ve 4 Temmuz 
2019 tarihleri arasında Euribor + %2,75’dir.
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TAV İstanbul’un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi (*) Avro 2018 Euribor + %2,50 928.764.672 905.421.421
Teminatlı banka kredisi (**) Avro 2019 Euribor + %2,50 13.747.785 13.406.415
Faizsiz spot kredi TL - - 1.057.873 1.057.873

943.570.330 919.885.709

(*) Faiz oranı, 4 Ocak 2013’e kadar Euribor + %2,50, 4 Ocak 2013 ve 4 Ocak 2016 tarihleri arasında Euribor + %2,65, 4 Ocak 2016 ve 4 Temmuz 
2018 tarihleri arasında Euribor + %2,75’dir. 

(**) Faiz oranı, 4 Ocak 2013’e kadar Euribor + %2,50, 4 Ocak 2013 ve 4 Ocak 2016 tarihleri arasında Euribor + %2,65, 4 Ocak 2016 ve 4 Temmuz 
2019 tarihleri arasında Euribor + %2,75’dir.

Kredi sözleşmelerinin orjinal koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 69.961.031 65.575.633
İkinci yılda ödenecekler 92.004.142 85.136.062
Üçüncü yılda ödenecekler 100.758.920 86.915.176
Dördüncü yılda ödenecekler 110.984.780 91.547.949
Beşinci yılda ödenecekler 119.677.462 97.483.717
Beş yıldan sonra ödenecekler 470.983.683 493.227.172

964.370.018 919.885.709

TAV Tunus

TAV Tunus’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2028 Euribor + %2,28 363.641.424 358.504.864
Teminatlı banka kredisi Avro 2022 Euribor + %2,00 238.141.105 234.027.016
Teminatlı banka kredisi Avro 2028 Euribor + %1,54 64.701.907 63.717.683
Teminatlı banka kredisi Avro 2028 Euribor + %4,75 151.221.000 151.027.392

817.705.436 807.276.955
      

TAV Tunus’un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi          Avro 2022 Euribor + %2,00 243.715.865 236.443.067
Teminatlı banka kredisi           Avro 2028 Euribor + %2,28 101.281.980 99.081.799
Teminatlı banka kredisi           Avro 2028 Euribor + %4,75 29.642.155 28.964.233

374.640.000 364.489.099
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Kredi sözleşmelerinin koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 32.913.758 17.711.059
İkinci yılda ödenecekler 44.795.298 18.289.006
Üçüncü yılda ödenecekler 54.125.783 22.935.221
Dördüncü yılda ödenecekler 50.671.273 27.319.239
Beşinci yılda ödenecekler 54.817.613 22.826.837
Beş yıldan sonra ödenecekler 569.953.230 255.407.737

807.276.955 364.489.099

TAV Holding

TAV Holding’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi ABD Doları 2012 Libor + %1,85 134.676.500 135.267.338

Teminatsız banka kredisi Avro 2010
Euribor + %4,00 - 

Euribor + %5,00 70.209.750 70.448.679
Teminatsız banka kredisi Avro 2010-2011 %4,10 – %8,00 44.286.150 44.575.710
Teminatsız banka kredisi TL 2010 %8,75 – %16,50 26.650.000 28.635.201
Teminatlı banka kredisi Avro 2010 Euribor + %4,00 21.603.000 21.691.959
Teminatlı banka kredisi Avro 2011 %8,00 17.282.400 17.361.638
Teminatsız banka kredisi ABD Doları 2010 %4,50 15.057.000 15.068.172
Teminatsız banka kredisi ABD Doları 2010 Libor + %1,20 12.547.500 12.612.663
Faizsiz spot kredi TL - - 151.326 151.326

342.463.626 345.812.686

TAV Holding’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi ABD Doları 2012 Libor + %1,85 154.590.666 155.400.734

Teminatsız banka kredisi Avro 2009

Euribor + 
%1,10-Euribor + 

%3,00 122.025.600 125.744.063

Teminatsız banka kredisi ABD Doları 2009-2010
Libor + %1,20- 
Libor + %9,00 99.912.622 102.578.293

Teminatlı banka kredisi Avro 2010 Euribor + %4,00 64.224.000 66.079.239
Faizsiz spot kredi TL - - 129.818 129.818

440.882.706 449.932.147

Kredi sözleşmelerinin koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 223.056.840 304.984.810
İkinci yılda ödenecekler 86.107.404 72.884.945
Üçüncü yılda ödenecekler 36.648.442 37.306.688
Dördüncü yılda ödenecekler - 34.755.704

345.812.686 449.932.147
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TAV Holding’in kredilerine ilişkin rehinler:

TAV Holding Türkiye İş Bankası A.Ş.’den Libor+%1,85 faizli ve Kasım 2012 vadeli 115.000.000 Amerikan doları tutarında kredi kullanmıştır. 
Bu krediyi teminat almak amacıyla, HAVAŞ sermayesinin %99,988’ine tekabül eden 44.994.667 YTL nominal değerli hisse senetleri Türkiye İş 
Bankası A.Ş. tarafından rehin altına alınmıştır. Ancak bu hisselerin oy hakkı TAV Holding’e aittir.

TAV Esenboğa

TAV Esenboğa’nın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2021 Euribor + %2,35 317.564.100 311.187.365
Faizsiz spot kredi TL - - 354.443 354.443

317.918.543 311.541.808

TAV Esenboğa’nın ana kredi sözleşmesi dahilinde 311.187.365 TL tutarında kredisi bulunmaktadır. Faiz ödemeleri 31 Aralık 2007 tarihinde ve 
anapara ödemeleri 30 Haziran 2008 tarihinde başlayan kredi sözleşmelerine göre kredilerin anapara ve faiz ödemelerinin altı ayda bir 30 Haziran 
ve 31 Aralık günlerinde yapılması gerekmektedir.
 
TAV Esenboğa’nın 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2021 Euribor + %2,35 319.353.840 312.443.749
Faizsiz spot kredi TL - - 326.951 326.951

319.680.791 312.770.700

Kredi sözleşmesinin orjinal koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
 Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 18.428.746 20.328.373
 İkinci yılda ödenecekler 22.644.234 21.228.423
 Üçüncü yılda ödenecekler 25.615.632 24.018.644
 Dördüncü yılda ödenecekler 27.794.964 25.661.900
 Beşinci yılda ödenecekler 30.014.949 26.799.943
 Beş yıldan sonra ödenecekler 187.043.283 194.733.417

311.541.808 312.770.700

TAV İzmir

TAV İzmir’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2013 Euribor + %3,00 160.537.624 163.927.528

160.537.624 163.927.528

TAV İzmir’in, ana kredi sözleşmesi dahilinde toplam 163.927.528 TL tutarında kredisi bulunmaktadır. Sözleşmeye göre, kredilerin anapara ve 
faiz ödemelerinin altı ayda bir 23 Ocak ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılması gerekmektedir.

TAV İzmir’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2013 Euribor + %3,00 188.349.830 193.612.743

188.349.830 193.612.743
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Kredi sözleşmesinin orjinal koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 40.091.424 41.092.096
İkinci yılda ödenecekler 40.295.998 39.179.479
Üçüncü yılda ödenecekler 41.207.444 37.983.688
Dördüncü yılda ödenecekler 42.332.662 37.649.398
Beşinci yılda ödenecekler - 37.708.082

163.927.528 193.612.743

TAV İstanbul, TAV İzmir ve TAV Esenboğa’nın proje kredilerine ilişkin rehinler:

a) Hisseler üzerindeki rehinler: Temerrüt durumunda, borç anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kredi 
veren bankaların kredi kullanan ilgili şirketlerin hisselerini kontrol etme hakları vardır. Temerrüt halinde, kredi veren bankalar söz konusu 
şirketlerin hisselerini Türk İcra ve İflas Kanunu’nun uygun hükümleri uyarınca ya halka arz yoluyla ya da belirlenmiş olan adaylara ihale 
yoluyla satılmasını talep edebilir. 

b) Alacaklar üzerindeki rehinler: Temerrüt durumunda, borç anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kredi veren 
bankaların kredi kullanan ilgili şirketlerin alacaklarını kontrol etme yetkisi vardır ve söz konusu durumda kredi veren bankalar söz konusu 
şirket tarafından alınan ödemeleri durdurma ve sözleşme şartlarına bağlı olan belirlenmiş alacaklar ile ilgili hakları kullanma yetkisine 
sahiptir. Sözleşme şartlarına bağlı olan belirlenmiş alacaklarla ilgili tüm ödemeler bankalara (bu alacaklarla ilişkin olan tüm ödemeler tahsil 
etme ve bu alacaklarla ilişkin olan bütün hakları kullanma yetkisine sahip olan) yapılmalıdır. 

c) Banka hesapları üzerindeki rehinler: Temerrüt durumunda, borç anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kredi 
veren bankaların kredi kullanan ilgili şirketlerin banka hesaplarını kontrol etme yetkisi vardır. Bu durumda söz konusu şirketlerin borçlar 
hesabında duran tutarın tamamını ya da bir kısmını, bu hesaplardan kaynaklanan ya da tahakkuk eden faiz, gelir veya diğer gelirler ile 
mahsup etme hakkına sahiptir.

TAV İstanbul, TAV İzmir ve TAV Esenboğa kredi verenin izni ile ek olarak aşağıdaki haklara sahiptir: 
 

Kredi verenin onayı ile ikincil borçlanma,•	
Herhangi bir varlık alım ya da kiralaması durumunda 0,5 milyon ABD Doları kadar borçlanma, •	
Vergi ya da sosyal güvenlik yükümlülüklerini ödemek için 3 milyon ABD Doları’na kadar borçlanma.•	

TAV Tunus’un proje kredilerine ilişkin rehinler:

Benzer olarak, TAV Tunus kredi verenlere hisse rehni, hesap rehni ve imtiyaz sözleşmesinden doğan hakların rehnini vermiştir. TAV Tunus’un 
aşağıdaki durumlarda ek borçlanma yapmaya hakkı vardır:

bir yıldan az vadeli toplam tutarı 3 milyon Avro’yu (1 Ocak 2020’ye kadar) ve 5 milyon Avro’yu (1 Ocak 2020’den sonra) geçmemesi, •	
ekipmanın finansal veya sermaye kiralaması durumunda kiralanan ekipmanın toplam sermaye değerinin 5 milyon Avro’yu geçmemesi,•	
TAV Tunus’un “Semaye - Borç Derecelendirme Anlaşması” sınırları dahilinde yer almayan herhangi bir yükümlülük üstlenmemesi, taahüte  •	

 girmemesi,
kreditörlere aracı olan kurumun daha önce verilen yazılı talebe istinaden TAV Tunus’u izin verildiği yönünde yazılı olarak bilgilendirmesi.•	
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TAV Tiflis

TAV Tiflis’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi ABD Doları 2015 Libor + %4,50 67.955.022 68.088.038

67.955.022 68.088.038
      
TAV Tiflis’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi ABD Doları 2015 Libor + %4,50 45.011.566 45.661.143

45.011.566 45.661.143

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 11.686.278 7.510.618
İkinci yılda ödenecekler 12.189.089 6.885.481
Üçüncü yılda ödenecekler 12.281.908 7.163.785
Dördüncü yılda ödenecekler 12.293.671 6.906.702
Beşinci yılda ödenecekler 12.195.038 6.710.248
Beş yıldan sonra ödenecekler 7.442.054 10.484.309

68.088.038 45.661.143

TAV Tiflis’in proje kredilerine ilişkin rehinler:

Aşağıda belirtilmiş olan rehinler kredinin temerrüde düşmesi durumunda geçerli olmaktadır.

a) Hisse üzerindeki rehin: Kredi veren bankaların TAV Tiflis’in % 75 + 1 hissesini kontrol etme hakları vardır.
b) Gelirler üzerindeki rehinler: Kredi veren bankaların YİD sözleşmelerinde belirtildiği üzere TAV Tiflis’in Tiflis Uluslararası Havalimanı 

operasyonlarından oluşan gelirlerini kontrol etme hakları vardır.
c) Banka hesapları üzerindeki rehinler: Kredi veren bankaların TAV Tiflis’in JSC Bank of Georgia, JSC Bank Republic ve JSC TBC Bank’taki 

hesaplarını kontrol etmeye, hesaplarda bulunan nakdin, herhangi bir faizinin, kazançlarının ve diğer gelirlerinin hepsini veya bir kısmını 
krediyle mahsup etmeye hakları vardır.

d) Sigorta kazançları üzerindeki rehin: Bütün sigorta bedellerini ve TAV Tiflis’in sigorta poliçeleri uyarınca olan bütün diğer ödenecek tutarlarını 
alma hakkı vardır.

e) Havalimanı işletim hakkı üzerindeki rehin: Havalimanı işletim hakkı sözleşmesine uyarınca olan TAV Tiflis’e ait bütün menfaat ve faydaları 
kontrol etme hakkı vardır.

f) İnşaat garantileri ile ilgili haklar üzerindeki rehin: Herbir inşaat garantisi uyarınca olan bütün hak, ünvan ve menfaatleri kontrol etme hakkı 
vardır.

g) Proje rezerv hesapları üzerindeki rehin: Proje rezerv hesabını kontrol etme hakkı vardır.
 
TAV Tiflis’in ortakları olan TAV Holding, Akfen İnşaat, Urban İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ve Aeroser 
International Holding Limited garanti, hisse rehni, destek ve derecelendirme anlaşmalarını TAV Tiflis’in kredisinin alınması ile ilgili olarak kredi 
veren bankalar olan EBRD ve IFC ile neticelendirmiştir. Buna göre, tüm ortaklar geri almamak üzere ve koşulsuz olarak birlikte ve münferit 
olarak aşağıdakileri yapmaya kefildirler:

a) Kredi veren bankaların talep etmesi halinde TAV Tiflis’in peşin, vadesi gelmiş veya borçlu olunan bütün para ve yükümlülükleri ödeme 
yapması gerekilen para biriminde kredi veren bankalara veya lehlerine ödemek;
b) Kredi veren bankaların TAV Tiflis’in kredi ve ilişkili sözleşmeler çerçevesindeki herhangi bir veya birden fazla bildirilen yükümlülük veya 
sorumluluğundan uğradığı veya maruz kaldığı bütün zararlarının, maliyetlerinin ve giderlerinin talep edilmesi durumunda tazmin edilmesi.
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ATÜ

ATÜ’nün 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2015 Euribor + %2,70 27.305.782 27.167.294
Teminatlı banka kredisi Avro 2018 %7,00 21.594.899 22.201.456
Faizsiz spot kredi TL - - 2.636.007 2.636.198

51.536.688 52.004.948
                       
ATÜ’nün 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2015 Euribor + %2,70 32.309.754 31.422.444
Teminatlı banka kredisi Avro 2018 %7,00 21.399.972 22.001.154
Faizsiz spot kredi TL - - 336.733 336.733

54.046.459 53.760.331

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 7.810.053 7.773.952
İkinci yılda ödenecekler 8.635.750 7.067.965
Üçüncü yılda ödenecekler 9.132.681 7.711.110
Dördüncü yılda ödenecekler 7.581.223 7.658.243
Beşinci yılda ödenecekler 6.847.054 6.774.926
Beş yıldan sonra ödenecekler 11.998.187 16.774.135

52.004.948 53.760.331

HAVAŞ

HAVAŞ’ın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2017 Euribor + %5,75 43.206.000 42.716.353
Faizsiz spot kredi TL - - 1.703.124 1.703.124

44.909.124 44.419.477

HAVAŞ’ın 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Para birimi Vade
Nominal faiz 

oranı% Nominal değeri Defter değeri
Teminatlı banka kredisi Avro 2009 %5,75 638.271 633.465
Faizsiz spot kredi TL - - 1.254.697 1.254.697

1.892.968 1.888.162
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Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler 4.577.522 1.888.162
İkinci yılda ödenecekler 7.201.632 -
Üçüncü yılda ödenecekler 6.890.715 -
Dördüncü yılda ödenecekler 6.099.229 -
Beşinci yılda ödenecekler 5.388.899 -
Beş yıldan sonra ödenecekler 14.261.480 -

44.419.477 1.888.162

9 Aralık 2009 tarihinde HAVAŞ, TGS’nin satın alma işlemini fonlamak amacıyla 20.000.000 Avro tutarında kredi kullanmıştır. Kredi aşağıda 
belirtilen unsurlar dahilinde teminat altına alınmıştır:

TGS’nin sermayesinin %50’sini teşkil eden hisseler üzerinde birinci derece ve birinci sırada rehin tesis edilmiştir. •	
10.671.012 Avro tutarındaki vadeli mevduat garanti olarak bloke edilmiştir. •	
TAV Holding, banka kredisi tutarı kadar kefalet vermiştir. •	
HAVAŞ’ın bağlı ortaklıklarından alacağı temettü gelirleri kredi borcunun ödenmesinde kullanılmak üzere banka lehine temlik edilmiştir. •	
Ticaret Sicilinde kayıtlı ticari işletme, ticaret unvanı, işletme adı, makine, ekipman, demirbaşlar, motorlu araçlar da dahil ancak bunlarla sınırlı •	
olmamak üzere tüm unsurları üzerinde, birinci derecede ticari işletme rehni tesis edilmiştir. 
HAVAŞ’ın Fatih /İstanbul’da bulunan taşınmazı üzerinde birinci derecede ipotek tesis edilmiştir. •	

Kredi Anlaşması’na göre, kredi vadesi boyunca HAVAŞ, kredi kullandıran bankanın onayı olmadan kredi kullanmayacak, garanti, kefalet 
tazminat taahhüdü vermeyecek, finansal borçluluk oluşturmayacak; taşınır ve taşınmaz malları, hakları, imtiyazları da dahil fakat bunlarla sınırlı 
olmamak üzere hiçbir şekilde teminat göstermeyecektir.

Finansal kiralama yükümlülükleri

Grup, bazı demirbaş ve cihazlarını finansal kiralama vasıtasıyla elde etmiştir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kalan ortalama kiralama dönemi 
3 yıldır. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi için geçerli olan ortalama borçlanma oranı %6,09’dır (31 Aralık 2008: %6,09). Faiz 
oranlarının sabit olması, Grup’u gerçeğe uygun değer faiz oranı riskine maruz bırakmıştır. Tüm kiralamalar sabit ödeme doğrultusunda olup, 
şarta bağlı kira ödemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. 

Asgari kira ödemeleri
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

Finansal kiralama altında ödenecek tutarlar
Bir yıl içinde 532.142 394.008
İkinci ve beşinci yıl arasında 492.476 722.209
Kira yükümlülüklerinin bugünkü değeri 1.024.618 1.116.217
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9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde Grup’un diğer finansal yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Türev finansal araçlar 184.491.368 149.213.358

184.491.368 149.213.358

Türev finansal araçlar
31 Aralık 2009

Varlıklar Yükümlülükler Net Tutar
 Faiz oranı takası - (184.491.368) (184.491.368)

- (184.491.368) (184.491.368)

31 Aralık 2008
Varlıklar Yükümlülükler Net Tutar

Faiz oranı takası - (149.213.358) (149.213.358) 
- (149.213.358) (149.213.358) 

Faiz oranı takası

TAV Esenboğa banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev enstrümanları 
kullanılmaktadır. Proje finansman kredisinin %100’ü faiz oranı riskine karşı kredinin ömrü boyunca faiz takası ile korunmaya alınmıştır.

TAV İstanbul banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev enstrümanları 
kullanılmaktadır. Proje finansman kredisinin %100’ü faiz oranı riskine karşı kredinin ömrü boyunca faiz takası ile korunmaya alınmıştır.

TAV Tunus banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev enstrümanları 
kullanılmaktadır. Proje finansman öncelikli kredisinin %85’i faiz oranı riskine karşı kredinin ömrü boyunca faiz takası ile korunmaya alınmıştır.

TAV İzmir banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranlarındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev enstrümanları 
kullanmaktadır. Proje finansman kredisinin %74’ü faiz oranı riskine karşı faiz oranı takası ile korumaya alınmıştır. 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kullanılan faiz oranı takası ve çapraz kur takası türevlerinin gerçeğe uygun net değeri 170.685.364 TL’dir 
(31 Aralık 2008: 80.156.215 TL). Belirtilen tutarlar bilanço tarihi itibariyle türev piyasasında benzeri araçlar için belirlenen fiyatlara 
dayandırılmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal riskten korunma muhasebesi uygulandığı için faiz ve çapraz kur türev işlemlerinin 
gerçeğe uygun değerlerindeki 61.514.227 TL tutarındaki değişim finansal riskten korunma fonunda özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir 
(31 Aralık 2008: 67.010.900 TL). 
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10. TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR

Kısa vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un ticari alacakları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 37) 18.866.673 8.710.716
Diğer ticari alacaklar 134.035.037 119.816.601

152.901.710 128.527.317

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un diğer ticari alacakları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Ticari alacaklar (*) 86.067.852 68.922.741
DHMİ’den garanti edilen yolcu alacakları (**) 47.201.159 49.504.643
Alacak senetleri 700.421 1.349.184
Şüpheli ticari alacaklar 4.420.939 3.952.771
Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) (4.420.939) (3.952.771)
Diğer 65.605 40.033

134.035.037 119.816.601

Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.

Grup’un ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne ilişkin detaylar Not 38’de açıklanmıştır.

Uzun vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
DHMİ’den garanti edilen yolcu alacakları (**) 290.468.542 334.621.710

290.468.542 334.621.710

(*) Ticari alacaklar üzerindeki rehinler Not 23’te açıklanmıştır.
(**) DHMİ’den garanti edilen yolcu alacakları, DHMİ ile Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın işletimi için 

yapılan sözleşmelere bağlı olarak UFRYK 12 uygulamasından kaynaklanmaktadır. 
 
Kısa vadeli ticari borçlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 37) 12.181.029 30.458.495
Diğer ticari borçlar 61.946.732 58.024.483

74.127.761 88.482.978

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un diğer ticari borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Ticari borçlar 61.814.671 58.023.118
Diğer ticari borçlar 132.061 1.365

61.946.732 58.024.483

Ticari borçlar başlıca, ticari alımlardan ve devam eden harcamalardan kaynaklanan ödenmemiş tutarları kapsamaktadır. Grup’un ticari borçlarına 
ilişkin kur ve likidite riski Not 38’de açıklanmıştır.
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Uzun vadeli ticari borçlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un uzun vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Diğer ticari borçlar - 160.596

- 160.596

Uzun vadeli ticari olmayan borçlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un uzun vadeli ticari olmayan borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 37) 41.223.677 20.534.435

41.223.677 20.534.435

11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

Kısa vadeli diğer alacaklar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri 678.009.293 623.182.729
Diğer alacaklar 5.318.503 3.603.947

683.327.796 626.786.676

Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Proje, rezerv ve fon hesapları (*) 654.956.706 623.182.729
Nakdi teminatlar (**) 23.052.587 -

678.009.293 623.182.729

(*)  TAV İstanbul, TAV İzmir, TAV Esenboğa, ATÜ, TAV Tunus ve TAV Tiflis gibi bazı bağlı ortaklıklar (birlikte kredi alanlar) proje hesaplarını 
fonlamak amacıyla bankalarla yaptıkları anlaşmalara istinaden Proje Hesabı, Rezerv Hesabı ya da Proje Hesaplarını fonlamak için Fon 
Hesapları adı altında banka hesapları açmışlardır. Bu anlaşmalara göre, Grup bu parayı kullanabilmekte fakat proje hesaplarındaki tüm 
çekişler bankaların izniyle olabilmektedir. Proje hesapları daha önceden belirlenen amaçlar için kullanılmalıdır, örneğin; kredi geri ödemeleri 
veya havaalanı yetkili idarelerine yapılması gereken kira ödemeleri ve benzeri. 

(**) Nakdi teminatlar HAVAŞ’ın kullandığı banka kredisine garanti olarak sağladığı vadeli mevduatları içermektedir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Avro rezervler için faiz oranı aralığı %0,10 - %3,70 (31 Aralık 2008: %1,50 - %7,49); Amerikan Doları rezervler 
için faiz oranı aralığı %0,17 - %1,50 (31 Aralık 2008: %0,11 - %1,77); TL rezervler için faiz oranı aralığı %4,25 - %10,50 (31 Aralık 2008: %13,75 
- %20,50) arasındadır.
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Kısa vadeli diğer borçlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
TAV Tunus imtiyaz borcu (*) 24.735.604 8.978.892
Ödenecek vergi ve fonlar 23.909.807 12.448.652
Personele borçlar 16.557.189 10.304.524
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 6.908.667 7.656.281
 Alınan avanslar 1.003.146 1.813.797
 Ödenecek vergi cezası - 10.458.225
Diğer borçlar 10.659.091 1.201.088

83.773.504 52.861.459

Grup’un kısa vadeli diğer yükümlülüklerine ilişkin kur ve likidite riski Not 38’te açıklanmıştır.

(*) TAV Tunus Monastır Havalimanı için imtiyaz sözleşmesi uyarınca 2008 ve 2009 yıllarında toplam satışlarının sırasıyla %33,7 ve %11,7’ini 
yıllık asgari tutar 14,8 Milyon Avro’dan az olmayacak şekilde Tunus Devleti’ne imtiyaz kira gideri olarak ödemekle yükümlüdür (31 Aralık 
2008: %33,7)

 
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçları bulunmamaktadır.

13. STOKLAR 

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, stoklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Gümrüksüz mağaza stokları 14.216.329 12.691.636
Yedek parçalar ve diğer stoklar 8.110.278 5.814.914
Yiyecek içecek stokları 2.307.973 2.410.605

24.634.580 20.917.155

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, stoklar üzerindeki değer düşüklüğü 362.395 TL (31 Aralık 2008: 290.858 TL)’dir. 

14. CANLI VARLIKLAR

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un canlı varlıkları bulunmamaktadır.

15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un devam eden inşaat sözleşmelerinden alacakları bulunmamaktadır.

16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları bulunmamaktadır.

17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

Maliyet değeri
Arazi ve 

arsalar Binalar
Tesis. makine ve 

cihazlar Taşıtlar
Döşeme ve 

demirbaşlar Özel maliyetler
Yapılmakta 

olan yatırımlar Toplam

1 Ocak 2008 açılış bakiyesi 24.854.868 431.988 86.503.982 25.000.603 26.745.667 44.473.941 2.071.635 210.082.684

Yabancı para çevrim etkisi 5.837.584 117.981 21.276.797 6.086.290 3.608.903 3.839.871 463.793 41.231.219

Alımlar - 52.079 3.363.437 5.884.935 5.114.005 6.850.973 38.094.434 59.359.863

Çıkışlar - (399.313) (1.427.004) (1.426.492) (949.301) (600.696) (61.611) (4.864.417)

Transferler (*) - - - - - 5.686.509 (7.092.379) (1.405.870)

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 30.692.452 202.735 109.717.212 35.545.336 34.519.274 60.250.598 33.475.872 304.403.479

1 Ocak 2009 açılış bakiyesi 30.692.452 202.735 109.717.212 35.545.336 34.519.274 60.250.598 33.475.872 304.403.479

Yabancı para çevrim etkisi (392.037) (1.393) 900.126 214.092 139.491 400.629 (111.637) 1.149.271

Alımlar - 497.839 9.537.457 2.516.009 4.875.903 6.815.798 89.084.702 113.327.708

Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (**) - 123.087 1.781.507 3.873.755 1.426.522 - - 7.204.871

Çıkışlar - - (130.931) (296.251) (435.279) (1.331.233) (1.836) (2.195.530)

Transferler (*) - - (149.418) - 202.826 10.221.524 (11.428.813) (1.153.881)

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi 30.300.415 822.268 121.655.953 41.852.941 40.728.737 76.357.316 111.018.288 422.735.918

(*) Kalan 1.153.881 TL tutarındaki transfer maddi olmayan duran varlıklara transfer olmuştur (31 Aralık 2008: 1.405.870 TL). 
(**) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır.
 

Birikmiş amortisman
Arazi ve 

arsalar Binalar
Tesis. makine ve 

cihazlar Taşıtlar
Döşeme ve 

demirbaşlar Özel maliyetler
Yapılmakta 

olan yatırımlar Toplam

1 Ocak 2008 açılış bakiyesi - 105.622 63.034.553 8.030.152 13.328.599 12.461.560 - 96.960.486

Yabancı para çevrim etkisi - 18.605 16.237.942 2.437.230 2.242.860 (436.988) - 20.499.649

Değer düşüklüğü - - 659.563 21.804 - - - 681.367

Dönem amortismanı - 30.457 5.441.633 4.856.421 4.882.442 6.932.809 - 22.143.762

Çıkışlar - (101.829) (1.065.229) (1.098.715) (717.781) (119.326) - (3.102.880)

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi - 52.855 84.308.462 14.246.892 19.736.120 18.838.055 - 137.182.384

1 Ocak 2009 açılış bakiyesi - 52.855 84.308.462 14.246.892 19.736.120 18.838.055 - 137.182.384

Yabancı para çevrim etkisi - (627) 747.241 110.421 93.306 163.524 - 1.113.865

Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (**) - 46.795 928.487 1.486.089 716.051 - - 3.177.422

Dönem amortismanı - 77.218 6.324.049 6.519.202 5.847.298 10.192.749 - 28.960.516

Çıkışlar - - (118.622) (126.514) (183.887) (1.164.047) - (1.593.070)

Transferler - - (105.939) - 105.939 - - -

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi - 176.241 92.083.678 22.236.090 26.314.827 28.030.281 - 168.841.117

31 Aralık 2008 itibariyle net defter değeri 30.692.452 149.880 25.408.750 21.298.444 14.783.154 41.412.543 33.475.872 167.221.095

31 Aralık 2009 itibariyle net defter değeri 30.300.415 646.027 29.572.275 19.616.851 14.413.910 48.327.035 111.018.288 253.894.801

(**) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır.

31 Aralık 2009 itibariyle 177.326 TL tutarındaki borç senetlerine istinaden HAVAŞ’a ait taşıtlar üzerine 4.039.649 TL tutarında rehin tesis 
edilmiştir (31 Aralık 2008: 4.003.185 TL).

31 Aralık 2009 itibariyle TAV Tunus’a ait maddi duran varlıklar üzerinde çeşitli bankalardan alınan finansal borçlarla ilgili olarak 6.644.026 TL 
tutarında rehin tesis edilmiştir (31 Aralık 2008: 6.322.437 TL). 
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Net defter değeri 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Maddi olmayan duran varlıklar 89.263.923 69.960.991
Havalimanı işletim hakkı 1.561.985.496 979.225.122
Toplam Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.651.249.419 1.049.186.113

Satın alınan 
yazılımlar ve marka 

bedeli Müşteri ilişkileri DHMİ lisansı Toplam
Maliyet
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi 13.562.906 39.725.467 9.104.713 62.393.086
Yabancı para çevrim etkisi 3.031.683 10.002.214 2.292.416 15.326.313
Alımlar 12.462.933 - - 12.462.933
Çıkışlar (45.537) - - (45.537)
Transferler (*) 1.405.870 - - 1.405.870
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 30.417.855 49.727.681 11.397.129 91.542.665

1 Ocak 2009 açılış bakiyesi 30.417.855 49.727.681 11.397.129 91.542.665
Yabancı para çevrim etkisi 251.320 452.957 103.814 808.091
Alımlar 1.283.294 - - 1.283.294
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (**) 150.724 - - 150.724
İşletme birleşmelerinden girişler - 20.479.644 5.227.926 25.707.570
Çıkışlar (9.814) - - (9.814)
Transferler 1.153.881 - - 1.153.881
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi 33.247.260 70.660.282 16.728.869 120.636.411

İtfa payları

1 Ocak 2008 açılış bakiyesi 4.337.509 6.072.961 - 10.410.470
Yabancı para çevrim etkisi 1.346.849 2.021.305 - 3.368.154
Dönem itfa payı 3.985.467 3.828.289 - 7.813.756
Çıkışlar (10.706) - - (10.706)
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 9.659.119 11.922.555 - 21.581.674

1 Ocak 2009 açılış bakiyesi 9.659.119 11.922.555 - 21.581.674
Yabancı para çevrim etkisi (130.312) 127.772 - (2.540)
Dönem itfa payı 5.322.684 4.340.706 - 9.663.390
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (**) 130.018 - - 130.018
Çıkışlar (54) - - (54)
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi 14.981.455 16.391.033 - 31.372.488

Net defter değeri 

31 Aralık 2008 itibariyle defter değeri 20.758.736 37.805.126 11.397.129 69.960.991

31 Aralık 2009 itibariyle defter değeri 18.265.805 54.269.249 16.728.869 89.263.923

(*) 1,405,870 TL tutarındaki transfer yapılmakta olan yatırımlardan transfer olmuştur..
(**) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır.

31 Aralık 2009 itibariyle TAV Tunus’a ait maddi olmayan duran varlıklar üzerinde çeşitli bankalardan alınan finansal borçlarla ilgili olarak 229.873 
TL tutarında rehin tesis edilmiştir (31 Aralık 2008: 412.185 TL).
 

TAv hAvAlimAnlArı holding A.Ş. 2009 FAAliyeT rAporu206



genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

HAVALİMANI İŞLETİM HAKKI

 

Ankara 
Esenboğa 

Uluslararası 
Havalimanı

İzmir Adnan 
Menderes 

Uluslararası 
Havalimanı

Tiflis 
Uluslararası 
Havalimanı

Enfidha 
Uluslararası 
Havalimanı

Gazipaşa 
Havalimanı Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi 190.687.663 137.538.321 86.641.924 134.267.824 - 549.135.732
Yabancı para çevrim etkisi 48.011.991 34.629.867 20.287.759 33.806.412 - 136.736.029

Alımlar - 100.423 - 380.802.081 6.646.488 387.548.992

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 238.699.654 172.268.611 106.929.683 548.876.317 6.646.488 1.073.420.753
 
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi 238.699.654 172.268.611 106.929.683 548.876.317 6.646.488 1.073.420.753
Yabancı para çevrim etkisi 2.174.254 1.569.152 (869.775) 4.999.576 60.538 7.933.745

Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (*) - - 69.704.462 - - 69.704.462

Alımlar - - - 540.723.211 18.849.618 559.572.829

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi 240.873.908 173.837.763 175.764.370 1.094.599.104 25.556.644 1.710.631.789

HAVALİMANI İŞLETİM HAKKI

Ankara 
Esenboğa 

Uluslararası 
Havalimanı

İzmir Adnan 
Menderes 

Uluslararası 
Havalimanı

Tiflis 
Uluslararası 
Havalimanı

Enfidha 
Uluslararası 
Havalimanı

Gazipaşa 
Havalimanı Toplam

İtfa payları
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi 13.824.092 21.059.609 8.313.995 - - 43.197.696
Yabancı para çevrim etkisi 5.123.045 7.689.452 1.966.563 - - 14.779.060

Dönem itfa payı 12.773.290 18.564.514 4.881.071 - - 36.218.875

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 31.720.427 47.313.575 15.161.629 - - 94.195.631
 
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi 31.720.427 47.313.575 15.161.629 - - 94.195.631
Yabancı para çevrim etkisi 352.729 523.681 (186.056) - - 690.354

Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (*) - - 12.321.561 - - 12.321.561

Dönem itfa payı 14.443.446 20.990.330 6.004.971 - - 41.438.747

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi 46.516.602 68.827.586 33.302.105 - - 148.646.293
Defter değerleri

31 Aralık 2008 itibariyle defter değeri 206.979.227 124.955.036 91.768.054 548.876.317 6.646.488 979.225.122

31 Aralık 2009 itibariyle defter değeri 194.357.306 105.010.177 142.462.265 1.094.599.104 25.556.644 1.561.985.496

(*) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır. 
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20. ŞEREFİYE

Maliyet değeri 
 

1 Ocak 2008 itibariyle 225.001.674
Yabancı para çevrim etkisi 56.651.691
31 Aralık 2008 itibariyle 281.653.365

31 Aralık 2008 itibariyle 281.653.365
Yabancı para çevrim etkisi 2.565.509
Cari yıl girişleri (*) 42.856.671
31 Aralık 2009 itibariyle 327.075.545

Net defter değeri

31 Aralık 2008 itibariyle 281.653.365

31 Aralık 2009 itibariyle 327.075.545

31 Aralık 2008 itibariyle şerefiye tutarı TAV Holding’in HAVAŞ’ın %40 hissesini 9 Kasım 2007 tarihinde satın alması ve hisse oranını %60’tan 
%100’e çıkarması ile ilgilidir.

(*) Cari yıl girişlerinin 34.521.534 TL’si TGS alımından, 8.335.137 TL’si ise TAV Tiflis’in %6’lık alımından kaynaklanan şerefiyeden oluşmaktadır. 
(Not:3) 

21. DEVLET TEŞVİK ve YARDIMLARI

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un devlet yardımları bulunmamaktadır. 31 Aralık 2009 itibariyle Tav Esenboğa ve TAV İzmir’in 
yatırım teşviki bulunmaktadır (not 35) (31 Aralık 2008: Yoktur).

22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli borç karşılıkları

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Kullanılmamış izin karşılığı 5.332.584 5.434.260
Vergi ihtilaf karşılıkları - 2.501.524
Diğer 491.408 118.165

5.823.992 8.053.949

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kullanılmamış izin karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir:

2009 2008
1 Ocak itibariyle 5.434.260 3.907.358
Cari dönemde (iptal edilen )/ayrılan karşılık (101.232) 1.352.943
Yabancı para çevrim farkları (444) 173.959
31 Aralık itibariyle 5.332.584 5.434.260
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle vergi ihtilaf karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir:

2009 2008
1 Ocak itibariyle 2.501.524 15.817.339
Vergi cezası karşılığı/(iptali) 955.329 (5.502.751)
Vergi cezasının diğer borçlara sınıflandırılması - (10.458.225)
Cari dönemde yapılan ödemeler (3.476.687) -
Yabancı para çevrim farkları 19.834 2.645.161
31 Aralık itibariyle - 2.501.524

Vergi ihtilaf karşılıkları

TAV İstanbul için başlatılan incelemelerin ilgili sektördeki benzer sonuçları ve TAV İstanbul yönetimi tarafından yapılan genel değerlendirmeler 
dikkate alındığında, TAV İstanbul tarafından 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 2.501.524 TL tutarında karşılık ayrılmıştır. Bu tutar 2009 yılı 
içerisinde ödenmiştir.

23. TAAHHÜTLER

Taahhütler ve yükümlülükler

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
DHMİ’ye verilen teminat mektupları 242.485.891 243.638.345
Tunus Devleti’ne verilen teminat mektupları 125.127.233 147.460.659
Üçüncü şahıslara verilen teminat mektupları 100.069.391 148.115.112
Makedonya Devleti’ne verilen teminat mektupları 12.961.800 12.844.800

480.644.315 552.058.916

Grup’un DHMİ ile yapılan kira sözleşmesi şartları uyarınca kira bedelinin %6’sı olan 152.580.000 ABD Doları tutarında teminat mektubu 
vermekle yükümlüdür. Toplam yükümlülüğün tamamı TAV İstanbul tarafından sağlanmıştır. 
 
Grup’un, OACA ile Tunus’ta yapılan YİD sözleşmesi nedeniyle Tunus Ulaştırma Bakanlığı’na 89.482.283 TL, OACA’ya 35.644.950 TL teminat 
mektubu vermesi gerekmektedir. Toplam yükümlülük Grup tarafından temin edilmiştir. 

Üçüncü şahıslara verilen teminat mektuplarının önemli bir kısmını gümrüklere ve bazı müşterilere verilen teminatlar oluşturmaktadır.
 
TAV İstanbul

TAV İstanbul, DHMİ ile yapılan İmtiyaz Sözleşmesi şartlarına tabidir. Sözleşme ile belirlenen kural ve talimatlara uyulmaması TAV İstanbul’un 
faaliyetlerinin durdurulmasına yol açabilir.

Kiralama döneminin ilk üç yılında Şirket’in ve kurucu ortağının hissesi %49’un altına düştüğü durumda DHMİ kira sözleşmesini feshetme 
hakkına sahiptir.

TAV İstanbul sözleşme süresinin sonunda kira sözleşmesinin konusu tesisi DHMİ’ye devir tarihinden itibaren bir yıl süre ile bu tesise temin ettiği 
teçhizat, sistem ve ekipmanın bakım ve onarımından sorumlu olacaktır. Gerekli bakım onarımın yapılmaması halinde bu bakım ve onarım DHMİ 
tarafından yaptırılacak ve bedeli TAV İstanbul’a fatura edilecektir.

Sözleşmenin öngördüğü karşılıklara uygun olarak, TAV İstanbul’un sözleşmeden doğan yükümlülükleri yukarıda belirtilen tesislerin 3 Temmuz 
2005 tarihinden başlamak üzere onbeş buçuk yıllığına kiralanmasını; kira (faaliyet) süresi boyunca uluslararası norm ve standartlara uygun 
olarak tesislerin faaliyetinin yürütülmesini; tesislerin periyodik tamir ve bakımlarının yapılması ve kira sözleşmesi sonunda söz konusu tesislerin 
destek sistemleri, cihazlar, döşeme ve demirbaşlar ile birlikte kullanılabilir ve uygun bir şekilde DHMİ’ye devrolunmasını içerir.

TAV İstanbul DHMİ’ye yaptığı kira ödemelerini geciktirmesi veya eksik yapması durumunda, kira bedelinin %10’u tutarında bir ceza ödemekle 
yükümlüdür. TAV İstanbul, bu ödemeyi 5 gün içinde yapmakla yükümlüdür. Aksi halde kira sözleşmesi iptal edilebilir. TAV İstanbul, sözleşmenin 
iptali durumunda yaptığı kira ödemelerini talep etme hakkına sahip değildir.
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TAV Esenboğa ve TAV İzmir

TAV Esenboğa ve TAV İzmir DHMİ ile yapılan YİD Sözleşmesi şartlarına tabidir. Sözleşme ile belirlenen kural ve talimatlara uyulmaması TAV 
Esenboğa ve TAV İzmir’in faaliyetlerinin durdurulmasına yol açabilir. 

YİD Sözleşmesi’ne göre: 

TAV Esenboğa ve TAV İzmir’in sermayesi sabit yatırım tutarının %20’sinden az olamaz.•	
TAV Esenboğa ve TAV İzmir’in DHMİ’nin talebi sonucu ilk yatırım tutarının %20’sine kadar ek işler yapma zorunluluğu bulunmaktadır. DHMİ •	
TAV İzmir’den 21 Ağustos 2006 tarihinde TAV İzmir’e ek 2 ay 20 gün inşaat ve ek 8 ay 27 gün işletme süresi sağlayacak olan ve ilk yatırım 
tutarının %13’üne tekabül eden 13.900.000 Avro’luk ek iş talebinde bulunmuştur. Ek işlerin tamamlanıp 2007 yılında DHMİ tarafından geçici 
kabulleri sonrasında 21 Mart 2008’de kesin kabul belgesi alınmıştır.

 
TAV Esenboğa’nın geçici kabulu 2007 yılı içerisinde DHMİ tarafından yapılmış olup, kesin kabul 5 Haziran 2008 tarihinde gerçekleşmiştir.

TAV Esenboğa ve TAV İzmir sözleşme süresinin sonunda kira sözleşmesinin konusu tesisi DHMİ’ye devir tarihinden itibaren bir yıl süre ile bu 
tesise temin ettiği teçhizat, sistem ve ekipmanın bakım ve onarımından sorumlu olacaktır. Gerekli bakım onarımın yapılmaması halinde bu 
bakım ve onarım DHMİ tarafından yaptırılacak ve bedeli TAV Esenboğa ve TAV İzmir’e fatura edilecektir.

TAV Esenboğa ve TAV İzmir tarafından kullanılan bütün cihazlar yeni ve garanti kapsamında olmalı, uluslararası ve Türk Standartları’na uygun 
olmalıdır.

Kira sözleşmesi süresi içinde kullanılamayacak duruma gelen ve amortisman oranı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen şekilde olmayan 
amortismana tabi sabit kıymetlerin değiştirilmesi ihtiyacı doğarsa kiracı bunları yenilemekle yükümlüdür.

Sözleşmede belirtilen bütün sabit kıymetler bedelsiz olarak DHMİ’ye devrolunacaktır. Devrolunan sabit kıymetler kullanılabilir ve zarar görmemiş 
durumda olmalıdır. TAV Esenboğa ve TAV İzmir, yatırıma dahil olan bütün sabit kıymetlerin bakım ve onarımından sorumludur.
 
HAVAŞ

DHMİ ile imzalanan ve A grubu çalışma ruhsatının ayrılmaz bir parçası olan genel yer hizmetleri anlaşması gereği; HAVAŞ personeli tarafından 
DHMİ’ye yada üçüncü kişilere verilen zararlardan sorumlu bulunmaktadır. HAVAŞ, aynı zamanda personele verilecek eğitimlerden ve makine ve 
teçhizatların bakımı da dahil olmak üzere personeli tarafından verilen hizmetin kalitesinden sorumludur. HAVAŞ DHMİ’ye 1.000.000 ABD Doları 
değerinde teminat mektubu vermekle yükümlüdür. Personelin vermiş olduğu zarardan ya da ya da bu sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı 
alınan ceza yer hizmetleri firmasından talep edilir. Cezalar DHMİ tarafından belirlenen ödeme tarihleri itibariyle ödenmezse garanti mektubunun 
nakde dönüştürülmesi yoluna gidilecektir. Bu durumda HAVAŞ, 15 gün içinde garantideki para miktarını orjinal tutar olan 1.000.000 ABD 
Doları’na tamamlamalıdır.

DHMİ ile otopark alanları, arazi, bina ve Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes, Dalaman, Adana, Trabzon, Milas, Nevşehir, Antalya, Gaziantep, 
Kayseri, Urfa, Batman, Adıyaman, Elazığ, Muş, Sivas and Konya havaalanlarındaki ofisler hakkında imzalanan kira anlaşması gereği tahsis 
alanının kullanılmasını sona ermesi halinde kiracı tarafından yaptırılan taşınmazlar DHMİ’ye ücretsiz terk edilecektir.

TAV Tiflis 
 
TAV Tiflis, YİD anlaşması şartlarına tabidir. Bu anlaşmada belirlenen kural ve talimatlara uyulmaması TAV Tiflis’ın faaliyetlerinin durdurulmasına 
yol açabilir. YİD anlaşmasına göre TAV Tiflis aşağıdakileri yerine getirmekle yükümlüdür:

Tüm güvenlik standartlarıyla uyumlu olmak ve havaalanının ve diğer ek teçhizatın Uluslararası Tiflis Havaalanı’na ilişkin tüm teknik •	
ve işletme gereklilikleriyle ve Gürcistan çevre standartlarıyla uygunlukta yapıldığının ve yolcuların, işçilerin ve halkın sağlığını tehlikeye 
atmayacak bir şekilde inşa edildiğinin temin edilmesi;
Yeni terminal inşaatlarının International Air Transport Association (“IATA”), International Civil Aviation Organization (“ICOA”) ya da ECAC ve •	
onaylanan projeye göre yapılması;
TAV Tiflis’in kendisinin ve taşeron firmalarının ilgili sigorta politikalarına bağlı kalarak finansal açıdan güçlü ve uluslararası itibara sahip olan •	
sigorta şirketleriyle çalışması güvencesinin verilmesi;

Mevcut iletişim ağında TAV Tiflis’in neden olduğu mekanik bir hasardan dolayı veya bu ağın uygunsuz bir şekilde kullanımı ya da faaliyeti 
sonucu şirketin neden olduğu mekanik bir hasardan dolayı ortaya çıkabilecek kazaların/hataların düzeltilmesi.

Yeni Terminal’in ticari faaliyeti, Tiflis Uluslararası Havalimanı terminal binası ve ilgili altyapı için Yap-İşlet-Devret anlaşmasına göre Geçici Kabul 
Protokolü bazında yürütülmektedir. Yeni Terminal’in yasal çerçevesi, Yap-İşlet-Devret Anlaşması’na taraf olan şirketler arasında Gürcistan kanunlarına 
uyumluluk konusunda halen tartışılmakta olduğu için, Kesin Kabul Protokolü 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarının onay tarihi itibariyle 
sonuçlanmamıştır. Yeni Terminal’in kesin kabulünün yasal çerçevesi, TAV Tiflis’in finansal ve/veya vergi pozisyonu üzerinde çeşitli etkileri olabilir.
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Vergi kanunları ve riskleri

Özellikle Gürcistan ticaret ve vergi kanunları değişken yorumlara ve düzenlemelere yol açabilmektedir. Üstelik, yönetimin vergi kanunları üzerine 
yaptığı yorumlar, vergi yetkililerinin yorumlarına göre değişiklik gösterebildiği için, vergi yetkilileri yapılan işlemlere itiraz edebilmektedir, 
ve sonuç olarak TAV Tiflis ek vergi, ceza ve faize tabi tutulabilir. Vergi dönemleri 3 yıl boyunca vergi yetkilileri tarafından incelemeye açık 
kalmaktadır. Yönetim, ilgili yasaların yorumlarının uygun olduğuna ve TAV Tiflis’in kârı, para birimi ve gümrük pozisyonlarının korunacağına 
inanmaktadır.

TAV Tiflis, 4 Haziran 2009 tarihinde Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelirler Hizmetleri, Büyük Vergi Mükellefleri İnceleme Departmanı’ndan 
5,479,370 GEL (2,353,368 Avro) yükümlülük taşıyan vergi talebi almıştır. Bu talep, 5,091,451 GEL (2,185,829 Avro) telafi edilebilir KDV‘nin 
iptalini ve TAV Tiflis’in vergi denetimine dayanarak Gürcistan Finans Bakanlığı Denetim bölümü tarafından hazırlanan ara dönem raporunda 
belirtilen 387,919 GEL (166,539 Avro) benzer cezaları içermektedir. Yönetim, 30 Haziran 2009 tarihinde tahakkuk etmiş vergi yüklerine karşı 
koymak adına yasal itiraz göndermiştir. Not 40 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar notuna bakınız.

TAV Batum

TAV Batum “Batumi Airport Ltd”in hisselerinin yüzde 100’ünün Yönetim Anlaşması (“Anlaşma”) ve Ekleri uyarınca mutabakata varılan şart ve 
esaslar altında faaliyet göstermekle yükümlüdür. 

TAV Batum’un, Anlaşma ve Ekleri çerçevesindeki esasa ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Batum Uluslararası 
Havalimanı’nın ve Havalimanı’ndan sağlanan işletme haklarının yönetimini durdurmak zorunda kalabilir. 

Bu Anlaşma uyarınca, TAV Batum aşağıdakileri yerine getirmek durumundadır:

Gürcistan Kanunları’nın ve ilgili tüm yönetmelik hüküm ve gereklerine riayet etmek; •	
Batumi Airport LTD’den sağlanan temettülerin, Gürcistan’dan çıkarılmasına ve aktarılmasına engel olmak; •	
Yönetim Şirketi’nin Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesine ya da Batumi Airport LTD’in gelirlerinin elde edilmesine ve/•	
veya Batumi Airport Ltd’den temettülerin Yönetim Şirketi tarafından elde edilmesine önemli olumsuz etkisi olan izinlerin şart ve esaslarına 
riayet etmek; 
Hizmetlere ilişkin olarak Havalimanı’nın ticari menfaatlerini ve itibarını korumak, yüceltmek, geliştirmek ve genişletmek (gerçeğe uygun •	
gayret gösterilecektir); 
Havalimanı’nın bakım ve işletmesini, benzer uluslararası havalimanlarında geçerli olan uluslararası standartlar ile, bir uluslararası havalimanı •	
işletmesi için geçerli olabilecek sair yerel standartlar uyarınca gerçekleştirmek; 
Standart ve kabul görmüş işletme standartları uyarınca, Havalimanı’nın işletmesi için yeterli sayıda personel istihdam etmek ve eğitmek; •	
Tüm duran varlıklara yönelik olarak, düzenli, periyodik ve acil durum bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmek; Havalimanı sınırları içinde •	
yer alan ek binalar ve aksesuarlar için de aynı bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirmek; ve

İşletme süresi boyunca Anlaşma kapsamında belirtilen sigortaları temin etmek ve sürdürmek.

TAV Tunus

TAV Tunus, Enfidha Havalimanı inşaat ve işletmesi ile, Monastır Havalimanı işletmesine ilişkin İmtiyaz Anlaşması şart ve esaslarına tabidir. 
TAV Tunus’un, bu İmtiyaz Anlaşmalarının hükümlerine ve bunların ekleri olan Şart ve Şartnamelere riayet edememesi durumunda, bu 
havalimanlarının işletmesini durdurmaya mecbur bırakılabilir.

Enfidha İmtiyaz Anlaşması çerçevesinde, TAV Tunus aşağıdakileri yapmakla mükelleftir:

Maliyeti ve riskleri ile yükümlülüğü kendisine ait olmak üzere, tasarım, yapım, bakım, onarım, yenileme, işletme ve iyileştirme çalışmaları, •	
Enfidha Havalimanının işletmesi için kendisine verilen arazi, altyapılar, binalar, tesisler, ekipmanlar, ağlar ve hizmetler;
Anlaşma Şart ve Şartnamelerince aksi öngörülmediği sürece, Havalimanı inşaatının tamamlanması ve en geç 1 Aralık 2009 tarihinde •	
işletmeye başlanması; 
Projenin %30’una kadar olan kısmının, özsermaye ile finansmanı.•	
Monastır İmtiyaz Anlaşması, maliyeti ve riskleri ile yükümlülüğü kendisine ait olmak üzere, tasarım, yapım, bakım, onarım, yenileme, işletme •	
ve iyileştirme çalışmaları, Monastır Havalimanı’nın işletmesi için kendisine verilen araziyi, altyapıları, binaları, tesisleri, ekipmanları, ağları ve 
hizmetleri kapsamaktadır.

 Her iki İmtiyaz Anlaşması uyarınca TAV Tunus aşağıdakileri yapmakla mükelleftir:
Havalimanlarındaki faaliyetlerin pazarlanması ve tanıtılması ve bunlarla ilgili kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi;•	
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Anlaşmalar uyarınca verilmesi gereken banka teminatlarının verilmesi ve devamlılığının sağlanması;

Yetkili Makamlara (Tunus Devleti ve OACA) Alan ve İşletme Haklarının ödenmesi;•	
Anlaşmaların ekindeki Şart ve Esaslarda yer alan Şirket hissedarlarınca hisse mülkiyetlerine ilişkin Ek 2 hükümlerine özellikle riayet edilmesi; •	
İmtiyaz Anlaşması uyarınca, hakların herhangi bir üçüncü şahsa devri öncesinde veya Havalimanlarının işletmesi esnasında herhangi bir •	
taşeron anlaşmasının sonuçlandırılması öncesinde Yetkili Makamların onayının alınması; 
Anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülükler ile, bilhassa emniyet, güvenlik, teknik, işletme ve çevre ile ilgili olanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı •	
kalmamak üzere, tüm geçerli Tunus Kanunları ile uluslararası kurallara riayet edilmesi; 
Anlaşmalarda öngörüldüğü üzere, sigorta ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi.•	

TAV Tunus’un (i) ödeme aczi içinde olduğu ilan edilirse veya hakkında adli tasfiye süreci başlatılırsa ya da (ii) Havalimanlarından birine yönelik 
işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırsa, söz konusu havalimanlarının işletmesini durdurmakla yükümlü olabilir.

TAV Gazipaşa 

TAV Gazipaşa, DHMİ ile, Antalya Gazipaşa Havalimanı için yapılan İmtiyaz Anlaşmasının şart ve esaslarına tabidir.

Eğer TAV Gazipaşa anlaşmayı ihlal eder ve DHMİ tarafından verilen süre içinde ihlali telafi etmez ise, DHMİ Anlaşmayı feshedebilir. 

TAV Gazipaşa hissedarlarının hisse devirleri de, DHMİ’nin onayına tabidir.

Anlaşma, TAV Gazipaşa’nın Ulaştırma Bakanlığı’ndan işletme izni alma tarihinden itibaren yirmibeş yıl süre ile yapılmıştır. TAV Gazipaşa’nın akdi 
yükümlülükleri arasında, tesislerin Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve DHMİ nezaretinde uluslararası norm ve standartlara 
uygun olarak işletilmesi; işletme için gerekli tüm sistem ve ekipmanların temin, bakım ve düzenli bakım ve onarımı ile, Anlaşmanın sona 
ermesi üzerine, tesislerin, sistem, ekipman, mobilya ve demirbaşların uygun ve DHMİ tarafından kullanılabilir bir halde, her türlü borç ve 
yükümlülükten ari olarak DHMİ’ye devri yer almaktadır (sistem, ekipman, mobilya ve demirbaşların kullanım ömürleri sona ermiş ise, bunlar, 
DHMİ’ye devredilmeden önce yenilenmelidir). Anlaşmanın sona ermesini müteakip, TAV Gazipaşa tesislerdeki sistem ve ekipmanın bakım ve 
onarımından bir yıl süre ile sorumlu olacaktır. Gerekli bakım ve onarımların yapılmaması durumunda, DHMİ, bu bakım ve onarımları yaptıracak ve 
masrafları TAV Gazipaşa’ya ait olacaktır. 

Anlaşma süresi içinde, ilave tesis veya sistemlerin inşaatı için herhangi bir kamulaştırma gerekirse, TAV Gazipaşa kamulaştırmanın tazmin 
edilmesinden sorumlu olacak ve DHMİ’den herhangi bir tazminat ve/veya ilave kira süresi talep etmeyecek olup, söz konusu arazinin sahibi 
DHMİ olacaktır. 

TAV Gazipaşa’nın kira ödemesinin geciktirilmesi durumunda ve/veya kira DHMİ’ye tam olarak ödenmemiş ise TAV Gazipaşa kalan bakiyenin 
%10’unu aylık ceza olarak ödemek durumundadır.

Kira tutarı dışında, havaalanının kurulu tesislerinin (alt-üst yapı) kullanım tutarı olarak, kira döneminin başlamasını müeakiben, DHMİ’ye her kira 
yılının son 1 ayı içinde 50.000 ABD Doları yıllık olarak sabit tesis kullanım tutarı ödeyecektir.

Yönetim, 31 Aralık 2009 itibariyle geçerli olan İmtiyaz Anlaşması şartlarını yerine getirmiş olduğunu düşünmektedir.
 
Şarta bağlı varlık

TAV İstanbul, kesilen kira faturalarının KDV tutarını giderleştirmektedir ve DHMİ faturaları aylık olarak kesmektedir. Kümülatif KDV gideri 31 
Aralık 2009 tarihi itibariyle 118.339.890 TL (31 Aralık 2008: 59,248,798 TL) olarak kayıtlara alınmıştır.
 
TAV İstanbul kısmen ödenmiş ve kalanı DHMİ’ye ödenecek olan imtiyaz kirasının KDV’den istisna edilmesi konusunda Şubat 2006 tarihinde 
T.C. Maliye Bakanlığı aleyhine dava açmıştır. KDVK Geçici 12. maddesine istinaden, TAV İstanbul, havalimanı özelleştirmelerinin KDV istisnası 
kapsamında olduğunu iddia etmiştir. TAV İstanbul tarafından açılmış olan vergi davasına ilişkin olarak İstanbul Birinci Vergi Mahkemesi’nin 
verdiği karar 9 Nisan 2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu kararda, davaya konu edilen idari işlemin Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen anlamda 
bir vergi hatası olmadığı ve şikayet yolu işletilerek yapılan başvuru sonucu talebin reddi suretiyle tesis edilen işlemde hukuki isabetsizlik 
görülmediği değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu kararda işlemin KDV’den istisna olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeye gidilmemiş, 
başvuruda şekli hukuk bakımından eksiklik bulunduğuna hükmedilmiş olup TAV İstanbul davada herhangi bir şekil noksanı olmadığı ve işlemin 
KDV’den istisna edilmesi gerektiği düşüncesiyle yasal süresinde Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu davaya 
ilişkin olarak TAV İstanbul Danıştay 4. Dairesi’ne 28 Mayıs 2007 tarihinde vermiş olduğu bir dilekçe ile yürütmeyi durdurma talebinde de 
bulunmuştur. TAV İstanbul, Maliye Bakanlığı ve Maltepe Vergi Dairesi aleyhine Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ödenen kira tutarlarının 
katma değer vergisinden istisna olmasına dair bir vergi davası açmış, Vergi Mahkemesi şekil yönünden yetersizlik gerekçesiyle davayı 
reddetmiştir. TAV İstanbul Vergi Mahkemesi’nin davayı reddine itiraz etmiştir. Danıştay 4. Dairesi’nin hükmü 25 Temmuz 2007 tarihinde TAV 
İstanbul’a beyan edilmiştir. Buna göre, Danıştay TAV İstanbul’un başvurusunu onamış ve Vergi Mahkemesinin kararını bozmuştur. Dava İdari 
Yargılama Usülü Kanunu uyarınca Vergi Mahkemesine’ne geri gönderilmiş olup, Vergi Mahkemesi 29 Kasım 2007 tarihinde TAV İstanbul’a 
tebliğ edilen kararı ile davayı reddetmiş ve dava için temyiz başvurusunda bulunmuş olup, rapor tarihi itibariyle süreç devam etmektedir. Grup 
yönetimi davanın Grup lehine sonuçlanacağını ve ödenen KDV tutarının geri alınarak bundan sonra da KDV ödenmeyeceğini düşünmektedir.
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Şarta bağlı yükümlülükler

BTA ve Maliye Bakanlığı Ekim - Aralık 2007 dönemlerine ilişkin raporda yer alan vergi aslı ve ilgili vergi cezası için mutabakat isteğinde 
uzlaşmaya varamamışlardır. Maliye Bakanlığı 1.483.014 TL tutarında katma değer vergisi, 222.523 TL tutarında kurumlar vergisi ve ceza 
raporundaki toplam vergi tutarının 1,5 katı kadar vergi zararı cezası belirlemiştir. Raporda BTA’nın gümrük bölgesinde (“hava tarafı” olarak 
da bilinmektedir) sunduğu yiyecek ve içecek hizmetlerinin katma değer vergisinden muaf olmaması gerektiğini belirtilmiştir. 26 Ocak 2010 
tarihinde, BTA söz konusu vergi aslı ve vergi cezasına karşı dava açmaya karar vermiştir. BTA yönetimi, avukatları ve vergi denetçileri davanın 
BTA lehine sonuçlanacağını düşündüğünden ekteki konsolide finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.
 
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Kıdem tazminatı karşılığı

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye’deki bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarda bir yıllık hizmet 
süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler 
için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı 
ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş 
yükümlülükleri vardır. 

Bu ödemeler 31 Aralık 2009 itibariyle 30 günlük maaşın üzerinden en fazla 2.365 TL’ye göre (31 Aralık 2008: 2.173 TL) çalışılan yıl başına 
emeklilik ya da fesih günündeki orana göre hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı cari bazda hesaplanır ve konsolide finansal tablolara yansıtılır. 
Karşılık Grup’un çalışanların emekliliklerinden kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 
Hesaplama Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup’un çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine 
göre hesaplanır. UFRS, Grup’un yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 
hesaplanmasını öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.

Temel varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek 
enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranı ifade eder. Sonuçta, 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişikteki 
konsolide finansal tablolarda yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri 
tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2009 tarihindeki karşılık yıllık %4,80 enflasyon oranı ve %11,00 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık 
%5,92 iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2008: yıllık %5,40 enflasyon oranı ve %12,00 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık %6,26 
iskonto oranı). Kıdem tazminatına ilişkin hakların imtiyaz anlaşması sonunda ödeneceği planlanmıştır. Buna bağlı olarak gelecekte ödenecek 
yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında imtiyaz anlaşma süreleri dikkate alınmıştır.

2009 2008
1 Ocak itibariyle değer 6.952.289 8.352.800
Faiz maliyeti 4.567.766 2.399.692
Hizmet maliyeti 5.012.999 737.977
Ödenen kıdem tazminatları (*) (9.066.880) (2.251.941)
Yabancı para çevrim etkisi 18.225 (159.558)
Aktüeryal fark 2.551.238 (2.126.681)
31 Aralık itibariyle değer 10.035.637 6.952.289

(*) 6.438.031 TL tutarındaki ödeme 2009 yılı sonunda HAVAŞ’ın TGS’ye kıdem tazminatı alarak transfer olan 1,161 personeline yaptığı 
ödemelerden oluşmaktadır. 

25. EMEKLİLİK PLANLARI

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır.
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26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer dönen varlıklar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Kısa vadeli peşin ödenen imtiyaz gideri 253.350.392 275.496.876
Devreden ve indirilecek KDV (*) 29.705.419 63.258.962
Peşin ödenen sigorta 14.812.062 10.199.576
Peşin ödenen vergi ve fonlar 2.848.343 2.077.997
Gelir tahakkukları 1.985.039 619.533
Satıcılara verilen avanslar 1.190.798 15.205.586
Diğer 7.409.237 5.080.100

311.301.290 371.938.630

(*) Devreden ve indirilecek KDV yerel kanunlar nedeniyle TAV Tiflis ve TAV Tunus’ta oluşan KDV’den oluşmaktadır.

Diğer duran varlıklar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Peşin ödenen imtiyaz gideri 232.046.402 257.507.231
Devreden ve indirilecek KDV (*) 15.200.236 10.894.405
Verilen avanslar 148.946 249.131
Peşin ödenen sigorta 56.116 932.622
Ertelenmiş komisyon giderleri (**) - 13.281.742
Verilen iştirak avansları (***) - 6.315.439
Diğer 3.887.476 215.887    

251.339.176 289.396.457

(*) Devreden ve indirilecek KDV yerel kanunlar nedeniyle TAV Tiflis’te oluşan KDV’den oluşmaktadır.
(**) Ertelenmiş komisyon giderleri TAV Tunus’un henüz kullanmadığı kredi dilimlerine ait olan kredi kullanım giderleridir.
(***) Verilen iştirak avansları Aeroser International Holding Ltd.’e TAV Tiflis’in %6’lık hisse alımı için yapılan avans ödemesini içermektedir.
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Peşin ödenen imtiyaz giderleri

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle peşin ödenen imtiyaz giderleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009

Kira
Peşin ödenen 

geliştirme giderleri Toplam
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 453.815.589 79.188.518 533.004.107
Yabancı para çevrim etkisi 2.939.875 692.064 3.631.939
Kira ödemeleri 225.661.410 - 225.661.410
Cari dönem imtiyaz gideri (270.279.865) (6.620.797) (276.900.662)
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi 412.137.009 73.259.785 485.396.794

Kısa dönem peşin ödenen imtiyaz gideri 246.700.349 6.650.043 253.350.392
Uzun dönem peşin ödenen imtiyaz gideri 165.436.660 66.609.742 232.046.402

31 Aralık 2008

Kira
Peşin ödenen 

geliştirme giderleri Toplam
31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi 435.888.928 68.539.484 504.428.412
Yabancı para çevrim etkisi 76.069.941 16.504.252 92.574.193
Kira ödemeleri 203.795.845 - 203.795.845
Cari dönem imtiyaz gideri (261.939.125) (5.855.218) (267.794.343)
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 453.815.589 79.188.518 533.004.107

Kısa dönem peşin ödenen imtiyaz gideri 268.906.862 6.590.014 275.496.876
Uzun dönem peşin ödenen imtiyaz gideri 184.908.727 72.598.504 257.507.231

Kira:

İmtiyaz sözleşmesi ile ilgili toplam kira tutarı 2.543.000.000 Amerikan Doları (31 Aralık 2009: 1.772.436.745 Avro) artı KDV’dir. TAV İstanbul, 
toplam tutarın %23’ünü, imtiyaz sözleşmesine göre ödemiştir. İlk kira yılından sonra, her kira yılının ilk 5 işgünü içinde toplam kira tutarının 
%5,5’i kadar ödeme gerçekleştirilecektir. Aşağıda, imtiyaz sözleşmesine göre KDV hariç ödeme planı yer almaktadır.

Tarih        ABD Doları        TL
2010 139.865.000 200.671.023
2011 139.865.000 200.671.023
2012 139.865.000 200.671.023
2013 139.865.000 200.671.023
2014 ve 2020 arası 979.055.000 1.404.697.162
 1.538.515.000 2.207.381.254
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Peşin ödenen geliştirme harcamaları: 

Peşin ödenen geliştirme harcamaları, imtiyaz sözleşmesi hükümlerine göre TAV İstanbul tarafından gerçekleştirilmesi gereken iç ve dış hat 
terminalleri EDS Güvenlik Sistemleri’nin tesisatı ve iç hatlar terminalinin dış tarafında yapılan çeşitli yeniden düzenlemelere ilişkin maliyetleri 
içermektedir. 
 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Ertelenmiş gelirler (*) 12.327.113 14.269.766
Gider tahakkukları 2.412.699 2.240.901

14.739.812 16.510.667

Diğer uzun vadeli yükümlülükler

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Ertelenmiş gelirler (*) 30.977.541 35.665.465

30.977.541 35.665.465

(*) Ertelenmiş gelirlerin 34.098.812 TL (31 Aralık 2008: 36.974.515 TL) tutarındaki kısmı ATÜ’nün peşin ödediği imtiyaz kira gelirleri ile ilgilidir.

27. ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş sermaye
TAV Holding’in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar (%) 31 Aralık 2009 (%) 31 Aralık 2008
Tepe İnşaat Sanayi.A.Ş. (“Tepe İnşaat”) 26,12 94.890.026 18,86 45.672.151
Akfen Holding A.Ş. (“Akfen Holding”) 26,12 94.886.071 16,02 38.791.328
Sera Yapı Endüstrisi ve Tic. Ltd. Şti. (“Sera Yapı”) 4,43 16.101.375 2,83 6.853.294
Goldman Sachs International (“GS”) (*) - - 14,40 34.875.000
Airports International - - 8,85 21.443.250
IDB Infrastructure Fund L.P. - - 4,92 11.924.792
Babcock Brown Turkish Airports LLC - - 3,46 8.372.535
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Akfen İnşaat”) - - 0,01 27.529
Halka açık olmayan diğer hisseler 3,88 14.113.087 6,41 15.514.505
Halka açık hisseler 39,44 143.290.691 24,24 58.713.116
Nominal sermaye 100,00 363.281.250 100,00 242.187.500

(*)  31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, GS’nin sahip olduğu hisselerden şirket sermayesinin %14,4’üne tekabül eden 34.875.000 adedi Tepe İnşaat, 
Akfen Holding ve Sera Yapı tarafından teminat maksadıyla ödünç olarak verilmiş olup, mülkiyeti bu amaçla GS’a devredilmiştir. Söz konusu 
hisseler üzerinde Tepe İnşaat, Akfen Holding ve Sera Yapı lehine rehin mevcuttur, oy kullanma hakkı, kâr payı alma hakkı, nakit sermaye 
artışına katılmaya ilişkin rüçhan hakları (bedelsiz sermaye artışı hariç) Tepe İnşaat, Akfen Holding ve Sera Yapı’ya aittir. 

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Şirket’in 363.281.250 TL olan sermayesi 363.281.250 adet nominal paydan oluşmaktadır (31 Aralık 2008: 
242.187.500 TL olan sermayesi 242.187.500 adet nominal pay).

20 Şubat 2009 tarihinde, TAV Holding’in 1,5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 242.187.500 TL’den 363.281.250 
TL’ye artırılmıştır ve sermaye artırımının tamamı Şubat ayı içerisinde, nakit olarak gerçekleştirilmiştir.
 
GS hisse alım satım sözleşmesi:

Tepe İnşaat, Akfen Holding ve Sera Yapı, TAV Holding’in belli sermayesine tekabül eden hisseleri (“Teminat Hisseleri”) Teminat Amaçlı Hisse 
Ödünç Sözleşmesi (Collateralized Stock Borrowing Agreement) isimli sözleşme kapsamında GS’a ödünç vermişler ve bu hisselerin mülkiyetini 
GS’a devretmişlerdir. 
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GS, Teminat Hisseleri üzerinde Tepe İnşaat, Akfen Holding ve Sera Yapı lehine rehin tesis etmiştir. Teminat Hisselerine ilişkin tüm oy kullanma 
ve kâr payı alma hakları ile sermaye artışına katılma hususundaki rüçhan hakları Tepe İnşaat, Akfen Holding ve Sera Yapı’ya ait olacaktır. Ancak 
yedeklerin sermayeye ilavesi suretiyle yapılan sermaye artışı neticesinde bedelsiz pay edinme hakkı GS’a ait olacaktır. 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle GS, TAV Holdingin sermayesinin %14,4’üne tekabül eden 34.875.000 adeti teminat maksadıyla ödünç olarak 
elinde bulundurmaktaydı. 20 Şubat 2009 tarihindeki sermaye artışıyla birlikte, TAV Holding’in sermayesinin yine %14,4’üne tekabül eden 
52.312.505 adet hisseyi teminat maksadıyla ödünç olarak elinde bulundurmaktaydı.

18 Mayıs 2009 tarihinde GS, TAV Holding’in sermaye artışı ile birlikte elde ettiği 17.437.499 adet TAV Holding hissesini Tepe İnşaat, Akfen 
Holding ve Sera Yapı’ya iade ettiğini açıklamıştır. Bu işlem sonucunda, teminat hisseleri tekrar TAV Holding’in sermayesinin %9,6’sına tekabül 
eden 34.875.000 adede düşmüştür. 

GS ve TAV hissedarları arasında yapılan vadeli satım opsiyonu tahtındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerini nihai olarak ve nakit ödeme yapmak 
sureti ile sonuçlandırılması sonucu GS tarafından teminat amaçlı elde tutulan 20.053.125 adet TAV hissesi 17 Ağustos 2009 tarihinde Tepe 
İnşaat ve Sera Yapı’ya iade edilmiştir. 3 Kasım 2009 tarihinde Akfen Holding, GS’den 14.821.875 adet TAV Holding hissesini (TAV Holding 
sermayesinin %4,08’üne tekabül eden) geri aldıklarını açıklamıştır. 

Raporlama tarihi itibariyle GS’nin TAV Holding’te herhangi bir teminat hissesi bulunmamaktadır.

Ortak yönetim altındaki işletmeler:

Ortak yönetim altındaki işletmelerden satın alınan hisseler defter değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Ödenen rakam ile elde edilen net 
varlığın defter değeri arasındaki fark özkaynaklara kaydedilir.

Hisse senedi ihraç primi:

Her bir hissenin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark özkaynaklarda hisse senedi ihraç primi olarak kaydedilir.

Değer artış fonu:

Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek doğrudan özkaynaklara aktarılan değer artış/azalışları toplu olarak aşağıda belirtilen fonlarda 
izlenmektedir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Duran varlıklar değer artış fonu 3.674.207 4.412.181
Finansal riskten korunma fonu (128.525.127) (67.010.900)
Değer artış fonları toplamı (124.850.920) (62.598.719)

Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri özkaynaklar değişim tablolarında sunulmuştur.

Yabancı para çevrim farkları:

Yabancı para çevrim farkları, yabancı para bazlı finansal tabloların çevriminden kaynaklanan bütün yabancı para kur farklarından oluşmaktadır.
 
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler:

Yasal yedekler:

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, 
Şirket sermayesinin yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar yasal dönem kârının yüzde 5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, 
SPK düzenlemelerine göre kâr dağıtımı yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin yüzde 5’ini aşan tüm nakit kâr payı dağıtımlarının 1/10’u 
oranında, yasal kayıtlara göre kâr dağıtımı yapıldığı durumlarda ise Şirket sermayesinin yüzde 5’ini aşan tüm nakit kâr payı dağıtımlarının 1/11’i 
oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin yüzde 50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari 
yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, Şirket’in yasal yedekler toplamı 
29.963.360 TL’dir (31 Aralık 2008: 22.783.114 TL).
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Temettü:

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:

SPK’nın 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârların 
dağıtım konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir (2008: yüzde 20). Kâr dağıtım yapmaya karar veren anonim 
ortaklıklar için ise bu dağıtımın Şirket’in genel kurulunda alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi 
suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle 
gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde 5’inden az olması durumunda, 
söz konusu tutarın dağıtılmasına ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını 
gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyet sonucunda elde 
ettikleri dönem kârından temettü dağıtacakları, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Şirket’in 2009 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem kârı geçmiş yıl zararları ile netleştirildiğinde dağıtılabilir kârı 
bulunmadığı için Şirket’in pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ana ortaklık dışı paylar:

Bağlı ortaklıklardan net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımları konsolide 
bilançoda “Ana ortaklık dışı paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle bilançoda “Ana ortaklık dışı paylar” kalemi içinde sınıflandırılan tutarlar sırasıyla 87.612.645 
TL ve 32.148.811 TL’dir. Yine bağlı ortaklıkların net dönem kârlarından veya zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü 
dışında kalan paylara isabet eden kısımlar, konsolide kapsamlı gelir tablosunda “Ana ortaklık dışı paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır. 31 
Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde “Ana ortaklık dışı paylar” kalemi içinde sınıflandırılan tutarlar sırasıyla 959.781 
TL ve 7.911.268 TL’dir.
 
28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

28.1 Satışlar

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışlar aşağıdaki gibidir:

2009 2008
İnşaat hasılatları
İnşaat hasılatı 611.884.015 383.816.317

611.884.015 383.816.317
Havacılık ve operasyon gelirleri
Gümrüksüz mağaza mal satışları 305.360.540 282.040.276
Havacılık geliri 282.565.127 244.904.296
Yer hizmetleri geliri 243.468.325 201.826.490
İmtiyaz ücretleri - gümrüksüz mağaza 146.720.655 138.689.783
Yiyecek içecek hizmet geliri 82.190.678 69.112.337
Otopark gelirleri 43.161.988 40.770.957
Alan tahsis gelirleri 38.121.218 32.073.883
Salon hizmet gelirleri 36.803.745 31.219.335
Otobüs hizmet gelirleri 30.273.078 28.175.367
Diğer gelirler 23.650.951 19.583.326

1.232.316.305 1.088.396.050
1.844.200.320 1.472.212.367
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28.2 Satışların Maliyeti

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:

  

2009 2008
İnşaat harcamaları ve maliyetleri
İnşaat maliyeti (583.629.392) (365.819.792)

(583.629.392) (365.819.792)
Satışların maliyeti
Kira gideri (308.901.422) (295.821.304)
Personel giderleri (289.540.978) (262.305.609)
Satılan ticari malların maliyeti (118.953.126) (111.558.507)
Satılan hizmet maliyeti (amortisman hariç) (73.793.023) (69.947.375)
Amortisman ve itfa payı gideri (72.999.394) (61.041.553)
Yiyecek ve içecek maliyeti (29.822.469) (25.078.522)

(894.010.412) (825.752.870)
(1.477.639.804) (1.191.572.662)

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, inşaat hasılatı ve maliyeti, inşaatı 2008 yılında başlayan Enfidha Uluslarası Havalimanı 
ve Antalya Gazipaşa Havalimanı ile ilgilidir (31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde, inşaat hasılatı ve maliyeti, Enfidha Uluslarası 
Havalimanı ve Antalya Gazipaşa Havalimanı ile ilgilidir). 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, kira giderleri aşağıdaki gibidir:

2009 2008
Kira giderleri
TAV İstanbul (276.900.662) (267.794.343)
TAV Tunus (*) (32.000.760) (28.026.961)

(308.901.422) (295.821.304)

(*) TAV Tunus, Monastır ve Enfidha Havalimanları’nın yıllık satışları üzerinden %11’i ile %26’sı arasında artarak değişen oranda imtiyaz kira 
ödemeleri olan 40 yıllık imtiyaz süresine sahiptir. TAV Tunus Monastır Havalimanı için imtiyaz sözleşmesi uyarınca 2008 ve 2009 yıllarında 
toplam satışlarının sırasıyla %33,7 ve %11,7’sini yıllık asgari tutar 14,8 Milyon Avro’dan az olmayacak şekilde Tunus Devleti’ne imtiyaz kira 
gideri olarak ödemekle yükümlüdür. 

29. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

2009 2008
Genel yönetim giderleri

Personel giderleri (39.158.089) (14.455.354)
Amortisman giderleri (7.063.259) (5.134.840)
Diğer faaliyet giderleri (155.570.418) (143.153.974)

(201.791.766) (162.744.168)
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, diğer faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:

2009 2008
Diğer faaliyet giderleri

Aydınlatma, yakıt ve su giderleri (25.384.686) (22.559.143)
İndirilemeyecek KDV (24.982.340) (22.594.668)
Bakım giderleri (17.109.053) (16.537.103)
Sigorta gideri (16.594.254) (13.259.414)
Vergiler (*) (15.829.505) (9.987.938)
Temizlik gideri (13.778.861) (12.897.751)
Danışmanlık giderleri (7.970.297) (13.690.721)
İletişim ve kırtasiye giderleri (5.389.907) (4.796.922)
Seyahat ve konaklama giderleri (5.264.550) (5.665.300)
Kira gideri (4.265.632) (3.530.049)
Reklam ve pazarlama giderleri (3.901.237) (3.418.973)
Temsil giderleri (2.625.402) (2.566.706)
Güvenlik gideri (1.208.390) (912.813)
Diğer faaliyet giderleri (11.266.304) (10.736.473)

(155.570.418) (143.153.974)

(*) Vergi cezalarını ve diğer vergi giderlerini içermektedirler.
 
30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle giderler fonksiyon bazında olarak gösterilmiş olup detayları Not 29’da yer almaktadır.

31. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Grup’un diğer faaliyetlerden gelirleri aşağıdaki gibidir:

2009 2008 
Reklam gelirleri 23.035.623 16.852.735
İştirak satış kârı (*) 19.343.136 -
Kira gelirleri 16.228.651 15.584.184
Gider katılım payı gelirleri (**) 10.717.058 3.131.537
Diğer gelirler 8.040.703 9.867.866

77.365.171 45.436.322

(*) 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle, TAV Tunus’un %15 oranındaki azınlık hissesinin toplam 27.999.825 Avro (60.488.022 TL)bedelle Dünya 
Bankası’nın bir kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC)’ye satışına ilişkin anlaşma taraflarca imzalanmıştır. Söz konusu TAV 
Tunus hisselerinin IFC’ye devri Ağustos 2009 içerisinde gerçekleşmiş ve hisselerin kontrolü IFC’ye geçmiştir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
TAV Holding’in TAV Tunus’taki ortaklık payı %100’den %85’e düşmüştür (31 Aralık 2008: %100).

  
(**) Genel giderlere katılım payı, Grup tarafından ödenen elektrik, su tedarikleri, ısınma ve doğal gaz giderlerinin, alt kiracılara, kiralanan alanın 

metrekare ölçümüne göre fatura edilmesinden oluşmaktadır. 
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32. FİNANSAL GELİRLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal gelirler aşağıdaki gibidir:
  

2009 2008
Mevduat ve ilişkili şirketler faiz geliri 37.670.105 25.165.965
UFRYK 12 etkisiyle oluşan reeskont faiz geliri (*) 16.200.748 9.552.000
Diğer 159.279 241.389

54.030.132 34.959.354

(*) UFRYK 12 uygulamasının etkisiyle oluşan reeskont faiz geliri, DHMİ’den garanti edilen yolcu alacaklarının reeskontundan kaynaklanmaktadır.
 
33. FİNANSAL GİDERLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal giderler aşağıdaki gibidir: 

2009 2008
Banka kredisi ve ilişkili şirketler kredi faiz gideri (146.402.500) (131.015.778)
Çevrim zararı (15.189.005) (45.174.496)
Türevlerin gerçeğe uygun değeri - (3.337.008)
Diğer finansman giderleri net (*) (20.342.251) (15.880.420)

(181.933.756) (195.407.702)

(*)  Diğer finansman giderlerinin büyük bir kısmı proje finansmanı için danışman firmalardan alınan hizmet giderlerinden ve banka 
masraflarından oluşmaktadır. 

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilen finansal gelirler/(giderler) 
aşağıdaki gibidir:
  

2009 2008
Finansal riskten korunma fonundaki değişim (78.185.052) (74.783.768)
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 5.658.904 143.856.179
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/(giderleri) 16.670.825 7.772.868

(55.855.323) 76.845.279

2009 2008
Ana ortaklığa ait pay (56.815.104) 68.934.011
Ana ortaklık dışı pay 959.781 7.911.268

(55.855.323) 76.845.279

34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle, Grup’un satış amacıyla elde tutulan duran varlıkları ve durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır.

35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici 
zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider 
kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup 
aşağıda açıklanmaktadır. 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı Türkiye’deki bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları için %20 (31 Aralık 
2008: %20), Gürcistan’daki bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları için %15 (31 Aralık 2008: %15) ve Tunus’taki bağlı ortaklıklar için %30’dur (31 
Aralık 2008: %30).

Türkiye’de şirketler konsolide vergi beyannamesi düzenleyemezler, bu nedenle ertelenmiş vergi aktifine sahip şirketlerle ertelenmiş vergi 
pasifine sahip şirketlerin ertelenmiş vergi pozisyonları netleştirilmemiş ve ayrı açıklanmıştır.
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Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri :

Ertelenmiş Vergi 
Varlıkları

Ertelenmiş Vergi 
Yükümlülükleri

Net Ertelenmiş Vergi 
Varlıkları

2009 2008 2009 2008 2009 2008
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 

ile havalimanı işletim hakkına ilişkin amortisman,itfa 
ve aktifleştirme farkları 20.335.331 16.450.095 (39.826.232) (24.321.009) (19.490.901) (7.870.914)

Peşin ödenen imtiyaz giderleri - - (16.783.405) (18.650.436) (16.783.405) (18.650.436)

Diğer yatırımlar - - (6.613.354) (7.271.955) (6.613.354) (7.271.955)

Ticari ve diğer alacaklar ve borçlar 223.422 54.077 (184.652) (64.408) 38.770 (10.331)

Finansal borçlar 5.679.709 1.768.307 (1.408.654) (1.508.821) 4.271.055 259.486

Kıdem tazminatı karşılığı 1.929.353 850.069 - - 1.929.353 850.069

Karşılıklar 1.046.506 957.070 (259) - 1.046.247 957.070

Türev finansal enstrümanlar 26.804.894 12.298.753 - (3.526.463) 26.804.894 8.772.290

Devreden geçmiş yıl zararları 58.929.661 89.330.399 - - 58.929.661 89.330.399

Yatırım indirimi 49.315.499 - - - 49.315.499 -

Diğer 2.129.073 1.488.908 (219.771) (174.920) 1.909.302 1.313.988

Vergi varlıkları/(yükümlülükleri) 166.393.448 123.197.678 (65.036.327) (55.518.012) 101.357.121 67.679.666
Netleştirme (49.188.446) (43.203.171) 49.188.446 43.203.171 - -

Net ertelenen vergi varlıkları/(yükümlülükleri) 117.205.002 79.994.507 (15.847.881) (12.314.841) 101.357.121 67.679.666

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Grup’un gelecekte elde edeceği kârlara karşı mahsup edebileceği 422.308.015 TL tutarında kullanılmamış 
vergi zararı vardır (31 Aralık 2008: 521.030.685 TL). Vergi mevzuatına göre vergi zararları ileriye yönelik olarak 5 yıl süreyle taşınabilmektedir. 
Grup yönetimi kullanılmamış vergi zararının 127.276.164 TL (31 Aralık 2008: 73.718.339 TL) tutarındaki kısmını ileriye yönelik olarak 
kullanamayacağını düşünmektedir ve söz konusu vergi zararları üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi aktifini kayıtlarına almamıştır. 31 
Aralık 2009 tarihi itibariyle, 58.929.661 TL (31 Aralık 2008: 89.330.399 TL) tutarında ertelenmiş vergi aktifi Grup’un ileriye yönelik olarak 
kullanılabileceğini düşündüğü vergi zararlarına ilişkin olarak kayıtlara alınmıştır. Kullanılmamış vergi zararları aşağıdaki tarihler itibariyle 
kullanılabilir olma niteliğini kaybedecektir. 

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
2009 yılında sona eren - 22.109.825
2010 yılında sona erecek 44.543.861 44.543.861
2011 yılında sona erecek 51.675.679 121.116.546
2012 yılında sona erecek 25.683.891 44.942.514
2013 yılında sona erecek 242.247.934 288.317.939
2014 yılında sona erecek 58.156.650 -
Toplam 422.308.015 521.030.685

UMS 12 Gelir Vergileri’ne göre 31 Aralık 2009 itibariyle bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar ile ilgili 67.102.133 TL (31 Aralık 2008: 
43.476.865 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğü, öngörülebilen gelecekteki bir süre içinde ilgili geçici farkın gerçekleşmesi olası 
olmadığından kaydedilmemiştir.
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Ertelenmiş vergi aktiflerinin hareketi aşağıda verilmiştir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
31 Aralık itibariyle bakiye 67.679.666 28.323.269
Önceki döneme ait düzeltilme - 26.041
1 Ocak itibariyle yeniden düzenlenmiş bakiye 67.679.666 28.349.310
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri 18.100.681 22.367.609
Kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilen kısım 15.699.965 7.772.868
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi 1.023.571 -
Şirket birleşmesinin etkisi (4.095.929) -
Yabancı para çevrim etkisi 2.949.167 9.189.879
Dönem sonu itibariyle kapanış bakiyesi 101.357.121 67.679.666

2009 2008
Vergi gideri:
Kurumlar vergisi karşılığı (21.640.543) (15.852.093)

Ertelenmiş vergi gideri :
Geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri (34.690.648) (21.988.233)
Ertelenmiş vergiye konu olmayan geçici farklardaki değişim 913.240 -
Daha önce ertelenmiş vergiye konu olmayan yatırım indirimlerinden ertelenmiş vergi 
hesaplanması

49.315.499 -

Daha önce ertelenmiş vergiye konu olmayan geçmiş yıl zararlarındaki değişim 9.642.314 44.355.842
Toplam vergi (gideri)/geliri: (3.539.862) 6.515.516

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Dönem kârı vergi yükümlülüğü-1 Ocak 21.640.543 15.852.093
Önceki dönemlere ait ödenecek vergi 5.327.040 2.544.262
Dönem içerisinde ödenen vergi (23.961.147) (13.069.315)
Dönem kârı vergi yükümlülüğü-31 Aralık 3.006.436 5.327.040

1 Ocak 2009 
itibariyle

Yabancı para 
çevrim etkisi

Cari dönem 
ertelenmiş 
vergi geliri

Kapsamlı gelir 
tablosunda 

muhasebeleştirilen 
kısım

Grup 
yapısındaki 
değişikliğin 

etkisi

Şirket 
birleşmesinin 

etkisi

31 Aralık 
2009 

itibariyle
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
ile havalimanı işletim hakkına ilişkin 
amortisman ve aktifleştirme farkları (7.870.914) (107.067) (8.008.775) - 591.784 (4.095.929) (19.490.901)

Peşin ödenen imtiyaz giderleri (18.650.436) (160.924) 2.027.955 - - - (16.783.405)

Diğer yatırımlar (7.271.955) (63.050) 721.651 - - - (6.613.354)

Stoklar - - - - - - -

Ticari alacaklar (10.331) 466 127.048 - (78.413) - 38.770

Türev finansal enstrümanlar 8.772.290 2.332.639 - 15.699.965 - - 26.804.894

Finansal borçlar 259.486 19.979 3.988.140 - 3.450 - 4.271.055

Kıdem tazminatı karşılığı 850.069 12.455 1.066.829 - - - 1.929.353

Karşılıklar 957.070 8.936 49.174 - 31.067 - 1.046.247

Devreden geçmiş yıl zararları 89.330.399 676.347 (31.093.877) - 16.792 - 58.929.661

Yatırım indirimi - 216.867 49.098.632 - - - 49.315.499

Diğer 1.313.988 12.519 123.904 - 458.891 - 1.909.302

Vergi varlıkları/(yükümlülükleri) 67.679.666 2.949.167 18.100.681 15.699.965 1.023.571 (4.095.929) 101.357.121
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1 Ocak 2008 
itibariyle

Yabancı para 
çevrim etkisi

Cari dönem 
ertelenmiş vergi 

geliri

Kapsamlı gelir 
tablosunda 

muhasebeleştirilen 
kısım

31 Aralık 2008 
itibariyle

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile havalimanı 
işletim hakkına ilişkin amortisman ve aktifleştirme 
farkları 15,742.040 821.806 (24.163.378) (271.382) (7.870.914)

Peşin ödenen imtiyaz giderleri (27.526.560) (5.129.867) 14.005.991 - (18.650.436)

Diğer yatırımlar - (828.489) (6.443.466) - (7.271.955)

Stoklar 63.200 6.900 (70.100) - -

Ticari alacaklar 169.520 17.330 (197.181) - (10.331)

Türev finansal enstrümanlar 5.698.294 5.686 (4.975.940) 8.044.250 8.772.290

Finansal borçlar (718.375) (48.861) 1.026.722 - 259.486

Kıdem tazminatı karşılığı 1.650.511 277.031 (1.077.473) - 850.069

Karşılıklar 996.171 217.789 (256.890) - 957.070

Devreden geçmiş yıl zararları 31.372.330 13.602.227 44.355.842 - 89.330.399

Yatırım indirimi - - - - -

Diğer 902.179 248.327 163.482 - 1.313.988

Vergi varlıkları/(yükümlülükleri) 28.349.310 9.189.879 22.367.609 7.772.868 67.679.666

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde raporlanan vergi giderleri aşağıdaki mutabakatta gösterilen şekilde Grup’un 
vergi öncesi kârına yasal vergi oranının uygulanmasıyla hesaplanan tutarlardan farklıdır:

Vergi karşılığının mutabakatı: % 2009 % 2008
Dönem kârı 109.275.553 8.854.184
Toplam gelir vergisi gideri/(geliri) 3.539.862 (6.515.516)
Vergi öncesi kâr 112.815.415 2.338.668

Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi 20 22.563.083 20 467.736
Yurtdışı bağlı ortaklıklardaki vergi oranı farklarının etkisi 4 4.790.520 195 4.561.094
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi 5 5.358.628 192 4.501.163
Vergiden muaf gelirlerin vergi etkisi (1) (1.540.186) (538) (12.576.288)
Parasal olmayan kalemlerin çevirim farkı - (244.441) (392) (9.178.192)
Önceki dönemlerde kullanılmayan vergi zararlarındaki 
değişim (10) (10.902.215) (621) (14.520.876)
Kullanılmayan cari dönem vergi zararı 9 9.915.646 409 9.565.027
Geçmiş yıllar zararındaki değişim 20 22.551.437 36 839.680
Geçmiş yıllar zararının kur farkı etkisi - (278.492) 318 7.444.634
Yatırım indirimi istisnasının vergi etkisi (44) (49.315.499) - -
Geçmiş dönem düzeltmeleri (1) (1.003.905) - -
Diğer düzeltmelerin etkisi 1 1.645.286 102 2.380.506
Dönem vergi gideri/(geliri) 3 3.539.862 (279) (6.515.516)

Kurumlar vergisi:

Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ilişikteki konsolide finansal tablolarda gerekli karşılıklar 
ayrılmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından 
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve 
tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle kurum 
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı 
%20’dir (31 Aralık 2008: %20).
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Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük 
olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.

Gürcistan kanunlarına göre vergiye tabi kurum kazancı, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren %20’den %15’e düşmüştür. 31 Aralık 2009 tarihi 
itibariyle ertelenmiş vergiye konu olan aktif ve pasif kalemler üzerinden %15 ertelenmiş vergi hesaplanmıştır.

Tunus kanunlarına göre vergiye tabi kurum kazancı, üzerinden kanunen indirebilir giderler düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden %30 
olarak hesaplanmaktadır. TAV Tunus’un imzaladığı imtiyaz anlaşmasına göre, TAV Tunus imtiyaz anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 yıl kurumlar vergisinden muaftır.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama 
dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 
tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl 
içerisinde incelenerek değiştirilebilir.

Yatırım indirimi:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 8 Nisan 2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 69 uncu maddede, bu madde kapsamında yükümlülerin 31 Aralık 2005 
tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) hesaplayacakları yatırım indirimi tutarlarını 
sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecekleri öngörülmüş, dolayısıyla da yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı. Bu çerçevede, üç yıllık sürede yatırım indirimi istisnası haklarının bir kısmını veya 
tamamını kullanamayan yükümlülerin hakları 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ortadan kalkmıştı. Diğer yandan 5479 sayılı Kanun’un 2 ve 15 inci 
maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 19 uncu maddesi, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve böylece 1 Ocak 2006 ila 8 
Nisan 2006 tarihleri arasında yapılan yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanılmasına imkan tanınmamıştı.

Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin, 15 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantısında aldığı Karar uyarınca, yukarıda bahsi geçen Gelir Vergisi 
Kanunu’nun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibareleri ile yine 5479 sayılı Kanun’un ilgili 
düzenlemenin Kanun’un yayımlandığı tarih olan 8 Nisan 2006’da değil de 1 Ocak 2006’dan itibaren yürürlüğe girmesine olanak tanıyan 
15. maddesinin (2) numaralı bendindeki “2” rakamının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmiş olup, bahsi 
geçen tarih öncesi hak kazanılan yatırım indirimlerinin kullanımı ile ilgili süre sınırlaması ve ilgili Kanun’un yayımlandığı süre ile 1 Ocak 2006 
tarihleri arasında yapılmış olan yatırım indirimi tutarlarından faydalanılamayacağına ilişkin kısıtlar ortadan kalkmış bulunmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’nin aldığı Karar uyarınca, yatırım indirimiyle ilgili iptalin, kârarın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe girmesine hükmedilmiş 
ve ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; kazanç yetersizliği nedeniyle 2006 yılına devreden yatırım indirimi tutarları ile 2006 öncesinde başlayıp iktisadi ve teknik bütünlük 
kapsamında bu tarih sonrasında da devam eden yatırımlardan doğan yatırım indirimi tutarları sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarında değil 
sonraki yıllarda da kullanılabilecek olup 1 Ocak 2006 ile 8 Nisan 2006 tarihleri arasında yapılan Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19 uncu maddesi 
kapsamındaki yatırım harcamalarının %40’ından yatırım indirimi istisnası olarak yararlanılabilecektir.

Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar:

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda bahsi geçen iptal kararı ile birlikte şirketin konsolide edilen kuruluşlarından TAV Esenboğa ve TAV İzmir, 
yatırım indirimi hükümlerine tabi olup kullanamadığı tutarları herhangi bir süre sınırlaması olmadan vergiye konu ederek kurum kazancından 
indirebilecek hale gelmiştir. Bu çerçevede, TAV Esenboğa ve TAV İzmir’in yatırım indirimi haklarını ileride kurum kazançlarından indirime tabi 
tutabileceği göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ilişikteki konsolide finansal tablolarda 49.315.499 TL ertelenmiş vergi 
aktifi hesaplanmıştır.

Gelir vergisi stopajı:

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam 
mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı 
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, 5520 
sayılı Kanun’un 15 maddesinde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. 23 Temmuz 2006 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Stopajı’nın %10’dan %15’e çıkartılmasına 
karar verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri:

Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” 
başlıklı 13. maddesinde belirtilmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama 
ile ilgili detayları düzenler.
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Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım 
ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır.

36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hisse başına kâr tutarları, 108.665.150 TL ve 7.699.184 TL tutarındaki 
ana şirket hissedarlarına ait dönem kârlarının ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Ana şirketin 
hissedarlarına ait hisse başına kâr hesaplaması aşağıdaki gibidir:

2009 2008
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 346.693.065 242.187.500

Ana şirket hissedarlarına ait net dönem kârı (TL)  108.665.150 7.699.184

Faaliyetlerden elde edilen hisse başına kârı (TL) 0,31 0,03

2009 2008
1 Ocak’taki ihraç edilmiş adi hisse senetleri 242.187.500 242.187.500
Yıl içerisinde ihraç edilen hisse senetlerinin etkisi 104.505.565 -
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 346.693.065 242.187.500

37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Ticari alacaklar 18.866.673 8.710.716
Ticari olmayan alacaklar 3.778.412 6.317.525

22.645.085 15.028.241

Ticari borçlar 12.181.029 30.458.495
Ticari olmayan borçlar 14.359.804 81.780.795

26.540.833 112.239.290

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Ticari olmayan alacaklar - 17.426.816

- 17.426.816

Ticari olmayan borçlar 41.223.677 20.534.435
41.223.677 20.534.435

Grup’un ana ortakları ve Grup’u nihai olarak kontrol eden taraflar Tepe ve Akfen Grupları’dır.

Bu notta belirtilmeyen ve Şirket ve bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen diğer tüm işlemler konsolidasyon sırasında eliminasyon işlemine tabi 
tutulmuştur. Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 
TAV İnşaat 14.217.980 -
ATÜ 3.523.598 6.027.512
Diğer ilişkili şirketler 1.125.095 2.683.204

18.866.673 8.710.716

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar 
TAV Gözen 935.637 891.166
CAS 918.549 864.470
TAV Havacılık - 1.920.385
Diğer ilişkili şirketler 1.924.226 2.641.504

3.778.412 6.317.525

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan uzun vadeli ticari olmayan alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar, uzun vadeli
TAV Tiflis (*) - 17.426.816

- 17.426.816

(*) 31 Aralık 2009 itibariyle TAV Tiflis tam konsolidasyona tabi tutulmuştur (not 2.1(f)).

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflara ticari borçlar 
IBS Sigorta (*) 9.610.421 8.818.739
TAV İnşaat (**) 2.451.737 20.965.045
Diğer ilişkili şirketler 118.871 674.711

12.181.029 30.458.495

(*) IBS Sigorta, Grup’a sigorta aracılık hizmetleri vermektedir.
(**) TAV İnşaat’a olan borçlar, Enfidha inşaatının yapımı ve Monastır ve Gazipaşa Havalimanı’nın yenilenmesine 
ilişkin borçlardan oluşmaktadır.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari olmayan borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar
TGS 11.061.179 -
ATÜ 1.496.738 7.103.429
TAV İnşaat 909.957 6.371.991
Tepe İnşaat 891.930 68.305.375

14.359.804 81.780.795
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31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara uzun vadeli ticari olmayan borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
İlişkili taraflara uzun vadeli ticari olmayan borçlar
ATÜ 20.723.677 20.534.435
TGS (*) 20.500.000 -

41.223.677 20.534.435

(*) TGS’ye olan borç HAVAŞ’ın TGS’nin sermaye artışına iştirakinin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ödenmemiş kısmıdır (not 3).

2009 2008
İlişkili taraflara verilen hizmetler
ATÜ (*) 139.239.213 127.022.949
TAV İnşaat (**) 8.086.268 1.088.807
Artı Döviz Tic. A.Ş. (***) 3.049.987 1.883.049
Diğer ilişkili şirketler 1.244.705 2.226.012

151.620.173 132.220.817

(*)     ATÜ’ye verilen hizmetler, gümrüksüz mağaza imtiyaz gelirinin, oransal konsolidasyona göre elimine olmayan kısmından oluşmaktadır. 
(**)   TAV İnşaat’a verilen hizmetler , yiyecek-içecek , güvenlik ve alan tahsis hizmetlerinden oluşmaktadır.
(***) Artı Döviz Tic. A.Ş.’ye verilen hizmetler alan tahsis hizmetlerinden oluşmaktadır.

2009  2008
İlişkili taraflardan alınan hizmetler
IBS Sigorta (*) 14.288.332 12.150.224
TAV Havacılık (**) 355.637 851.556
Tepe İnşaat 92.812 3.064.283
TAV İnşaat 32.800 953.150
Tepe Prefabrik İnş. San. Tic. A.Ş. - 650.472
Diğer ilişkili şirketler 1.390.982 954.304

16.160.563 18.623.989

(*)    IBS Sigorta, Grup’a sigorta aracılık hizmetleri vermektedir.
(**) TAV Havacılık, Grup’a VIP hava taksi hizmeti vermektedir.
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2009  2008
İlişkili taraflardan alınan inşaat hizmetleri
TAV İnşaat 482.849.201 376.617.112

482.849.201 376.617.112

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde TAV İnşaat’tan alınan inşaat hizmetleri Enfidha inşaatının yapımı ile Monastır 
ve Gazipaşa Havalimanı’nın yenilenmesine ilişkin hizmetlerden oluşmaktadır.
 

2009  2008
İlişkili taraflardan elde edilen/ilişkili taraflara ilişkin faiz (giderleri)/gelirleri (net)
TAV İnşaat (2.580.597) (3.953.627)
TGS (2.081.226) -
ATÜ (1.490.074) -
Tepe İnşaat (508.797) (267.372)
TAV Havacılık 86.547 201.335
Diğer ilişkili taraflar 762.655 353.865

(5.811.492) (3.665.799)

Grup tarafından kullanılan ortalama yıllık faiz oranı %3,82’dir (31 Aralık 2008: %6,96). Grup, TL ile ifade edilen ilişkili taraflara olan borç ve 
ilişkili taraflardan alacak hesaplarını ay sonlarında T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ABD kurunu kullanarak ABD Doları’na çevirmekte ve 
daha sonra ABD Doları bakiyeleri üzerinden faiz uygulamaktadır.

Üst düzey yönetici personele sağlanan faydalar:

Yıl içinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

2009  2008
Kısa vadeli faydalar (ücret ve primler) 12.992.273 12.115.747

12.992.273 12.115.747

31 Aralık 2009 ve 2008 itibariyle, Grup’un direktörlere ve üst düzey yöneticilere borcu bulunmamaktadır.
 

229



TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

Kredi riski 

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri. maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 
aşağıdaki gibidir:

Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31/12/2009 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf
Diğer Taraf 

(*)
Bankalardaki 
Mevduat (**) Türev Araçlar Diğer (***)

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) 18.866.673 424.503.579 3.778.412 3.317.990 750.280.309 13.806.004 -

- Azami riskin teminat.vs ile güvence altına alınmış kısmı - 347.805.468 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 18.866.673 392.574.304 3.778.412 3.317.990 750.280.309 13.806.004 -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri - 31.929.275 - - - - -

- Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı - 10.135.767 - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 4.420.939 - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (4.420.939) - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - - -

Alacaklar

31/12/2009
Ticari 

Alacaklar
Diğer 

Alacaklar
Bankalardaki 

Mevduat Türev Araçlar Diğer 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 10.590.251    - - - -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 12.306.905    - - - -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 7.810.848    - - - -

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 5.319.577    - - - -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 322.633   - - - -

(*)     Verilen avanslar gibi finansal olmayan araçlar diğer taraflardan diğer alacaklar içerisine dahil edilmemiştir.
(**)   Bankalardaki mevduat bakiyesinin 678.009.293 TL’si kısıtlı banka bakiyelerinden oluşmaktadır.
(***) DHMİ’ye peşin ödenen kiraya ilişkin KDV payı, devreden ve indirilecek KDV ile peşin ödenen vergiler ve fonlar gibi finansal olmayan         
          araçlar; diğer içerisine dahil edilmemiştir.
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Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31/12/2008 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf
Diğer Taraf 

(*)
Bankalardaki 
Mevduat (**) Türev Araçlar Diğer (***)

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) 8.710.716 454.438.311 23.744.341 2.918.113 670.350.717 69.057.143 -

- Azami riskin teminat,vs ile güvence altına alınmış kısmı - 387.932.040 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 8.710.716 432.727.371 23.744.341 2.918.113 670.350.717 69.057.143 -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
net defter değeri - 21.710.940 - - - - -

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 3.805.687 - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 3.849.293 - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (3.849.293) - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - 103.478 - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (103.478) - - - - -

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - - -

Alacaklar

31/12/2008
Ticari 

Alacaklar
Diğer 

Alacaklar
Bankalardaki 

Mevduat Türev Araçlar Diğer 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 15.675.892 - - - -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 3.041.696 - - - -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 2.729.430 - - - -

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 3.716.069 - - - -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 397.146 - - - -

(*) Verilen avanslar gibi finansal olmayan araçlar diğer taraflardan diğer alacaklar içerisine dahil edilmemiştir.
(**) Bankalardaki mevduat bakiyesinin 623.182.729 TL’si kısıtlı banka bakiyelerinden oluşmaktadır.
(***) DHMİ’ye peşin ödenen kiraya ilişkin KDV payı, devreden ve indirilecek KDV ile peşin ödenen vergiler ve fonlar gibi finansal olmayan araçlar; 

diğer içerisine dahil edilmemiştir.
 
Değer düşüklüğü

Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

      2009           2008
Dönem başı itibariyle (3.952.771) (2.375.825)
Dönem içindeki tahsilat 193.004 -
Dönem içinde ayrılan karşılık (659.115) (1.392.719)
Çevrim farkı (2.057) (184.227)
Dönem sonu itibariyle bakiye (4.420.939) (3.952.771)

Grup, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve geçmiş yıllardaki tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli 
alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli 
alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek 
konsolide kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Likidite riski

Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin. sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri 
aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı değer
Sözleşmeli nakit 

akışı 3 aydan az 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan fazla
Finansal yükümlülükler
Teminatlı banka kredileri 2.600.126.754 (3.663.727.115) (73.519.883) (223.203.581) (1.239.115.991) (2.127.887.660)

Teminatsız banka kredileri 177.606.507 (184.798.623) (28.277.722) (113.432.529) (43.088.372) -

Faizsiz spot krediler 5.141.369 (5.141.369) (5.141.369) - - -

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 1.024.618 (1.069.050) (143.526) (424.635) (500.889) -

Ticari borçlar 61.946.732 (62.106.190) (62.106.190) - - -

İlişkili taraflara borçlar 67.764.510 (71.000.303) (14.367.315) (15.409.312) (41.223.676) -

Diğer kısa vadeli borçlar (*) 81.407.150 (81.407.150) (80.452.809) (954.341) - -

Diğer kısa vadeli yükümlülükler (*) 2.412.699 (2.412.699) (2.412.699) - - -

Faiz oranı takası 184.491.368 (248.424.514) (5.110.838) (50.419.277) (144.186.644) (48.707.755)

Çapraz kur takası

Nakit çıkışı - (685.840.525) (43.734.429) (35.396.092) (311.265.780) (295.444.224)

Nakit girişi (13.806.004) 702.542.535 44.121.196 36.707.975 321.614.881 300.098.483

Toplam 3.168.115.703 (4.303.385.003) (271.145.584) (402.531.792) (1.457.766.471) (2.171.941.156)

Grup’un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı değer
Sözleşmeli nakit 

akışı 3 aydan az 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan fazla
Finansal yükümlülükler
Teminatlı banka kredileri 2.116.433.932 (2.925.051.622) (71.087.235) (189.147.869) (1.048.951.271) (1.615.865.247)

Teminatsız banka kredileri 230.460.227 (237.616.289) (14.921.989) (208.884.507) (13.809.793) -

Faizsiz spot krediler 3.948.545 (3.948.545) (3.948.545) - - -

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 1.116.217 (1.223.195) (114.239) (342.721) (766.235) -

Ticari borçlar 58.185.079 (58.687.951) (58.511.440) - (176.511) -

İlişkili taraflara borçlar 132.773.725 (132.773.725) (53.224.824) (59.014.466) (20.350.956) (183.479)

Diğer kısa vadeli borçlar (*) 50.107.433 (50.107.433) (38.803.106) (11.304.327) - -

Diğer kısa vadeli yükümlülükler (*) 2.240.901 (2.240.901) (2.240.901) - - -

Faiz oranı takası 149.213.358 (186.239.688) (9.507.820) (18.460.157) (104.476.058) (53.795.653)

Çapraz kur takası

Nakit çıkışı - (749.167.215) (32.311.092) (37.206.353) (308.874.877) (370.774.893)

Nakit girişi (69.057.143) 872.187.995 37.145.233 42.119.863 359.962.926 432.959.973

Toplam 2.675.422.274 (3.474.868.569) (247.525.958) (482.240.537) (1.137.442.775) (1.607.659.299)

(*) Alınan depozito ve ertelenmiş gelirler gibi finansal olmayan varlıklar diğer borçlar ve diğer yükümlülükler içerisine dahil edilmemiştir.
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genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Aşağıdaki tablo nakit akım koruması olan türevlerle ilgili nakit akımların gerçekleşmesi beklenen değerlerini göstermektedir:

31 Aralık 2009 Kayıtlı değer
Tahmini nakit 

akışı 3 aydan az 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan fazla
Faiz oranı takası
Varlık - - - - -

Kaynak (184.491.368) (248.424.514) (5.110.838) (50.419.277) (144.186.644) (48.707.755)

Çapraz kur takası
Varlık 13.806.004 16.702.010 386.767 1.311.883 10.349.101 4.654.259

Kaynak - - - - - -

(170.685.364) (231.722.504) (4.724.071) (49.107.394) (133.837.543) (44.053.496)

31 Aralık 2008 Kayıtlı değer
Tahmini nakit 

akışı 3 aydan az 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan fazla
Faiz oranı takası
Varlık - - - - - -

Kaynak (149.213.358) (186.239.688) (9.507.820) (18.460.157) (104.476.058) (53.795.653)

Çapraz kur takası
Varlık 69.057.143 123.020.781 4.834.141 4.913.510 51.088.049 62.185.080

Kaynak - - - - - -

(80.156.215) (63.218.907) (4.673.679) (13.546.647) (53.388.009) 8.389.427
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31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).
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genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Grup, dönem içerisinde Avro karşısında diğer para birimleri için aşağıdaki tabloda belirtilen kurları uygulamıştır. 

Ortalama Kur Dönem Sonu Kuru
31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008

ABD Doları 0,7187 0,6841 0,6970 0,7064
TL 0,4649 0,5272 0,4629 0,4671
GEL 0,4291 0,4569 0,4133 0,4229

Duyarlılık analizi

Grup’un kur riski genel olarak Avro’nun TL ve ABD Doları karşısındaki değer değişikliklerinden oluşmaktadır. Grup, yabancı para karşısındaki kur 
riskini türev finansal sözleşmeler aracılığı ile dengelemektedir. Mümkün olduğu durumlarda her sözleşmeye ait gideri sözleşmenin para birimi 
cinsinden yüklenmektedir ve nakit ve nakit benzerlerini de yükümlülükleri ile uyumlu şekilde elde etmektedir. 

Kur riskinin ölçülebilmesi için yapılan duyarlılık analizinin temeli. kurum genelinde yapılan toplam para birimi açıklamasını yapmaktır. Toplam 
yabancı para pozisyonu. yabancı para birimi bazlı tüm kısa vadeli ve uzun vadeli satın alım sözleşmeleri ile tüm varlıklar ve yükümlülükleri 
içermektedir. Analiz net yabancı para yatırımlarını içermemektedir. 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
2009

 Kâr/Zarar Özkaynaklar

 
Yabancı paranın 

değer kazanması

Yabancı 
paranın değer 

kaybetmesi
Yabancı paranın 

değer kazanması

Yabancı 
paranın değer 

kaybetmesi
ABD Doları’nın Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 486.443 (486.443 ) 56.219.179 (68.664.310)

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) (*) - - - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) 486.443 (486.443 ) 56.219.179 (68.664.310)
TL’nin Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

4- TL net varlık/yükümlülüğü 10.237.355 (10.237.355 ) - -

5- TL riskinden korunan kısım (-) - - - -

6- TL Net Etki (4+5) 10.237.355 (10.237.355 ) - -
Diğer döviz kurlarının Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 3.333.259 (3.333.259 )

8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 3.333.259 (3.333.259 ) - -
TOPLAM (3+6+9) 14.057.057 (14.057.057 ) 56.219.179 (68.664.310)
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
2008

 Kâr/Zarar Özkaynaklar

 
Yabancı paranın 

değer kazanması

Yabancı 
paranın değer 

kaybetmesi
Yabancı paranın 

değer kazanması

Yabancı 
paranın değer 

kaybetmesi
ABD Doları’nın Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (11.031.252) 11.031.252 71.311.193 (71.311.193)

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) (*) - - - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (11.031.252) 11.031.252 71.311.193 (71.311.193)
TL’nin Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

4- TL net varlık/yükümlülüğü 9.018.410 (9.018.410) - -

5- TL riskinden korunan kısım (-) - - - -

6- TL Net Etki (4+5) 9.018.410 (9.018.410) - -
Diğer döviz kurlarının Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 5.420.048 (5.420.048) - -

8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - - - -

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 5.420.048 (5.420.048) - -
TOPLAM (3+6+9) 3.407.206 (3.407.206) 71.311.193 (71.311.193)

(*) İlgili swap işlemi ileriye dönük DHMİ ödemelerine ilişkin olması nedeniyle mevcut döviz pozisyonunu etkilememektedir.

Faiz oranı riski

Grup üzerinden önemli derecede yabancı kaynaklardan kullanılan kredi bulunmaktadır. Kullanılan kredilerin çok büyük bir kısmı değişken faiz 
bazlı olmasına karşın Grup yönetimi ve kredi kullandıran bankalar tarafından kredi faizlere finansal entrümanlar kullanılarak sabitlenmiştir. TAV 
İstanbul, TAV İzmir, TAV Esenboğa ve TAV Tunus, Euribor ve Libor oranlarındaki dalgalanmalara karşı kur riskini azaltmaya yönelik faiz oranlı 
finansal enstrümanlar kullanmaktadır. Bu kapsamda TAV İstanbul, TAV İzmir, TAV Esenboğa ve TAV Tunus’un değişken faiz oranlı kredilerinin 
sırasıyla %100, %74, %100 ve %85’i sabitlenmiştir. 
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genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Profil

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerindeki faize duyarlı finansal araçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Sabit oranlı enstrümanlar
Finansal varlıklar 602.859.307 574.372.121
Finansal yükümlülükler (373.050.693) (283.279.617)

229.808.614 291.092.504

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Değişken oranlı enstrümanlar
Finansal varlıklar 28.744.785 25.555.806
Finansal yükümlülükler (2.645.782.035) (2.316.259.345)

(2.617.037.250) (2.290.703.539)
 
Profil

Sabit oranlı enstrümanlar için gerçeğe uygun değer duyarlılık analizi:

Grup, finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri için gelir veya gider hesaplamamaktadır. Bu nedenle, raporlama tarihi itibariyle 
faiz oranlarındaki değişim kâr veya zararı etkilemeyecektir.
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Değişken oranlı enstrümanlar için nakit akış duyarlılık analizi: 

Grup’un borçlanma profili esas alındığında. Euribor veya Libor oranındaki 50 baz puanlık artış, türev finansal enstrümanların etkisi göz ardı 
edildiğinde, Grup’un değişken faiz oranlı borçlarının yıllık faiz giderlerinde yaklaşık 4,2 milyon TL’lik artışa sebep olurdu. Tutarın 3 milyon TL’si 
faiz oranı takası ile korumaya alınmıştır ve bu nedenle kâr zarar üzerindeki net risk 1,2 milyon TL’dir. Euribor veya Libor oranındaki 50 baz 
puanlık artış (azalış), Grup’un özkaynakları altında yer alan değer artış fonunda (finansal riskten korunma fonu) yaklaşık 46,4 milyon TL’lik artışa 
(40,8 milyon TL’lik azalışa) sebep olurdu.

Faiz Pozisyonu Tablosu
 Cari Dönem Önceki Dönem

Sabit Faizli Finansal Araçlar

Finansal Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara 
yansıtılan varlıklar - -
Satılmaya hazır finansal varlıklar - -

Finansal Yükümlülükler - -
Değişken Faizli Finansal Araçlar - -

Finansal Varlıklar - -
Finansal Yükümlülükler (4.181.151) (2.809.802)
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genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

39. FİNANSAL ARAÇLAR

Gerçeğe Uygun Değer 

Varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :

31 Aralık 2009 31 Aralık 2008
Net Defter Gerçeğe uygun Net Defter Gerçeğe uygun

Not Değeri Değer Değeri Değer
Finansal varlıklar
Hazır değerler 6 73.473.795 73.473.795 48.322.170 48.322.170
Türev finansal araçlar 7 13.806.004 13.806.004 69.057.143 69.057.143
Ticari alacaklar (kısa vadeli) 10 134.035.037 138.834.449 119.816.601 122.172.748
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 37 18.866.673 18.866.673 8.710.716 8.710.716
İlişkili taraflardan ticari olmayan 
alacaklar 37 3.778.412 3.778.412 6.317.525 6.317.525
Diğer alacaklar (*) 11 678.959.205 678.959.205 623.802.262 623.802.262
Diğer dönen varlıklar (*) 26 2.368.078 2.368.078 2.298.580 2.298.580
Ticari alacaklar (uzun vadeli) 10 290.468.542 420.849.989 334.621.710 405.548.760

Finansal yükümlülükler
Faizsiz spot krediler 8 (5.141.369) (5.141.369) (3.948.545) (3.948.545)
Teminatlı banka kredileri 8 (2.600.126.754) (2.600.126.754) (2.116.433.932) (2.116.433.932)
Teminatsız banka kredileri 8 (177.606.507) (177.606.507) (230.460.227) (230.460.227)
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 8 (1.024.618) (1.024.618) (1.116.217) (1.116.217)
Ticari borçlar 10 (61.946.732) (61.946.732) (58.185.079) (58.185.079)
İlişkili taraflara ticari borçlar 37 (53.404.706) (53.404.706) (50.992.930) (50.992.930)
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar 37 (14.359.804) (14.359.804) (81.780.795) (81.780.795)
Diğer finansal yükümlülükler (**) 9 (184.491.368) (184.491.368) (149.213.358) (149.213.358)
Diğer kısa vadeli borçlar (**) (81.407.150) (81.407.150) (50.107.433) (50.107.433)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (**) 26 (2.412.699) (2.412.699) (2.240.901) (2.240.901)
Net (1.966.165.961) (1.830.985.102) (1.531.532.710) (1.458.249.513)
Gerçekleşmemiş kazanç (135.180.859) (72.283.197)

(*) Peşin ödenen giderler ve verilen avanslar gibi finansal olmayan varlıklar diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir.
(**) Ertelenmiş gelir ve alınan avanslar gibi finansal olmayan araçlar, diğer finansal yükümlülükler, diğer kısa vadeli borçlar ve diğer kısa vadeli 

yükümlülükler içerisine dahil edilmemiştir.
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

Finansal Araçlar

Gerçeğe uygun değer açıklamaları

Şirket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak 
belirlemiştir. 

Yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak 
TL’ye çevrilmektedir. Finansal aktiflerin ve pasiflerin kısa vadeli olmalarından dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu 
kabul edilir.
 
Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması

Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmiştir. Seviyelere göre değerleme 
yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak 
(fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).

      

31 Aralık 2009 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3
Finansal yatırımlar - (36.573.637) -

- (36.573.637) -

31 Aralık 2008 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3
Finansal yatırımlar - (17.331.934) -

- (17.331.934) -
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TAV HAVAlimAnlArI Holding A.Ş. Ve BAğlI orTAklIklArI
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir).

40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Üsküp’te bulunan “Alexander the Great”, Ohrid’de bulunan “St. Apostle Paul” havalimanları ve İştip’te (Shtip) yeni kargo havalimanı yapımı ve 
20 yıllık süreyle işletilmesine ilişkin 24 Eylül 2008 tarihinde TAV Macedonia DOOEL Skopje (yeni adıyla “TAV Macedonia DOOEL, Petrovec“) ile 
Makedonya Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesi 1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

TAV Holding, 25 Ocak 2010 tarihinde Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti tarafından düzenlenen, başkent Male’de bulunan “Male Havalimanı” 
ihalesi için teklif vermek üzere ön yeterlilik almıştır. 

16 Ekim 2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile sermayesine TAV Holding’in %65, HSBC Investment Bank Holdings Plc’nin %28,3333 ve İş 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin %6,6667 oranında iştirak edeceği Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olarak kurulacak bir anonim 
şirket (“Yeni Şirket”) kurulmasına karar verilmiştir. TAV Holding, Yeni Şirket’e 78 milyon Avro sermaye aktararak iştirak edecek olup, Yeni Şirket, 
diğer ortakların sermaye iştiraki ve dış finansmanla, Havaş hisselerinin tamamını 180 milyon Avro bedelle devir alacaktır. Bu işlemle ilgili olarak, 
25 Ocak 2010 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onay alınmıştır.  

26 Ocak 2010 tarihinde, BTA’nın Ekim - Aralık 2007 dönemlerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlarınca yapılan incelemeler 
sonucunda tebliğ edilen raporda yer alan vergi aslı ve ilgili vergi cezası için uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile uzlaşma sağlanamamıştır. BTA, söz konusu vergi aslı ve vergi cezasına karşı dava açmaya karar vermiştir. 

TAV Holding’in %85 oranında sahip olduğu TAV Tunus’un %18 oranındaki hisselerinin Pan African Infrastructure Development Fund’a 
39.690.000 Avro bedelle satışına ilişkin anlaşma 4 Mart 2010 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
 
41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR 
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.
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Sözlük

APRON

Hava alanında hava araçlarının park alanlarına çekilmesi, 

akaryakıt ikmali, yolcu, yük, posta, kargo, indirip 

bindirmeleri ve bakımının yapılması için belirlenmiş 

sahalardır.

CHECK-IN

Havaalanı terminallerinde, havayolu veya yer hizmet 

kuruluş görevlileri tarafından yolcuların bilet, bagaj işlem ve 

kontrollerinin yapıldığı süreçtir.

DUTY FREE

Genellikle liman veya havaalanlarında uluslararası seyahat 

eden yolcuların hizmetine sunulan ve o ülkenin vergi ve 

resmi uygulamalarına tabi tutulmayan malların perakende 

satıldığı noktalardır.

HİSSE BAŞINA KÂR

Bir şirketin vergi sonrası toplam kârının, şirketin hisse 

senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen göstergedir.

FAVÖK

“Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” anlamına 

gelmektedir.

FAVKÖK

“Faiz, Amortisman, Vergi ve Kira Öncesi Kâr” anlamına 

gelmektedir.

GARANTİ YOLCU GELİRLERİ

İlgili otoritelerle imzalanan sözleşme uyarınca, otorite 

tarafından yıllık olarak hesaplanan yolcu sayısına 

göre garanti altına alınan yolcu gelirleridir. İmzalanan 

sözleşmeye ve sözleşmenin kapsadığı döneme göre 

değişiklik gösterebilir.

HAVACILIK GELİRLERİ

Havaalanlarında yolcu ve uçaklara verilen hizmetlerden elde 

edilen gelirlerdir.

HAVACILIK DIŞI GELİRLER

Havaalanlarında yolcu ve uçaklara verilen hizmetlerden elde 

edilen gelirler dışında, örneğin duty free gibi hizmetlerden 

elde edilen gelirlerdir.

İNORGANİK BÜYÜME

Bir şirketin, kendi üretimi dışında başka bir şirketi satın 

alarak, dolayısıyla da satın aldığı şirketin üretim ve 

cirosunun eklenmesiyle elde ettiği ciro artışıdır.

İŞTİRAK

Bir ortaklıkla işletme arasında, ortaklığın yönetimine ve 

ortaklık politikalarının belirlenmesine katılım anlamında 

devamlı bir bağ yaratan, doğrudan veya dolaylı sermaye ve 

yönetim ilişkisidir.

LİKİTİDE

Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme 

derecesidir.

ORGANİK BÜYÜME

Bir şirketin kendi faaliyetleriyle sağladığı büyümedir. Üretim 

artışı ve bu üretimin satılmasıyla elde edilen ciro artışını 

ifade eder.

TAv hAvAlimAnlArı holding A.Ş. 2009 FAAliyeT rAporu242



genel bAkıŞ 2009 yılı FAAliyeTleri kurumSAl yöneTim mali tablolar

PROJE FİNANSMAN

Uzun dönemli altyapı ve sanayi yatırımlarında ihtiyaç 

duyulan sermayenin, şirketin bilânçolarına en düşük 

seviyede etki edecek biçimde ve maksimum oranda 

karşılanmasıdır. Finansman karşılığında projenin gelirlerinin 

ya da varlığın teminatı söz konusudur.

RAMP

Havalimanlarında uçakların park ettiği ve uçağa hizmet 

verilen alandır.

RESESYON

Ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın 

(GSYİH) iki veya daha fazla çeyrekte arka arkaya negatif 

büyüme göstermesidir. Ekonomide durgunluk olarak da 

adlandırılmaktadır.

TARİFELİ SEFER

Kalkış-varış zamanı ve rotası sabit uçuş sekline verilen 

isimdir.

TARİFESİZ SEFER(CHARTER)

Belirli dönemlerde, genellikle de yaz aylarında özel olarak 

sefere konan, kalkış saati havaalanı trafiği ve yolcu talebine 

göre belirlenen tarifesiz uçuş türüdür.

TRANSİT YOLCU

Havaalanına uçakla vardıktan kısa bir süre sonra aynı 

uçakla veya aynı uçak numarasıyla seyahatine devam eden 

yolculardır. Bu yolcular havalimanındaki duty free, yiyecek- 

içecek ve konaklama hizmetlerinden yararlanmazlar.

TRANSFER YOLCU

Havaalanına uçakla vardıktan sonra farklı bir uçakla 

veya farklı uçuş numarası alan aynı uçakla seyahatine 

devam eden yolculardır. Bu yolcular havalimanındaki duty 

free, yiyecek- içecek ve konaklama gibi hizmetlerden 

yararlanabilirler.

YAP-İŞLET-DEVRET

Bir kamu altyapı yatırım veya hizmetinin finansmanının, 

özel bir şirket tarafından karşılanması, projenin 

gerçekleştirilmesi, kamu tarafından belirlenen bir süre için 

işletilmesi ve bu sürenin sonunda söz konusu tesislerin 

bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili kamu 

kuruluşuna devredilmesidir.

YOLCU

Havayoluyla seyahat eden, uçuş personeli ve kabin 

mürettebatı dışında uçakta bulunan tüm bireylerdir.

YOLCU HİZMET GELİRİ

Sadece giden yolculardan alınan ücrettir. 
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