
  

 

 

 

  

       

       ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı  : TAV Havalimanları Holding A.Ş. 

Adresi                                            : TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası  

Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A 

Kapısı VIP Yanı) 34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye 

Telefon No.   : 0 212 463 30 00 / 2122                                                  

Fax No.         : 0 212 465 31 00                                                   

Tarih        : 16.01.2012 

Konu        : HAVAS - Yolcu Taşıma Hizmeti 

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na 

TAV Havalimanları Holding’in %65 oranında paya sahip olduğu HAVAŞ, Türkiye’nin 16 

farklı şehrinde havalimanı ile şehir merkezleri arasındaki birinci sınıf yolcu taşıma hizmetini 

29 yıldan bu yana başarıyla gerçekleştirmektedir. 

HAVAŞ, ülkemizin diğer havalimanlarında olduğu gibi İstanbul ili içerisinde de 

özelleştirmeden kaynaklanan hakkının yanısıra, yetkili kurumlar tarafından onaylanan 

güzergahlar ve tarifeler üzerinden, ilgili mevzuata uygun biçimde gereken tüm lisans, izin ve 

ruhsat belgelerini alarak Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda ve ilgili 

mevzuata uygun bir şekilde yürüttüğü bu hizmetine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

alınan karar gereğince 14.01.2012 tarihi itibariyle geçici olarak ara vermek durumunda 

kalmıştır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan bu karar ile ilgili olarak yargı süreci devam 

etmektedir. HAVAŞ, uzun yıllardan bu yana İstanbul’da verdiği yüksek kalite 

standartlarındaki yolcu taşıma hizmetini devam ettirebilmek için her türlü girişimi hukuki 

kurallar çerçevesinde sürdürecek olup Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen A Grubu İşletme 

Ruhsatı ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 20 B maddesi kapsamında edindiği 

kazanılmış haklarının korunması için her türlü yasal ve hukuki yola başvuracaktır. 

 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun 

olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize 

uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu 

açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

 

TAV Havalimanları Holding A.Ş. 

 

Aziz Murat Uluğ Nursel İlgen, CFA 

Finans Direktörü Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 
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