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KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu

ALT KATEGORİLER AĞIRLIK ALINAN NOT
Pay Sahipleri 0,25 95,80

Kamuyu Aydınlatma ve 
Șeffaflık 0,25 97,34

Menfaat Sahipleri 0,15 98,82

Yönetim Kurulu 0,35 94,69

Toplam 1,00 96,25

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna, 
TAV Yatırımcı İlișkileri’nin internet sitesi www.
tavyatirimciiliskileri.com üzerinden ulașılabilir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri 
Șirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim 
uygulamalarını geliștirmeye yönelik çalıșmalarına 
devam etmektedir. İlkelerin bir kısmında uygulamada 
yașanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek 
ülkemizde gerekse uluslararası platformda süregelen 
tartıșmalar, bazı ilkelerin ise Șirket’in mevcut yapısı ile 
tam olarak örtüșmemesi gibi nedenlerden dolayı ilkelere 
tam uyum henüz sağlanamamıștır. SPK Kurumsal 
Yönetim Tebliği uyarınca uygulanması zorunlu tüm 
ilkelere uyum sağlanmıș olup, uygulanması zorunlu 
olmayan ilkelerden henüz tam olarak uygulanmayan 
ilkeler așağıda sıralanmıștır. Söz konusu zorunlu 
olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle 
Șirketimizin maruz kaldığı herhangi bir çıkar çatıșması 
bulunmamaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı
TAV Havalimanları Holding A.Ș. (“Șirket”), Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne ve bütün yasal 
düzenlemelere uyum sağlama yönünde azami ölçüde 
özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eșitlik, șeffaflık, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiștir. 
Șirketimiz pay sahipleri, menfaat sahipleri (çalıșanlar, 
yolcular, tedarikçiler vb.), yönetim kurulu gibi ilgili olan 
tüm grupların çıkarlarına en iyi hizmeti verebilmek için 
Șirketimize uygun yapılar ve prensipler sürekli olarak 
geliștirilmektedir. 

SPK tarafından belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, 
Șirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel 
prensipler uygulanmaktadır. 

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme 
yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme 
kurulușu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme Hizmetleri tarafından “Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu” 
tamamlanmıștır. TAV Havalimanları’nın 18 Ağustos 
2017 tarihinde açıklamıș olduğu 96,17 olan Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme notu, Șirket’in kurumsal 
yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli 
iyileștirme çabaları sonrasında, 17 Ağustos 2018 tarihi 
itibarıyla 96,25 olarak yukarı yönlü revize edilmiștir.
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• Esas Sözleșme’de bir hüküm bulunmamasına karșın, 
Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde 
belirtildiği șekilde, menfaat sahipleri ve medya dâhil 
kamuya açık olarak Șirket merkezinin bulunduğu 
İstanbul’da yapılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesince, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 
2018 yılında gerçekleștirilen Olağan Genel Kurul 
Toplantısı elektronik oy kullanımına açık bir șekilde 
gerçekleștirilmiștir.

• Azınlık hakları esas sözleșme ile sermayenin yirmide 
birinden daha düșük bir oranda pay sahibi olanlara 
tanınmamıș olup, genel uygulamalara paralel 
olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler 
çerçevesinde haklar sağlanmıștır. 

• Esas Sözleșme’de ifade edilmemesine karșın, 
Șirket’in kurulușundan bu yana Yönetim Kurulu 
Bașkanı ile İcra Kurulu Bașkanı aynı kiși değildir. 
Șirket’te hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine 
sahip değildir.

• Șirketimizin ortaklık yapısı, SPK Kurumsal Yönetim 
tebliği gereği komite bașkanlarının bağımsız 
üyelerden olușmasının gerekliliği gibi mevzuattan 
kaynaklanan zorunluluklara uyum nedeniyle ve ayrıca 
dört farklı komitenin olușturulması gerektiğinden, 

UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. Pay Sahipliği Haklarının 
Kullanımının Kolaylaștırılması

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının 
kullanımını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
güncel olarak ortaklığın kurumsal 
internet sitesinde yatırımcıların 
kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.2.1- Șirket yönetimi özel 
denetim yapılmasını zorlaștırıcı 
ișlem yapmaktan kaçınmıștır.

X

Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları birkaç komitede 
birden görev almıștır.

• “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi 
uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey 
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm 
menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya 
açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kiși bazında 
değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına 
yer verilecek șekildedir. Șirketimiz bağımsız üyeler 
dıșındaki Yönetim Kurulu üyelerine Olağan Genel 
Kurul toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir 
ücret ödememektedir. Ücretlendirme politikası yazılı 
hale getirilmiș ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir 
madde olarak ortakların bilgisine sunulmuș ve pay 
sahiplerinin bu konuda görüș bildirmesi sağlanmıștır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Ebru Yonca Çapa

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Fernando Echegaray
Franck Mereyde
Filiz Demiröz
Nursel İlgen

Așağıda yeralan bilgilere Șirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yeralan Kurumsal Yönetim Uyum bölümünden ulașabilirsiniz.
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
1.3. Genel Kurul

1.3.2 - Șirket, Genel Kurul 
gündeminin açık șekilde ifade 
edilmesini ve her teklifin ayrı bir 
bașlık altında verilmiș olmasını 
temin etmiștir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir șekilde 
ortaklık bilgilerine ulașma 
imkânı olan kimseler, kendileri 
adına ortaklığın faaliyet konusu 
kapsamında yaptıkları ișlemler 
hakkında Genel Kurul’da bilgi 
verilmesini teminen gündeme 
eklenmek üzere yönetim 
kurulunu bilgilendirmiștir.

X

1.3.8 - Gündemde özellik arz 
eden konularla ilgili yönetim 
kurulu üyeleri, ilgili diğer 
kișiler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu 
bulunan yetkililer ve denetçiler, 
Genel Kurul toplantısında hazır 
bulunmuștur.

X

1.3.10-Genel Kurul gündeminde, 
tüm bağıșların ve yardımların 
tutarları ve bunlardan 
yararlananlara ayrı bir maddede 
yer verilmiștir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı 
söz hakkı olmaksızın menfaat 
sahipleri ve medya dahil kamuya 
açık olarak yapılmıștır.

X

1.4. Oy Hakkı
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy 
haklarını kullanmalarını 
zorlaștırıcı herhangi bir kısıtlama 
ve uygulama bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Șirketin imtiyazlı 
oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır.

X
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
1.4.3 - Șirket, beraberinde 
hakimiyet ilișkisini de getiren 
karșılıklı iștirak ilișkisi içerisinde 
bulunduğu herhangi bir ortaklığın 
Genel Kurulu’nda oy haklarını 
kullanmamıștır.

X

1.5. Azlık Hakları
1.5.1- Șirket azlık haklarının 
kullandırılmasına azami özen 
göstermiștir.

X

1.5.2-Azlık hakları esas 
sözleșme ile sermayenin yirmide 
birinden daha düșük bir orana 
sahip olanlara da tanınmıș ve 
azlık haklarının kapsamı esas 
sözleșmede düzenlenerek 
genișletilmiștir.

X

Șirket esas 
sözleșmemiz 

uyarınca; șirket 
sermayesinin en 

az %5’ini temsil 
eden pay sahipleri 
azınlık hissedarlık 
haklarına sahiptir.

1.6. Kâr Payı Hakkı
1.6.1 - Genel Kurul tarafından 
onaylanan kâr dağıtım politikası 
ortaklığın kurumsal internet 
sitesinde kamuya açıklanmıștır.

X

1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, 
pay sahiplerinin ortaklığın 
gelecek dönemlerde elde 
edeceği kârın dağıtım usul ve 
esaslarını öngörebilmesine imkan 
verecek açıklıkta asgari bilgileri 
içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri 
ve dağıtılmayan kârın kullanım 
șekli ilgili gündem maddesinde 
belirtilmiștir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr 
dağıtım politikasında pay 
sahiplerinin menfaatleri ile 
ortaklık menfaati arasında denge 
sağlanıp sağlanmadığını gözden 
geçirmiștir.

X
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
1.7. Payların Devri

1.7.1 - Payların devredilmesini 
zorlaștırıcı herhangi bir kısıtlama 
bulunmamaktadır.

X

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
2.1.1 - Șirketin kurumsal internet 
sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal 
yönetim ilkesinde yer alan tüm 
öğeleri içermektedir.

X

2.1.2-Pay sahipliği yapısı 
(çıkarılmıș sermayenin %5’inden 
fazlasına sahip gerçek kiși pay 
sahiplerinin adları, imtiyazları, 
pay adedi ve oranı) kurumsal 
internet sitesinde en az 6 ayda 
bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Șirketin kurumsal internet 
sitesindeki bilgiler Türkçe ile 
tamamen aynı içerikte olacak 
șekilde ihtiyaca göre seçilen 
yabancı dillerde de hazırlanmıștır.

X

2.2. Faaliyet Raporu
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık 
faaliyet raporunun șirket 
faaliyetlerini tam ve doğru 
șekilde yansıtmasını temin 
etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 
numaralı ilkede yer alan tüm 
unsurları içermektedir.

X

3.1. Menfaat Sahiplerine İlișkin 
Șirket Politikası

3.1.1- Menfaat sahiplerinin 
hakları ilgili düzenlemeler, 
sözleșmeler ve iyi niyet kuralları 
çerçevesinde korunmaktadır.

X
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin 
haklarıyla ilgili politika 
ve prosedürler șirketin 
kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, 
mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan 
ișlemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar olușturulmuștur.

X

3.1.5 - Șirket, menfaat sahipleri 
arasındaki çıkar çatıșmalarını 
dengeli bir șekilde ele almaktadır.

X

3.2. Menfaat Sahiplerinin 
Șirket Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi

3.2.1 - Çalıșanların yönetime 
katılımı, esas sözleșme veya 
șirket içi yönetmeliklerle 
düzenlenmiștir.

X

3.2.2 - Menfaat sahipleri 
bakımından sonuç doğuran 
önemli kararlarda menfaat 
sahiplerinin görüșlerini almak 
üzere anket / konsültasyon gibi 
yöntemler uygulanmıștır.

X

3.3. Șirketin İnsan Kaynakları 
Politikası

3.3.1 - Șirket fırsat eșitliği 
sağlayan bir istihdam politikası 
ve tüm kilit yönetici pozisyonları 
için bir halefiyet planlaması 
benimsemiștir.

X

3.3.2 - Personel alımına 
ilișkin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmiștir.

X

3.3.3 - Șirketin bir İnsan 
Kaynakları Gelișim Politikası 
bulunmaktadır ve bu kapsamda 
çalıșanlar için eğitimler 
düzenlemektedir.

X



80

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
3.3.4 - Șirketin finansal 
durumu, ücretlendirme, kariyer 
planlaması, eğitim ve sağlık 
gibi konularda çalıșanların 
bilgilendirilmesine yönelik 
toplantılar düzenlenmiștir.

X

3.3.5 - Çalıșanları etkileyebilecek 
kararlar kendilerine ve çalıșan 
temsilcilerine bildirilmiștir. Bu 
konularda ilgili sendikaların da 
görüșü alınmıștır.

X

İnsan kaynakları 
politikasında 

belirtilmiș olan 
çalıșanlarla 

ilgili kararlarda 
sendikalardan 

görüș alınması 
ve toplu iș 

sözleșmesi 
konuları TAV 

Grubu șirketleri 
genelinde sendikal 

yapılanma 
söz konusu 

olmadığından 
uygulanabilir 

değildir.

3.3.6 - Görev tanımları ve 
performans kriterleri tüm 
çalıșanlar için ayrıntılı olarak 
hazırlanarak çalıșanlara 
duyurulmuș ve ücretlendirme 
kararlarında kullanılmıștır.

X

3.3.7 - Çalıșanlar arasında 
ayrımcılık yapılmasını önlemek 
ve çalıșanları șirket içi fiziksel, 
ruhsal ve duygusal açıdan kötü 
muamelelere karșı korumaya 
yönelik prosedürler, eğitimler, 
farkındalığı artırma, hedefler, 
izleme, șikâyet mekanizmaları 
gibi önlemler alınmıștır.

X

3.3.8 - Șirket, dernek kurma 
özgürlüğünü ve toplu iș 
sözleșmesi hakkının etkin 
bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir.

X
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
3.3.9 - Çalıșanlar için güvenli bir 
çalıșma ortamı sağlanmaktadır. X

3.4. Müșteriler ve Tedarikçilerle 
İlișkiler

3.4.1-Șirket, müșteri 
memnuniyetini ölçmüștür ve 
koșulsuz müșteri memnuniyeti 
anlayıșıyla faaliyet göstermiștir.

X

3.4.2 - Müșterinin satın aldığı 
mal ve hizmete ilișkin taleplerinin 
ișleme konulmasında gecikme 
olduğunda bu durum müșterilere 
bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Șirket mal ve hizmetlerle 
ilgili kalite standartlarına bağlıdır. X

3.4.4 - Șirket, müșteri 
ve tedarikçilerin ticari sır 
kapsamındaki hassas bilgilerinin 
gizliliğini korumaya yönelik 
kontrollere sahiptir.

X

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal 
Sorumluluk

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik 
Davranıș Kuralları’nı belirleyerek 
șirketin kurumsal internet 
sitesinde yayımlamıștır.

X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk 
konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk 
ve rüșvetin önlenmesine yönelik 
tedbirler almıștır.

X

4.1. Yönetim Kurulunun İșlevi
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji 
ve risklerin șirketin uzun vadeli 
çıkarlarını tehdit etmemesini 
ve etkin bir risk yönetimi 
uygulanmasını sağlamaktadır.

X



82

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
4.1.2-Toplantı gündem ve 
tutanakları, yönetim kurulunun 
șirketin stratejik hedeflerini 
tartıșarak onayladığını, ihtiyaç 
duyulan kaynakları belirlediğini 
ve yönetimin performansının 
denetlendiğini ortaya 
koymaktadır.

X

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet 
Esasları

4.2.1-Yönetim kurulu 
faaliyetlerini belgelendirmiș 
ve pay sahiplerinin bilgisine 
sunmuștur.

X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin 
görev ve yetkileri yıllık faaliyet 
raporunda açıklanmıștır.

X

4.2.3 - Yönetim kurulu, șirketin 
ölçeğine ve faaliyetlerinin 
karmașıklığına uygun bir iç 
kontrol sistemi olușturmuștur.

X

4.2.4-İç kontrol sisteminin ișleyiși 
ve etkinliğine dair bilgiler yıllık 
faaliyet raporunda verilmiștir.

X

4.2.5 - Yönetim kurulu bașkanı 
ve icra bașkanı (genel müdür) 
görevleri birbirinden ayrılmıș ve 
tanımlanmıștır.

X

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı 
ilișkileri bölümü ve kurumsal 
yönetim komitesinin etkili bir 
șekilde çalıșmasını sağlamakta 
ve șirket ile pay sahipleri 
arasındaki anlașmazlıkların 
giderilmesinde ve pay 
sahipleriyle iletișimde yatırımcı 
ilișkileri bölümü ve kurumsal 
yönetim komitesiyle yakın 
ișbirliği içinde çalıșmıștır.

X
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin 
görevleri esnasındaki kusurları ile 
șirkette sebep olacakları zarara 
ilișkin olarak Șirket, sermayenin 
%25’ini așan bir bedelle yönetici 
sorumluluk sigortası yaptırmıștır.

X

4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı
4.3.9- Șirket yönetim kurulunda, 
kadın üye oranı için asgari 
%25’lik bir hedef belirleyerek 
bu amaca ulașmak için politika 
olușturmuștur. Yönetim kurulu 
yapısı yıllık olarak gözden 
geçirilmekte ve aday belirleme 
süreci bu politikaya uygun șekilde 
gerçekleștirilmektedir.

X

4.3.10 - Denetimden sorumlu 
komitenin üyelerinden en az 
birinin denetim/muhasebe 
ve finans konusunda 5 yıllık 
tecrübesi vardır.

X

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının 
Șekli

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu 
üyeleri, yönetim kurulu 
toplantılarının çoğuna fiziksel 
katılım sağlamıștır.

X

4.4.2 - Yönetim kurulu, 
gündemde yer alan konularla ilgili 
bilgi ve belgelerin toplantıdan 
önce tüm üyelere gönderilmesi 
için asgari bir süre tanımlamıștır.

X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan 
ancak görüșlerini yazılı olarak 
yönetim kuruluna bildiren üyenin 
görüșleri diğer üyelerin bilgisine 
sunulmuștur.

X

4.4.4 - Yönetim kurulunda her 
üyenin bir oy hakkı vardır. X

4.4.5 - Yönetim kurulu 
toplantılarının ne șekilde 
yapılacağı șirket içi düzenlemeler 
ile yazılı hale getirilmiștir.

X
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı 
zaptı gündemdeki tüm 
maddelerin görüșüldüğünü 
ortaya koymakta ve karar zaptı 
muhalif görüșleri de içerecek 
șekilde hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin 
șirket dıșında bașka görevler 
alması sınırlandırılmıștır. Yönetim 
kurulu üyelerinin șirket dıșında 
aldığı görevler Genel Kurul 
toplantısında pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmuștur.

X

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde 
Olușturulan Komiteler

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu 
üyesi sadece bir komitede görev 
almaktadır.

X

Șirket ortaklık 
yapısı ve 4 farklı 

komite olması 
nedeniyle bazı 

üyeler birden fazla 
komitede görev 

almaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüșlerini 
almak için gerekli gördüğü kișileri 
toplantılara davet etmiștir ve 
görüșlerini almıștır.

X

4.5.7 - Komitenin danıșmanlık 
hizmeti aldığı kiși/kurulușun 
bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık 
faaliyet raporunda yer verilmiștir.

X

Yönetim Kurulu 
içerisinde 

olușturalan 
Komiteler 

danıșmanlık 
hizmeti 

almamıștır.

4.5.8 - Komite toplantılarının 
sonuçları hakkında rapor 
düzenlenerek yönetim kurulu 
üyelerine sunulmuștur.

X
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UYUM DURUMU
AÇIKLAMA

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine 
ve İdari Sorumluluğu Bulunan 
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

4.6.1 - Yönetim kurulu, 
sorumluluklarını etkili 
bir șekilde yerine getirip 
getirmediğini değerlendirmek 
üzere yönetim kurulu 
performans değerlendirmesi 
gerçekleștirmiștir.

X

4.6.4 - Șirket, yönetim kurulu 
üyelerinden herhangi birisine 
veya idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerine kredi 
kullandırmamıș, borç vermemiș 
veya ödünç verilen borcun 
süresini uzatmamıș, șartları 
iyileștirmemiș, üçüncü șahıslar 
aracılığıyla kișisel bir kredi bașlığı 
altında kredi kullandırmamıș 
veya bunlar lehine kefalet gibi 
teminatlar vermemiștir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri 
ve idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilere verilen ücretler yıllık 
faaliyet raporunda kiși bazında 
açıklanmıștır.

X

Yönetim Kurulu 
üyelerine ve idari 

sorumluluğu 
bulunan 

yöneticilere 
verilen ücretler 

ile sağlanan diğer 
tüm menfaatler, 

yıllık faaliyet 
raporu vasıtasıyla 

kamuya 
açıklanmaktadır. 
Açıklamamız kiși 
bazında olmayıp, 

Yönetim Kurulu 
ve üst düzey 

yöneticileri 
kapsamaktadır.
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1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının 
Kolaylaștırılması

Yıl boyunca șirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı

11 konferansa katılım sağlandı ve Șirket merkezi ve 
çeșitli yerlerde gerçekleșen toplantılarda 297 yatırımcı 

ile görüșme yapıldı.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı 0

Genel Kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 
sayısı 0

1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662833

Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eș anlı 
olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Türkçe ve İngilizce eșanlı olarak sunulmuștur.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan ișlemlerle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları

-

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında 
gerçekleștirilen ilișkili taraf ișlemleriyle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları 

-

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında 
gerçekleștirilen yaygın ve süreklilik arz eden ișlemlerle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları

-

Șirketin kurumsal internet sitesinde, bağıș ve yardımlara 
ilișkin politikanın yer aldığı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/Șirketimizin Politikaları

Bağıș ve yardımlara ilișkin politikanın kabul edildiği Genel 
Kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/347306

Esas sözleșmede menfaat sahiplerinin Genel Kurul’a 
katılımını düzenleyen madde numarası 27.1

Genel Kurul’a katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670474

1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı İmtiyaz bulunmamaktadır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy 
oranları -

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %46,1
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1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, șirketin esas sözleșmesinde (içerik veya 
oran bakımından) genișletilip genișletilmediği

Azlık hakları esas sözleșme ile sermayenin yirmide 
birinden daha düșük bir oranda pay sahibi olanlara 

tanınmamıș olup, genel uygulamalara paralel olarak 
azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde 

haklar sağlanmıștır.

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genișletildi ise ilgili 
esas sözleșme maddesinin numarasını belirtiniz. -

1.6. Kâr Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer 
aldığı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/Șirketimizin Politikaları

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan 
karın kullanım șeklini belirten Genel Kurul gündem 
maddesine ilișkin tutanak metni

-

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde ilgili Genel Kurul tutanağının yer aldığı 
KAP duyurusunun bağlantısı

-

Genel Kurul Tarihi 26.03.2018

Genel Kurul 
Toplantıları

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak șirkete iletilen ek 
açıklama talebi sayısı 0

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı %80

Doğrudan temsil edilen payların oranı %0,0002

Vekaleten temsil edilen payların oranı %99,9998

Șirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem 
maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir 
șekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı 
bölümün adı 

Kurumsal Yönetim/
Genel Kurul Dokumanları

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında 
yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer 
aldığı bölümün adı

Kurumsal Yönetim/
Genel Kurul Dokumanları

Genel kurul toplantı tutanağının ilișkili taraflarla ilgili 
madde veya paragraf numarası 15. Madde

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir 
șekilde ortaklık bilgilerine ulașma imkanı bulunan kiși 
sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) 

44

KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/
Bildirim/670474
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2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal 
yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı 
bölümlerin adları

www.tavyatirimciiliskileri.com

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir 
șekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kiși 
pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

TAV Hakkında/Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen 
bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları 
veya bölüm adları

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin șirket dıșında 
yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının 
yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu / Bağımsızlık Beyanları

b) Yönetim Kurulu bünyesinde olușturulan komitelere 
ilișkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komite Çalıșma Esasları

c) Yönetim Kurulu’nun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve 
üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu

ç) Șirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değișiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 
veya bölüm adı

-

d) Șirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları 
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı -

e) Șirketin yatırım danıșmanlığı ve derecelendirme gibi 
hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatıșmaları ve 
bunları önlemek için alınan tedbirlere ilișkin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı

-

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aștığı karșılıklı 
iștiraklere ilișkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı -

g) Çalıșanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer 
toplumsal ve çevresel sonuç doğuran șirket faaliyetlerine 
ilișkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sürdürülebilirlik
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3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlișkin Șirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer 
aldığı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/Șirketimizin Politikaları

Çalıșan haklarının ihlali nedeniyle șirket aleyhine 
kesinleșen yargı kararlarının sayısı -

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı İç Denetim, Risk ve Uyum Bașkanı

Șirketin ihbar mekanizmasına erișim bilgileri ethic.compliance.international@adp.fr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Șirket Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalıșanların yönetim 
organlarına katılımına ilișkin olan iç düzenlemelerin yer 
aldığı bölümün adı

Kurumsal Yönetim/Șirketimizin Politikaları

Çalıșanların temsil edildiği yönetim organları İș Sağlığı ve Güvenliği Komitesinde temsil edilmektedir.

3.3. Șirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı 
geliștirilmesinde Yönetim Kurulu’nun rolü

Șirketimizin Pay Sahipleri Sözleșmesinden 
tanımlanmıștır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eșitliği ve personel alımı 
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı 
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan 
Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi 
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları 
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili 
maddelerinin özeti

www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan 
Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi 
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları 
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili 
maddelerinin özeti

www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan 
Kaynakları bölümü altında yeralmaktadır.

İș kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle șirket aleyhine 
kesinleșen yargı kararı sayısı -
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3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer 
aldığı bölümün adı

www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde İnsan 
Kaynakları bölümü altında yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk 
raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal 
sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim konularında alınan önlemler

www.tavhavalimanlari.com.tr web sitesinde 
Sürdürülebilirlik bölümü altında yer almaktadır.

İrtikap ve rüșvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla 
mücadele için alınan önlemler

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/Șirketimizin Politikaları altında Yolsuzlukla 

Mücadele ve Rüșvetle Mücadele politikaları içerisinde 
belirtilmiștir.

4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

En son Yönetim Kurulu performans değerlendirmesinin 
tarihi

Son değerlendirme Aralık 2017’de yapılmıștır. Bağımsız 
Üyelerin tamamı dahil olmak üzere Yönetim Kurulu 

Üyeleri çoğunluğunun Mart 2018’de seçilmesi nedeniyle 
performans değerlendirilmesinin 2019 yılı içerisinde 

yapılacaktır.

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız 
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bağımsız Uzmanlardan yararlanılmamıștır.

Bütün Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen Yönetim 
Kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Edward Arkwright, Yönetim Kurulu Bașkanı; Fernando 
Echegaray, Yönetim Kurulu Bașkan Vekili; Ali Haydar 

Kurtdarcan, Yönetim Kurulu Bașkan Vekili; Mustafa Sani 
Șener, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Bașkanı

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 
ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 4

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilișkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa 
numarası

Risk Yönetimi, İç Denetim ve Uyum

Yönetim Kurulu Bașkanı’nın adı Edward Arkwright

İcra Bașkanı / Genel Müdür’ün adı Mustafa Sani Șener

Yönetim Kurulu Bașkanı ve İcra Bașkanı/Genel Müdür’ün 
aynı kiși olmasına ilișkin gerekçenin belirtildiği KAP 
duyurusunun bağlantısı

-
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Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları 
ile șirkette sebep olacakları zararın, șirket sermayesinin 
%25’ini așan bir bedelle sigorta edildiğine ilișkin KAP 
duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/707665

Kurumsal internet sitesinde kadın Yönetim Kurulu 
üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeșitlilik politikası 
hakkında bilgi verilen bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/Șirketimizin Politikaları

Kadın üyelerin sayısı ve oranı Kadın üye sayısı 3’tür ve toplam üye sayısına oranı %27’dir

YÖNETİM KURULU’NUN YAPISI

Yönetim Kurulu 
Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada 
Görevli Olup 

Olmadığı
Bağımsız Üye Olup 

Olmadığı 

Yönetim 
Kuruluna 

İlk Seçilme 
Tarihi

Bağımsızlık 
Beyanının  Yer 

Aldığı KAP 
Duyurusunun 

Bağlantısı

Bağımsız Üyenin 
Aday Gösterme 

Komitesi Tarafından 
Değerlendirilip 

Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını 
Kaybeden Üye 
Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe 
ve/veya Finans 

Alanında En Az 5 Yıllık 
Deneyime Sahip Olup 

Olmadığı

Edward Arkwright - Bağımsız Üye değil 26.08.2013 en az 5 yıllık deneyime 
sahiptir.

Fernando Echegaray - Bağımsız Üye değil 07.07.2017

Ali Haydar Kurtdarcan - Bağımsız Üye değil 27.01.2000

Mustafa Sani Șener İcra Kurulu 
Bașkanı Bağımsız Üye değil 07.11.1997

Philippe Pascal - Bağımsız Üye değil 07.07.2017 en az 5 yıllık deneyime 
sahiptir.

Franck Mereyde
İcra Kurulu 

Bașkan 
Yardımcısı

Bağımsız Üye değil 07.07.2017

Jerome Calvet - Bağımsız Üye değil 11.05.2012

2012/2017 
yılları arasında 
Bağımsız Üye 

olarak görev 
yapmıștır.

en az 5 yıllık deneyime 
sahiptir.

Aylin Selen - Bağımsız 26.03.2018 Değerlendirildi

Ebru Yonca Capa - Bağımsız 26.03.2018 Değerlendirildi

Filiz Demiröz - Bağımsız 26.03.2018 Değerlendirildi en az 5 yıllık deneyime 
sahiptir.

Jean Michel Vernhes - Bağımsız 26.03.2018 Değerlendirildi
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4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle 
yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının sayısı 6

Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %95

Yönetim Kurulu’nun çalıșmalarını kolaylaștırmak için 
elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Webcast/video uygulaması kullanılmaktadır.

Yönetim Kurulu çalıșma esasları uyarınca, bilgi ve 
belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

En az 7 gün önce Yönetim Kurulu Üyelerine 
sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde Yönetim Kurulu toplantılarının 
ne șekilde yapılacağının belirlendiği șirket içi düzenlemeler 
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/Esas Sözleșme/Yönetim Kurulu Toplantıları

Üyelerin șirket dıșında bașka görevler almasını 
sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin ğ) alt 
maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiștir.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olușturulan Komiteler
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu komitelerine ilișkin 
bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Kurulu Çalıșma Esasları

Komite çalıșma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun 
bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663680
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Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Komite Üyelerinin 
Adı-Soyadı

Komite Bașkanı Olup 
Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadığı

Denetim Komitesi   

Filiz Demiröz Evet Yönetim Kurulu Üyesi 

Aylin Selen Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi   
Ebru Yonca Çapa Evet Yönetim Kurulu Üyesi 

Fernando Echegaray Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Filiz Demiröz Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Frank Mereyde Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Nursel İlgen Hayır Yönetim Kurulu Üyesi değil

Aday Gösterme Komitesi   
Aylin Selen Evet Yönetim Kurulu Üyesi 

Ebru Yonca Çapa Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Edward Arkwright Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Philippe Pascal Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Riskin Erken Saptanma 
Komitesi   

Jean-Michel Vernhes Evet Yönetim Kurulu Üyesi 

Ali Haydar Kurtdarcan Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Aylin Selen Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Jerome Calvet Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 

Philippe Pascal Hayır Yönetim Kurulu Üyesi 
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4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olușturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalıșma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal 
yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalıșma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday 
gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalıșma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin 
erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi 
verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün 
adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalıșma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Ücret Komitesi Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından yerine getirilmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal 
performans hedeflerine ve bunlara ulașılıp 
ulașılmadığına ilișkin bilginin verildiği sayfa numarası 
veya bölüm adı

Faaliyet Raporu, 2018 yılı gerçekleșmeleri

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada 
görevli olmayan üyelere ilișkin ücretlendirme 
politikasının yer aldığı bölümünün adı.

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal Yönetim/
Șirketimizin Politikaları altında Ücretlendirme politikası 

içerisinde belirtilmiștir.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa 
numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu, Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey 
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı %82
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Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin 
Adları

İcrada Görevli 
Olmayan

 Üyelerin Oranı

Komitede 
Bağımsız 

Üyelerin Oranı

Komitenin 
Gerçekleștirdiği 

Fiziki Toplantı
 Sayısı

Komitenin 
Faaliyetleri 

Hakkında Yönetim 
Kuruluna Sunduğu 

Rapor Sayısı

Denetim Komitesi %100 %100 4 4

Kurumsal Yönetim Komitesi %80 %40 6 6

Aday Gösterme Komitesi %100 %50 2 2

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

%100 %40 6 6


