FAALİYET RAPORU 2010

Hizmet sanatı...

2010 faaliyet raporu’nda fotoğrafları yer alan
tav havalimanLARı çalışanları

Özlem Akşahin
Tav İstanbul, Yönetici Asistanı

Suna Gürer Tav Güvenlik,
İnsan Kaynakları Yönetmeni

Tahsin Atalar Tav İstanbul,
BHS Bakım Mekanik Teknisyeni

Yasemin Enç Tav Havalimanları Holding,
Yönetici Asistanı

Özlem Gümüş
Havaş, Yolcu Hizmetleri Memuru

Mustafa Yolasığmaz
Tgs, Şut Görevlisi

Baiba Urtane
North Hub Services (NHS), CIP Yöneticisi

Neriman Aslan
Atü, Ürün Temsilcisi

Öner Erdoğan
Bta, Servis Elemanı

Yunus Özcan TAV İşletme Hizmetleri,
primeclass CIP Memuru

Nilhan Kolay Tav İşletme Hizmetleri,
primeclass CIP Memuru

Seda Osten Tav İşletme Hizmetleri,
Ticari İşler Uzman Yardımcısı

Seyhan Kahraman
Tav Güvenlik, Güvenlik Görevlisi

Semra Hacı
Tav Güvenlik, Güvenlik Görevlisi

Sanatla yoğrulan insan rafineleşmiş,
billurlaşmış insandır.
Sanattan korkmak, kaçmak, uzak durmak
billurlaşmayı reddetmek gibidir.
Dans, bir maestronun bir orkestrayı yönetmesi gibi,
insanın kendi vücudunu yönetmesidir.
Dans, insanın kendi hareketlerini bir müzik eseri
gibi dokumasıdır.
Dans, insanın ruhunun müziğini hareketlerine
aktarmasıdır.
Aynı anda insanlar gülüyorlarsa, aynı anda ağlıyorlarsa,
aynı anda heyecanlanıyor, aynı anda birbirine benzer
şeyleri düşünüyorlarsa, aynı anda avuçlarındaki
kelebekleri alkışlarla uçuruyorlarsa orası bir mabettir.
Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir bir dostla karşılaştığı
zaman ‘Merhaba’ derdi, ayrılırken de ‘MERHABA’.
Aslında hayatlarımızın büyük bir kısmını yukarıdaki
yazıda neleri hissediyorsak öyle kurmaya çalışıyoruz.
Çünkü yaratmak bir süreçtir. Özellikle sahne sanatlarında…
Kollektif sanatlarda... TAV Havalimanları bizden böyle
bir çalışma istediğinde önce inanamadım. Bir kere yalnız
olmadığımız duygusu beni çok mutlu etti. Çalışmalar
profesyonel, işini bilen insanlarla gerçekleşince bir
de üstüne bizi performans ve istekleriyle hakikaten
etkileyen kamera önüne geçmeye ikna edebildiğimiz
TAV Havalimanları çalışanlarıyla da bütünleşince ortaya
hepimizin önem ve değer verdiği bir çalışma zaten
çıkacaktı. Umarım duyduğumuz bu heyecan fotoğraf
karelerine yansımıştır.
Tüm ortak noktada heyecanı paylaştığım arkadaşlarıma
sevgiler olsun…
Tan Sağtürk
Bale Sanatçısı ve Koreograf
Tan Sağtürk Akademi
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Bu faaliyet raporunun bazı sayfalarında, TAV Havalimanları ve iştirakleri hakkında, yeni mobil teknolojileri kullanarak
daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak QR kodlar kullanılmıştır. Önceden “QR Code Reader” yüklenmiş olan mobil
cihazınızın kamerasını, sayfadaki kod görseline yaklaştırdığınızda, bu kod sizi internete, konu hakkında daha fazla bilgi
alabileceğiniz ilgili web sayfasına yönlendirecektir. Örneğin bu sayfadaki QR kod ile kolayca TAV Havalimanları Holding
Yatırımcı Ilişkileri Bölümü’nün ana sayfasına ulaşabilirsiniz.

2000 yılında önümüze
koyduğumuz “10 yılda 10
havalimanı” işletme hedefine
ulaşmanın gururunu ve
mutluluğunu yaşarken,
TAV Havalimanları olarak
yeni hedefimiz, 2020
yılında “sanat şaheseri
havalimanlarımızda
hizmet sanatımızla buluşan”
yolcu sayısını 100 milyona
çıkarmaktır.
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bir bakışta tav
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2010 yılı faaliyetleri

raporlar ve finansal bilgiler

Biz kimiz?
Strateji
Stratejimiz

Önceliklerimiz

• Organik büyümeyle değer yaratmak

• Maliyet artışını gelir artışının altında
tutmak
• Operasyonel kaldıraç etkisi

• İnorganik büyüme

• Avrupa, Rusya ile Bağımsız Devletler
Topluluğu, Baltık Devletleri ile Gürcistan,
Orta Doğu, Afrika ve Hindistan’ın yer aldığı
hedef bölgemizdeki portföyümüze yeni
havalimanlarını dahil etmek.
• Yönetim hizmet anlaşmalarıyla hedef
bölgemizin dışındaki ülkelere genişlemek

• Duty free, yiyecek-içecek, BT, yer hizmetleri
ve güvenlik alanında faaliyet gösteren
iştiraklerin gelirlerini artırmak

• Hizmet ağımızı genişletmek: TAV’ın
işletmediği havalimanlarında da ticari
faaliyetlerde bulunmak
• Verimi artırmak: Ticari gelirleri artırmak,
ticari alanları geliştirmek ve penetrasyonu
artırmak

Odak Noktası
• Geniş bir yelpazeye yayılan iş kollarıyla bütünleyici hizmetler veren, entegre hizmet modeli
• Kaynak kullanımı ve kaynak dağılımının optimizasyonuna olanak veren ortak girişimler
• Gelişmekte olan ekonomilerde, niş pazarlardaki yatırım fırsatları
• Büyüme potansiyeli olan havaalanlarının ve Kamu Özel Sektör İşbirliği yapısına sahip
projelerin değerlendirilmesi
Havacılık sektöründeki gelişmelere hızla uyum sağlayarak ve sektörümüze öncülük ederek
büyüyoruz. Oluşturduğumuz sürdürülebilir temel üzerinde, uzun vadeli, sağlıklı, kârlı ve akıllı
büyümemize devam etmek için sürekli kendimizle yarışıyoruz. Gelecek dönemde yurt içinde
liderliğimizi korumak ve uluslararası düzeyde konumumuzu güçlendirmek için hızlı ve etkin karar
alma yeteneğimizle ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, 2010 yılında yaklaşık 48 milyon olan
hizmet verdiğimiz yolcu sayısını önümüzdeki 10 yılda 100 milyona çıkarmaktır.
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Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticari Unvanı / Adı-Soyadı

Hisse(1)

Sermaye Payı (%)

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.

94.664.477

26,1

Akfen Holding A.Ş.

94.886.071

26,1

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

15.139.046

4,2

Halka Açık Olmayan Kısım (Diğer)

12.775.048

3,5

Halka Açık Kısım (Diğer)

145.816.608

40,1

Toplam

363.281.250

100,0

(1) 31.12.2010 itibarıyla

Kurucu Hissedarlar

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. Faaliyetlerini altyapıdan
inşaata geniş bir alana yayan ve entegre bir
anlayışıyla yürüten Tepe İnşaat, birikimini
uluslararası ölçekte değerlendiren, deneyimli ve
seçkin bir inşaat şirketidir.

%26,1

Akfen Holding A.Ş. Kendini bir iş geliştirme şirketi
olarak konumlandıran Akfen, başta altyapı yatırımları
olmak üzere, inşaat, enerji, gayrimenkul yatırım
ortaklığı sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding
şirketidir.

%26,1

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Türkiye,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki inşaat
projelerinde faaliyet göstermektedir.

%4,2

Diğer Hissedarlar

Halka Açık Kısım (Diğer)

%40,1

Halka Açık Olmayan Kısım (Diğer)

%3,5

1997 yılında İstanbul’da Tepe ve Akfen gruplarının
ortak girişimiyle kurulan TAV Havalimanları Holding,
faaliyetlerine İstanbul Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Terminali’nin yapım çalışmalarını iki yıl
gibi kısa bir sürede tamamlayarak başladı. Geçen
sürede başarılarına sürekli yenilerini ekleyen
Şirket, hem havalimanı yapım projelerinde hem de
havalimanı işletmeciliğinde küresel bir marka olarak
Türkiye’yi en iyi biçimde temsil etti. Holding, 2006
yılında stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden
yapılanarak “işletme” ve “yapım” faaliyetlerini, TAV
Havalimanları Holding (TAV Havalimanları) ve TAV
İnşaat olarak düzenledi.
DHMİ 2010 yılı yolcu istatistiklerine göre Türkiye’nin
lider havalimanı işletmecisi konumunda olan
TAV Havalimanları Holding, üç kıtaya yayılan
faaliyetleriyle gücünü artırmaya ve sürdürülebilir
büyümesine devam ediyor.
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Biz kimiz?
Organizasyon Yapısı

Hissedar Değeri

Havalimanı İşletmeciliği

TAV Havalimanları Holding hisseleri, İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda 23 Şubat 2007’den bu yana
işlem görüyor.

• İstanbul Atatürk Havalimanı
• Ankara Esenboğa Havalimanı
• İzmir Adnan Menderes Havalimanı/Dış
Hatlar Terminali
• Antalya Gazipaşa Havaalanı
• Gürcistan, Tiflis Havalimanı
• Gürcistan, Batum Havalimanı
• Tunus, Monastır Havalimanı
• Tunus, Enfidha Havalimanı
• Makedonya, Üsküp Havalimanı
• Makedonya, Ohrid Havalimanı

Hizmet Şirketleri
•
•
•
•
•
•

Yer Hizmetleri: Havaş, TGS ve NHS
Gümrüksüz Mağazacılık: ATÜ
Yiyecek-İçecek Hizmetleri: BTA
İşletme Hizmetleri: TAV İşletme Hizmetleri
Bilişim Hizmetleri: TAV Bilişim
Özel Güvenlik Hizmetleri: TAV Özel
Güvenlik

2010 yılında yaklaşık 48 milyon yolcuya
hizmet sunarak, yolcu sayısında %13 artış
yakalayan TAV Havalimanları, Makedonya’da
Üsküp ve Ohrid Havalimanlarını faaliyete
alarak Balkanlar’daki ve Avrupa’daki varlığını
daha da güçlendirdi. İştirakleriyle birlikte
yılda yaklaşık 420 bin uçak seferine hizmet
sunan TAV Havalimanları, yatırımlarıyla
global çapta tanınırlığını, saygınlığını ve
marka değerini artırmaya devam ediyor.
TAV Havalimanları, yer hizmetlerinden duty
free mağazalara, kişiye özel hizmetlerden
güvenliğe kadar bir havalimanından
beklenebilecek her türlü ihtiyacı karşılamayı
hedefleyen hizmet şirketleriyle müşterilerine
benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatırken,
konsolide gelirlerinin yarıdan fazlasını da bu
hizmetlerden elde ediyor.

TAV Havalimanları Holding hisseleri, 2010 yılında
%58 getiri sağlayarak İMKB 30’un en iyi performans
gösteren üçüncü hissesi oldu.

Sermaye Artırımları
Yıllar

Tutar

%

Sermaye (TL)

2010

-

-

-

2009

121.093.750

50

363.281.250

2008

-

-

242.187.500

2010 Yıl Sonu İtibarıyla
Kapanış fiyatı

7,48 TL
Piyasa Değeri

1,8 milyar ABD doları
Halka açıklık

%44
2010

En yüksek hisse fiyatı

8,15 TL

En düşük hisse fiyatı

4,68 TL
yıllık getiri

%58

Günlük ortalama işlem hacmi

12 milyon ABD doları
Not: Günlük ortalama işlem hacmi 2010 yılı ortalamasıdır.
Efektif halka açıklık oranı %40’dır.
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rakamlarla 5 yılda tav
ciro(*) (milyon avro)

favök(*) (milyon avro)

785

2010

640

77

2007

402

ortalama çalışan sayısı

48

2010

42

2009

41

2008

2007

2006

2007

2006

yolcu sayısı (milyon)

23

2008

29

2006

30

2009

141

2008

508

2010

167

2009

627

212

17.535

2010

12.194

2009

11.289
9.473
8.146

2008

2007

2006

(*) İnşaat gelirleri ve harcamaları hariç, Ankara ve İzmir’de işletilen havalimanlarından elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilmiştir.
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Ne iş yapıyoruz?
Havalimanı İşletmeciliği

Türkiye

Gürcistan

İstanbul
%100
	Atatürk Havalimanı

	Tiflis
%66(*) Havalimanı

	Ankara
%100 Esenboğa Havalimanı

	Batum
%60(*) Havalimanı

İzmir Adnan Menderes
%100
	dış hatlar terminali

%100

antalya Gazipaşa
Havaalanı(1)

Tunus

Makedonya

	Monastır
havalimanı
%67

	Üsküp
havalimanı(3)
%100

	enfidha
havalimanı(2)
%67

	ohrid
havalimanı(3)
%100

(1) Gazipaşa Havaalanı ile ilgili sözleşme 7 Ocak 2008 tarihinde imzalanmıştır.
(2) 1 Ocak 2008 tarihinde Monastır Havalimanı’nın işletmesi üstlenilmiştir. Enfidha Havalimanı ise 2009 Aralık ayı itibarıyla işletilmeye başlanmıştır.
(3) Havalimanı, 1 Mart 2010 itibarıyla devralınmıştır.
(*) TAV Havalimanları ortaklık payının %76 olması yönünde 25.03.2011 tarihinde anlaşmaya varmıştır.
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Duty Free

Yiyecek, İçecek

ATÜ

BTA

Türkiye’nin en büyük gümrüksüz satış mağazaları.
Faaliyetlerini dünyanın önde gelen seyahat
perakendecisi Alman Heinemann’ın iştiraki olan
Unifree ile ortak yürütüyor. Türkiye, Gürcistan,
Tunus, Makedonya ve Letonya operasyonları ile geniş
bir coğrafyaya yayılan, çeşitlendirilmiş operasyon
portföyüne sahip.

Operasyonlarını Türkiye, Gürcistan, Makedonya,
Tunus ve Letonya’nın yer aldığı geniş bir coğrafyada
sürdürüyor. Faaliyet gösterdiği havalimanlarında
144 noktada, 12.500 koltuk kapasitesiyle yiyecek
& içecek satışı yapıyor. Aynı zamanda 131 oda
kapasiteli İstanbul Havalimanı Oteli’nin işletmecisi
ve Türkiye’de çeşitli zincirlere pastane ürünleri
konusunda tedarik hizmeti veriyor.

Ciro(*)

Ciro(*)

%50

340,0 milyon avro

(*) Satış gelirleri eliminasyonu öncesidir (ATÜ’nun cirosunun 100% alınmıştır.)

%67

75,0 milyon avro
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Ne iş yapıyoruz?
Yer Hizmetleri

Diğer

Havaş

TAV İşletme Hizmetleri

%65 pazar payıyla Türkiye’nin lider yer hizmetleri
şirketi olan Havaş, Türkiye’de 22 havaalanında,
yaklaşık 200 havayolu şirketine kesintisiz trafik,
ramp ve kargo hizmetleri sunuyor.

Ticari alan tahsisi, CIP, VIP ve seyahat acentesi
hizmetleri veriyor.

%65
(1)

Ciro(*)

163,5 milyon avro
TGS(2)

%50
İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ankara
Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Adana
havalimanlarında yer hizmeti veriyor.

Ciro(*)

39,8 milyon avro
nhs

%100
ciro

30,1 milyon avro
TAV bilişim

%99

FIDS ve FMS gibi havalimanı bilgi teknolojileri
hizmetleri veriyor.

Ciro

9,7 milyon avro
TAV güvenlik

%67(**)

%50

İstanbul Atatürk, Ankara, İzmir ve Gazipaşa’da
güvenlik hizmetleri sağlayıcısı olarak faaliyet
gösteriyor.

North Hub Services (NHS), Riga ve Helsinki
havalimanlarında yer hizmeti veriyor.

ciro

Ciro(*)

2,8 milyon avro

8,6 milyon avro

(1) 2010 döneminde hizmet verilen uçak sayısına göre hesaplanmıştır.
(2) TGS, 1 Ocak 2010 itibarıyla faaliyete başlamıştır.
(*) Satış gelirleri eliminasyonu öncesi, oransal konsolide edilen şirketlerdeki ortaklık payı ile orantılı olarak hesaplanmıştır. (TGS ve NHS’nin 50%’si)
(**) TAV Havalimanları ortaklık payının %100 olması yönünde 25.03.2011 tarihinde anlaşmaya varmıştır.
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Nerede çalışıyoruz?
Makedonya

725,5 BİN
12,8 BİN

TAV’IN 2010 YOLCU TRAFİĞİ

TAV’IN 2010 Ticari Uçak TRAFİĞİ

Tunus

3,9 MİLYON
31,8 BİN
TAV’IN 2010 YOLCU TRAFİĞİ

TAV’IN 2010 Ticari Uçak TRAFİĞİ

416 BİN TAV TOPLAM TİCARİ UÇAK TRAFİĞİ
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Gürcistan

910,2 BİN
18,7 BİN

TAV’IN 2010 YOLCU TRAFİĞİ

TAV’IN 2010 Ticari Uçak TRAFİĞİ

Türkiye

42,0 MİLYON
353,2 BİN

TAV’IN 2010 YOLCU TRAFİĞİ

TAV’IN 2010 Ticari Uçak TRAFİĞİ

47,6 MİLYON TAV TOPLAM YOLCU SAYISI
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2010 yılı nasıl geçti?
YOLCU TRAFİĞİ ARTIYOR
Yolcu Sayısı (milyon) ve Büyüme Oranı (%)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Türkiye Yolcu Sayısı

57

65

70

79

86

103

Dış Hat

36

34

38

44

44

52

21

31

32

36

41

51

26

14

9

13

8

20

TAV Havalimanları Yolcu Sayısı

17

23

30

41

42

48

Dış Hat

12

13

17

25

26

29

5

10

13

16

16

18

63

37

33

35

3

13

1

3

5

6

8

10

İç Hat
Türkiye Yolcu Sayısı Büyüme Oranı (%)

İç Hat
TAV Yolcu Sayısı Büyüme Oranı (%)
TAV Hizmet Verilen Havalimanı Sayısı
Kaynak: DHMİ

PERFORMANSIMIZ DÜNYA
ORTALAMALARININ ÇOK ÜZERİNDE
Yolcu Büyümesi
2009 (%)
TAV

Dünya

Avrupa

Fraport

Aeroports de Paris

BAA

Aena

Schiphol

(3)

(6)

(3)

(5)

(5)

(8)

(8)

Dünya

Avrupa

Fraport

Aeroports de Paris

BAA

Aena

Schiphol

6

4

9

0

(3)

6

4

3
2010 (%)
TAV

13
Kaynak: ACI
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10 YILDA 10 HAVALİMANI
HEDEFİMİZE ULAŞTIK

KURUMSAL YÖNETİM
DERECELENDİRME NOTU
EN YÜKSEK KURULUŞUZ

2000 yılında “10 yılda 10 havalimanı işletme”
hedefiyle yola çıkan TAV, yıl içinde iki yeni
havalimanında daha faaliyete geçerek
hedefine ulaştı. Tunus Enfidha Havalimanı’nı
2009 sonu itibarıyla, Makedonya’daki Üsküp
ve Ohrid havalimanlarını ise 2010’un Mart
ayında işletmeye başlayan Şirket, inorganik
büyüme stratejileri çerçevesinde yeni yatırım
olanaklarını araştırmaya da devam ediyor.
2010 yılında hedef bölgesindeki yeni projelere
odaklanan TAV, yer hizmetleri ve duty free
gibi diğer hizmet alanlarında da operasyon
haritasını yeni yatırımlarla genişletiyor.

RiskMetrics Group (ISS) tarafından
hazırlanan derecelendirme raporu
sonucunda, TAV’ın 2009 yılında 8,5 olan
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu,
2010 yılında 9’a yükseldi.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu Şirket
kültürünün bir parçası haline getiren
TAV, dördüncü kez düzenlenen Kurumsal
Yönetim Zirvesi’nin ilk kez verilen Kurumsal
Yönetim Ödülleri’nde, “Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluşlar”
kategorisinde birinci oldu.
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finansal göstergeler

Özet Gelir Tablosu (avro)

2009

2010

İnşaat Hasılatı

284.491.359

41.627.967

Faaliyet Gelirleri

608.927.597

752.906.389

İnşaat Maliyeti

271.354.562

(41.410.646)

509.485.854

(632.373.203)

Net Esas Faaliyet Kârı

112.578.540

120.750.515

Net Finansal Giderler

59.467.933

57.284.470

Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)

53.110.607

63.466.045

Vergi Geliri/(Gideri)

(1.645.831)

(11.826.115)

Net Dönem Kârı/(Zararı)

51.464.776

51.639.930

941.643

1.859.405

FAVÖK

136.666.335

180.077.771

FAVKÖK

280.287.974

309.716.617

Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit

209.677.505

336.290.587

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit

284.941.050

35.896.039

86.166.944

(374.240.555)

34.010.922

32.442.373

313.849.601

382.444.797

Toplam Varlıklar

1.923.116.435

2.039.474.431

Finansal Borçlar

1.288.663.264

1.236.322.769

Toplam Yükümlülükler

1.510.117.420

1.499.088.978

Özsermaye

412.999.015

540.385.453

Net Borç

940.802.741

821.435.599

Faaliyet Giderleri

Ana Ortaklık Dışı Kâr/(Zarar)

Özet Nakit Akım Tablosu (avro)

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit

Özet Bilanço (avro)
Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
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faaliyet gelirleri
(avro)

net dönem kârı
(avro)

752.906.389
608.927.597

2010

2009

favök
(avro)
2010

336.290.587

2009

309.077.771

2010

2009

toplam varlıklar
(avro)
2010

2.039.474.431
1.923.116.435

2009

özsermaye
(avro)

2010

2009

Net Borç
(avro)

540.385.453
412.999.015

51.464.776

280.287.974

2009

faaliyetlerden elde edilen
net nakit (avro)

209.677.505

2010

favkök
(avro)

180.077.771
136.666.335

51.639.930

2009

2010

821.435.599
940.802.741

2010

2009
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operasyonel göstergeler

Yolcu Sayısı(1)		
Ocak - Aralık

2009

2010

Değişim %

29.812.888

32.145.619

8

18.396.050

20.344.620

11

11.416.838

11.800.999

3

6.084.404

7.759.479

28

Dış Hatlar

1.094.270

1.325.989

21

İç Hatlar

4.990.134

6.433.490

29

1.667.455

2.127.457

28

3.781.256

3.916.977

4

Tiflis Havalimanı(5)

702.714

821.606

17

Batum Havalimanı(6)

69.282

88.627

28

Makedonya (Üsküp&Ohrid)(7)

636.171

725.543

14

TAV Toplam

42.117.999

47.585.308

13

Dış Hatlar

25.684.626

29.302.851

14

16.433.488

18.282.454

11

Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar
İç Hatlar
Esenboğa Havalimanı(2)

İzmir Dış Hatlar(3)
Monastır&Enfidha Havalimanı(4)

İç Hatlar

Kaynak: DHMİ, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi, TAV Tunus, TAV Makedonya
Not: Ocak-Aralık 2010 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 Eylül 06 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır.
(4) 1 Ocak 2008 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır (Enfidha dahil).
(5) Yeni terminalin faaliyete başlama tarihi 7 Şubat 2007’dir.
(6) Faaliyete başlama tarihi 26 Mayıs 2007’dir (Hopa Terminali dahil).
(7) 1 Mart 2010 itibarıyla işletim hakkı devralınmıştır.
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atatürk havalimanı
yolcu sayısı

esenboğa havalimanı
yolcu sayısı

32.145.619

2010

29.812.888

2009

izmir dış hatlar terminali
yolcu sayısı
2010

tiflis havalimanı
yolcu sayısı

3.916.977

2010

2009

batum havalimanı
yolcu sayısı

821.606

2010

2009

88.627
69.282

2010

2009

tav toplam
yolcu sayısı

Makedonya (Üsküp&Ohrid)
havalimanı yolcu sayısı

725.543
636.171

2009

3.781.256

2009

702.716

6.084.404

2010

monastır & enfidha
havalimanı yolcu sayısı

2.127.457
1.667.455

7.759.479

2010

2009

47.585.308
42.117.999

2010

2009
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Ticari Uçak Trafiği(1)		
Ocak - Aralık

2009

2010

Değişim %

265.759

273.704

3

169.943

178.817

5

İç Hatlar

95.816

94.887

(1)

Esenboğa Havalimanı(2)

51.281

63.385

24

10.131

11.742

16

41.150

51.643

25

13.145

16.149

23

30.393

31.801

5

13.842

16.470

19

1.806

2.276

26

12.793

12.798

0

376.226

416.583

11

Dış Hatlar

237.428

267.919

13

İç Hatlar

138.792

148.666

7

Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar

Dış Hatlar
İç Hatlar
İzmir Dış Hatlar(3)
Monastır Havalimanı(4)
Tiflis Havalimanı(5)
Batum Havalimanı(6)
Makedonya (Üsküp&Ohrid)(7)
TAV Toplam(8)

Kaynak: DHMİ, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi, TAV Tunus, TAV Makedonya
Not: Ocak-Aralık 2010 DHMİ verileri geçicidir.
(1) Sadece ticari uçuşlar
(2) 16 Ekim 2006 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır.
(3) Sadece Dış Hatlar Terminali, 13 Eylül 06 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır.
(4) 1 Ocak 2008 tarihinde TAV Havalimanları bünyesinde faaliyete başlamıştır (Enfidha dahil).
(5) Yeni terminalin faaliyete başlama tarihi 7 Şubat 2007’dir.
(6) Faaliyete başlama tarihi 26 Mayıs 2007’dir (Hopa Terminali dahil).
(7) 1 Mart 2010 itibarıyla işletim hakkı devralınmıştır.
(8) TAV 2009 trafik verileri, Makedonya yolcu ve uçak trafiği verilerini içermez.
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Ticari Uçak Trafiği TOPLAM

416.583
376.226

2010

2009
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2011’e doğru...
DÜNYADA SON 10 YILDA ULAŞILAN YOLCU SAYISI (milyon)

5.093

2010

4.796

2009

4.882

2008

4.796

2007

4.381

2006

4.170

2005

3.912
3.531

2004

2003

3.471

2002

3.478

2001

3.567

2000

International Air Transport Association (IATA) 2009-2014 yılları arasında ortalama Arz
Edilen Koltuk Kilometre (AKK) büyüme beklentisini %5,3 olarak açıklarken, International
Civil Aviation Organization (ICAO) bu büyümeyi 2010-2030 yılları arasında %4,7 olarak
öngörmektedir. Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Boeing’in tahminlerine göre
ise 2009-2029 yılları arasında Avrupa hava taşımacılığı sektörünün Avrupa ekonomisinin
%1,9’unu oluşturması beklenmektedir. Aynı dönemde Boeing, dünya yolcu trafiğinin yıllık
%4,4 büyümesini öngörmektedir. Bir diğer uçak üreticisi olan Airbus ise ortalama AKK
büyümesini 2010-2030 yılları arasında %4,8 olarak tahmin etmektedir.

Kaynak: ACI
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TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜnün
avantajları

TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜ
HIZLI GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

•
•
•
•

Büyümeye elverişli pazar koşulları
Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi
Dünyanın 16. büyük ekonomisi
Sektör ortalamasının üstünde büyüme
trendi
• Genç demografik yapıya sahip nüfus ve
yoğun hizmet havzası
• Avrupa’nın ikinci en kalabalık ülkesi

2010 yılında Türkiye’de sivil havacılık
alanında faaliyet gösteren işletme sayısı
155’e, sektörün toplam cirosu ise 12
milyar ABD dolarına ulaştı. Türk havacılık
sektörü gösterdiği bu başarıyı sürdürerek,
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız
2023 yılında, şu anda yaklaşık 350 olan uçak
sayısını 750’ye, 100 milyon sınırını aşan yolcu
sayısını ise 350 milyona yükseltme hedefi
doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir.

TÜRKİYE’NİN 10 YILLIK BAŞARI TABLOSU
Türkiye

2000

2010

Toplam Yolcu Sayısı (Milyon)

35

103

Dış Hatlar

22

52

13

51

Havalimanı Sayısı

35

46

Uçak Sayısı

110

347

			
2000
2010

On Yıllık
Büyüme (%)

Yıllık Ortalama
Büyüme (%)

1

10

900

26

Yolcu Sayısı (milyon)

9,5

47,6

403

18

Ciro (milyon ABD doları)

145

1.080

644

22

İç Hatlar

TAV’IN 10 YILLIK BAŞARI TABLOSU

İşletilen Havalimanı Sayısı
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kilometre taşları

1997
TAV kuruldu ve İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
ihalesi kazanıldı.
1999
TAV Havalimanları’na bağlı olarak gümrük hattı dışı
eşya satışı yapmak üzere 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.
• Tepe - Akfen, Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlar
Terminali’nin yapım ve işletmesini üstlendi.
• TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. kuruldu.

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 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.
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2007
• TAV Havalimanları Holding’in halka arzı
gerçekleştirildi.
• Tiflis Havalimanı yeni yolcu terminali hizmete açıldı.
• Batum Havalimanı işletmeye açıldı.
• TAV Havalimanları, Tunus’ta Monastır ve Enfidha
havalimanlarının 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’ta Monastır
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 ve Ohrid’deki havalimanının işletmesini ve
opsiyonel olarak elinde bulundurduğu İştip Kargo
Havalimanı’nın yapımına ilişkin ihaleyi kazanarak
imtiyaz sözleşmesi imzaladı.
• Havaş THY’nin iştiraki olan TGS’ye (Turkish Ground
Services Co.) %50 oranında ortaklık sağlayan ihaleyi
kazandı.

2009
• TAV Havalimanları 121 milyon TL’lik sermaye artırımı
gerçekleştirdi.
• TAV Gazipaşa, Antalya Gazipaşa Havalimanı’nda
faaliyete geçti.
• Enfidha Havalimanı yatırımı tamamlandı.
• Havaş azınlık hisselerinin HSBC (%28) ve İş Girişim’e
(%7) 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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2010’da öne çıkanlar

Makedonya’nın Üsküp ve
Ohrid havalimanlarının
işletmesi 20 yıl süreyle
devralındı.

Letonya’nın Riga
Havalimanı’na yapılacak yeni
terminal binasının yapımı
ve işletmesi için iyi niyet
sözleşmesi imzalandı. TAV
Havalimanları ve Letonya’nın
önde gelen havayolu şirketi
Air Baltic bu kapsamda %50
ortak olma kararı aldı.

TAV Havalimanları,
Letonya’nın Riga
Havalimanı’nda duty free,
yiyecek-içecek ve diğer ticari
alanların işletmesine yönelik
ihaleyi kazandı.

TAV Tunisie SA’nın
%18 oranındaki azınlık
hisselerinin Pan African
Infrastructure Development
Fund’a satışı tamamlandı.

Antalya Gazipaşa Havaalanı,
2C kategorisinden 3C
kategorisine alındı.

İstanbul Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali’nde
bulunan beş adet hizmet
noktası (Kantin, Beerport,
Kokpit Cafe, Kokpit
Brasserie, İç Hatlar Botanik
Cafe) 1 Temmuz 2010
itibarıyla BTA tarafından
devralındı.

Havaş azınlık hisselerinin
HSBC ve İş Girişim’e satışı
tamamlandı

Endonezya’da mukim Sigma
Group/PT Wira Cipta Sukses
ile Endonezya Hükümeti
arasında, Endonezya’daki
potansiyel havalimanı
projelerinde işbirliği yapmak
üzere bir iyi niyet sözleşmesi
(MoU) imzalandı.

Dünya genelinde 1.600’ün
üstünde havalimanının
üye olduğu Uluslararası
Havalimanları Konseyi
ACI, TAV ile “küresel
eğitim merkezi” anlaşması
imzaladı.

Havaalanları Yer Hizmetleri
A.Ş. (Havaş), Letonya
Riga Havalimanı’nda yer
hizmetleri faaliyeti gösteren
North Hub Services (NHS)’in
%50 oranında hissesini
satın aldı.

2009 yılı itibarıyla 83,3
(8,5) olan Kurumsal
Yönetim Derecelendirme
Notu, 9,03 olarak revize
edildi.

İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda İç ve Dış
Hatlar Terminalleri’nde
gelişim projesi tamamlandı.
TAV İşletme Hizmetleri
A.Ş., TAV’ın işlettiği
havalimanlarında birçok
imkân ve ayrıcalığı sunan
TAV Passport kartı hayata
geçirdi.
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2010 yılı GELİŞMELERİ

Riga
ticari
alanların
alınması

9

8
NHS Hisse
alım anlaşması

Endonezya
hükümeti ile
iyiniyet
anlaşması

Airbaltic ile
iyiniyet
anlaşması

7

6

Kurumsal
Yönetim
notunun
artırılması

5

Üsküp
ve Ohrid
havalimanları
operasyonları

4

4.12.2010

4.11.2010

4.10.2010

4.9.2010

4.8.2010

4.7.2010

4.6.2010

4.5.2010

4.4.2010

4.3.2010

4.2.2010

4.1.2010

3
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Yönetim kurulu’nun mesajı

Operasyonlarımızdaki performansımızı
finansal başarılarımızla pekiştirdik.
Değerli Ortaklarımız,
Dünyada ve Türkiye’de havalimanı işletmeciliği sektörü,
yaşanan büyük krize karşın güçlü bir biçimde gelişmeye
devam ediyor. Büyük havalimanları bugün bünyelerinde
yer verdikleri alışveriş merkezleri, sanat mekânları,
oteller, rekreasyon alanları ve çevrelerinde konumlanan
kongre, ticaret ve fuar merkezleri ile iş, ticaret, bilgi
alışverişi ve boş zaman etkinlikleri için önemli birer
merkeze dönüşmüş durumda. ACI’nın Şubat 2011
tarihinde yayımladığı Dünya Sektör Raporu’na göre,
2010 yılında yolcu trafiği dünya çapında %6,2 oranında
artış gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı’nın öngörülerine
göre, ülkemizde de 2010–2023 yılları arasında, yıllık
ortalama %10 yolcu büyümesi bekleniyor.
Deneyimini ve vizyonunu ülke sınırlarının ötesine
taşıyarak, kendisine küresel arenada haklı bir isim
yapan TAV Havalimanları Holding, 2010 yılında başarılı
hamlelerini sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde Makedonya’nın
Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmelerini 20 yıl
süreyle devraldık. TAV Havalimanları, Makedonya’daki
operasyonların başlamasıyla birlikte şimdi Türkiye’nin
en büyük üç şehrindeki havalimanları da dahil olmak
üzere yurtiçinde ve yurtdışında toplam 10 havalimanını
işletiyor.
1 Ocak 2011 itibarıyla Letonya’nın Riga Havalimanı’nda
10 yıl süreyle duty free, yiyecek-içecek ve diğer ticari
alanların işletmesini devralmış bulunmaktayız. Havaş’ın
Letonya Riga Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyeti
gösteren NHS’nin %50 oranında hissesini satın alarak
ortak olması, yılın en önemli gelişmelerinden biriydi.
Faaliyetlerine önce Riga’da, 1 Temmuz 2010’dan itibaren
de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de başlayan NHS,
Kuzey Avrupa’nın en büyük yer hizmetleri şirketi
olma hedefini taşıyor. İştiraklerimizden TAV Bilişim,
bu yıl Türkiye’de iki, Suudi Arabistan’da da bir ihale
kazanarak hizmetlerini ve deneyimini ilk kez TAV
Havalimanları Holding dışına taşıdı. Bunların yanı sıra

Riga Havalimanı’na yapılacak yeni terminal binasının
yapımı ve işletmesi için iyi niyet sözleşmesi imzalayarak
bu çerçevede Air Baltic’le ortaklık kararı aldık. Medine
Havalimanı ihalesine katılımımız ve Endonezya
hükümeti ile imzalanan İyi Niyet Anlaşması da inorganik
büyüme hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz
diğer girişimlerdi.
2010 yılının diğer bir önemli gelişmesi ise Havaş’ın
azınlık paylarının HSBC ve İş Girişim’e, TAV Tunisie
azınlık hisselerinin de Pan African Infrastructure
Development Fund’a satışını tamamlamamız oldu. Bu
satışlardan elde ettiğimiz kaynakla Holdingimizin mali
yapısını güçlendirdik.
Temmuz 2034 yılına kadar işletme hakkına sahip
olduğumuz Antalya Gazipaşa Havaalanı, 2C (küçük
havaalanı) kategorisinden, 3C (orta büyüklükte
havaalanı) kategorisine alındı. Bölgenin turizm
potansiyeline karşılık veren butik bir havaalanı olarak
tasarladığımız Gazipaşa Havaalanı’nın 1.825 metre olan
mevcut pist uzunluğu, yapılan çalışmalarla 2011 yılında
2.000 metreye çıktı.
Operasyonlarımızda yakaladığımız yüksek performansı
finansal ve yönetimsel başarılarımızla pekiştirmeye
devam ediyoruz. Holdingimiz 2010 yılında, İMKB
30’un en iyi performans gösteren üçüncü şirketi oldu.
Türkiye’nin en iyi yönetilen şirketlerinin yer aldığı
listedeki yükselişimizin yanı sıra bu yıl 9’a yükselen
Kurumsal Yönetim notumuzla da İMKB’nin zirvesindeki
yerimizi aldık.
Sektörünün yenilikçi gücü TAV Havalimanları Holding,
girişimci ruhuyla önümüzdeki dönemde de başarılarına
yenilerini ekleyecek. Çalışanlarımızın başarı tutkusu
ve üstün performansları en büyük sermayemizdir.
Sürdürülebilir büyüme anlayışımızı ve sağlam mali
yapımızı koruyarak ülkemiz ve ortaklarımız için katma
değer yaratmaya devam edeceğiz.
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Ali Haydar Kurtdarcan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dr. M. Sani Şener
Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı
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bir bakışta tav

30
değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri

raporlar ve finansal bilgiler

ceo’nun mesajı

“10 yılda 10 havalimanı”
hedefimize ulaştık.
Değerli Ortaklarımız,
2010 yılında dünya ekonomisi yaklaşık %5 oranında
büyürken, Türkiye %8.9 oranındaki büyüme ile küresel
krizi en başarılı biçimde yöneten ülkelerden biri oldu.
Havacılık sektörünün çekim merkezi doğuya doğru
kayarken, sektörümüz tahminlerden çok daha hızlı bir
iyileşme sürecinde olduğunu gösteriyor. ACI verilerine
göre 2010 yılında dünya genelinde yolcu sayısı bir önceki
yıla göre %6.2 artış kaydetti.
Havalimanı işletmeciliği, zamanla yarıştığımız,
sirkülasyonun büyüklüğü ölçüsünde ciddi bir
koordinasyon yeteneği isteyen bir sektör. 2010,
sektörümüz açısından özellikle zorlu bir yıl oldu.
İzlanda’da meydana gelen ve etkisi tüm Avrupa’ya
yayılan volkanik kül felaketi gibi olağanüstü faktörler,
yine özellikle Avrupa’da yaşanan büyük grevler,
Kuzey Amerika’yı ve Avrupa’yı etkisi altına alan
kötü hava koşulları, Kuzey Afrika’yı saran politik
huzursuzluk gibi olumsuzluklara karşın işletmeciler
yüksek performanslarını korumaya devam ettiler.
Bizim açımızdan ise bu dış faktörlere Atatürk
Havalimanı’ndaki üçüncü pistin, 8 Mart ile 30 Haziran
2010 döneminde uzatma ve onarım çalışmaları
nedeniyle kapalı kalması da eklenmiştir. Karşılaştığımız
böylesi olumsuz koşullara rağmen, yıl boyunca hizmet
verdiğimiz yolcu sayısını artırmaya devam ederek çift
haneli büyümeyi 2010’da da yakalamayı başarabilmek,
bizim için son derece önemli ve anlamlı oldu.
Türkiye, 2010 yılında yakaladığı 103 milyon yolcu
sayısıyla havacılık sektöründeki güçlü potansiyelini
kanıtladı. Ülkemiz genç nüfusuyla sektörümüzün
geleceği için ümit vaat eden, dinamik bir pazar yapısına
sahip. Yolcu sayısının 2023’te, yıllık ortalama %10
büyümeyle 350 milyona, halen 347 olan uçak sayımızın
ise 750’ye çıkması bekleniyor. Biz de Türkiye’nin ve
Avrupa’nın en önemli havalimanı işletmecilerinden biri
olarak yatırımlarımıza bu hızlı büyümeye ve potansiyele
paralel biçimde devam ediyoruz.

2010 yılına TAV açısından baktığımızda, karşımızda
başarılarının sürdürülebilirliğini kanıtlamış, sarsılmaz
bir şirket görüyoruz. Doğru stratejilerle nitelikli insan
kaynağını buluşturarak çıktığımız bu yola, aynı heyecan
ve kararlılıkla devam ediyoruz. 2010 yılının ilk çeyreğinde
Makedonya’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarını
işletmeye açarak “10 yılda 10 havalimanı” hedefimize
ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz ise 2010’da %13
oranında artışla 48 milyona yaklaşan yolcu sayımızı
gelecek 10 yılda 100 milyona çıkarmak.
Yolcu sayısında yakaladığımız çift haneli büyüme,
hizmet şirketlerinin büyümesine odaklı yaklaşımımız
ve kurduğumuz ortaklıklarla yakaladığımız operasyonel
başarılar, FAVÖK artışının ciromuzdaki artışın
üzerinde seyretmesini destekledi. Tunus’taki inşaatın
tamamlanması ve operasyonların başlamaıyla 2009
yılında eksi 102 milyon olan serbest nakit akımı, 2010
yılında 217 milyon seviyesine yükselmiştir.
Endüstrimizin başarı anahtarı, deneyimlerimizi ve
bilgimizi paylaşmaktan geçiyor. TAV Havalimanları
Holding, çalışanları için yalnızca bir işyeri değil
aynı zamanda bir okuldur demiştik. Bu misyonla,
sektörümüz için çok önemli olan nitelikli insan
kaynağını yetiştirmeye devam ediyoruz. Airports
Council International (ACI), dünya çapında açtığı Küresel
Eğitim merkezlerinden 11.’si olarak İstanbul Atatürk
Havalimanı’nı seçti. 2010 sonu itibarıyla iştiraklerimiz
de dahil olmak üzere TAV Havalimanları Holding
bünyesinde yaklaşık 18 bin kişi çalışıyor. Bu yıl 8.049 kişi
için yeni istihdam olanakları yarattık.
Holdingimizin havalimanları ve iştirakleri bu yıl da
birçok ulusal ve uluslararası ödüle değer görüldüler.
Kuşkusuz bizim için bu ödüller arasında en anlamlı
olanı, hisselerimizin halka arzının henüz dördüncü
yılında İMKB kurumsal yönetim endeksinde, aldığımız
derecelendirme notuyla birincilik kürsüsüne oturmamız
oldu. Geçen yıl 8,5 olan Kurumsal Derecelendirme
notumuzu bu yıl 9’a çıkararak Kurumsal Yönetim

31
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

Ödülleri’nde, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
En Yüksek Kuruluş” ödülünü aldık.
Sürdürülebilir gelişmenin ancak finansal büyümeye
paralel gelişen bir sosyal sorumluluk anlayışı ve çevre
duyarlılığıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. 2010’da
da bu doğrultuda, Holdingimiz bünyesindeki tüm
işletmelerin çevreye dost teknolojilerle donatılması
için faaliyetlerimizi sürdürdük. Ayrıca, Türkiye’nin
geleceğinin eğitimle ve kültür-sanatla biçimleneceğine
olan inancımız doğrultusunda yıl içinde onlarca etkinlik
düzenledik ve birçok projenin sponsorluğunu üstlendik.

İçinde yaşadığımız toplumu ve çevreyi düşünerek,
müşterilerimize kaliteli hizmet vermeye devam
ederek başarılarımızı daha nice 10 yıllar sürdüreceğiz.
Bu sonuçları mümkün kılan tüm TAV çalışanlarına,
bizlere güvenen ve TAV’ın geleceğine inanan siz
iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm sosyal ve
ekonomik paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.

Dr. M. Sani Şener
Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı
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STRATEJİ VE HEDEFLER

TAV, büyüme stratejisi doğrultusunda,
sürekli değer yaratmaya devam ediyor.
Yetkin insan kaynağı ve yurtiçinde ve yurtdışında geniş
bir coğrafyaya yayılan operasyonlarıyla sektöründe
küresel bir oyuncu olan TAV, doğru stratejileri doğru
zamanlamayla uyguluyor. Küresel kriz sürecinde de
kayda değer bir büyüme performansı sergileyen TAV,
fırsatları doğru değerlendirerek sektördeki rekabetçi
gücünü artırmaya devam ediyor.
TAV’ın büyüme stratejisi, bir yandan var olan
havalimanlarındaki trafiği artırmayı, öte yandan hem
Türkiye’de hem de yurtdışında yeni havalimanı işletme
fırsatlarını yoğun bir biçimde değerlendirmeyi içeriyor.
Şirketimiz, yaygın havalimanı ağına ve havalimanı
işletmeciliğiyle ilgili geniş kapsamlı faaliyetlere sahip
olmanın üstünlüğüyle, hem ölçek hem de kapsam
ekonomilerinden yararlanmayı sürdürüyor. Aynı
zamanda, büyüme stratejisini daha da güçlü kılmak
amacıyla yerel ve bölgesel düzeyde, uzun vadeli
stratejik ortaklıklar kurma arayışlarına da devam ediyor.
Benzersiz bir iş modeli
TAV, faaliyetlerini benzersiz bir iş modeliyle sürdürüyor.
Bu model içinde Şirketimizin iştirakleri; yer hizmetleri,
gümrüksüz mağazacılık, yiyecek ve içecek hizmetleri,
bilişim (BT), güvenlik gibi geniş bir yelpazeye yayılan
iş kollarında havalimanı operasyonunu bütünleyici
hizmetler veriyor. TAV, iş kolları arasındaki entegrasyonu
güçlendirerek ve iştirakleri arasındaki ilişkileri
yeniden tanımlayıp düzenleyerek yarattığı toplam
değeri artırmaya yönelik çabalarını hız kesmeden
sürdürüyor. Şirketimiz, bu entegre modelden tümüyle
yararlanabilmek amacıyla iş kolları arasındaki uyumu
güçlendirmeye ve birbirleri arasındaki sinerjiyi artırmaya
özel önem veriyor. TAV aynı zamanda toplam verimliliği
ve üretkenliği artırmak hedefiyle iş ve operasyonel
süreçlerini geliştirme, hizmet verdiği yolcu sayısını ve
ticari verimini artırma çabalarını da sürdürüyor.

TAV’ın genel stratejisi, organik ve inorganik büyümeyle
değer yaratmak ve duty free, yiyecek-içecek, bilişim
(BT), yer hizmetleri ve güvenlik alanında faaliyet
gösteren iştiraklerinin gelirlerini artırmak üzerine
kurulu.
Organik büyümeyi mevcut havalimanlarımızın yolcu
sayılarındaki artışla elde ediyoruz. Gelirlerimiz yüksek
yolcu sayılarıyla orantılı olarak yükselirken, havalimanı
işletmeciliği temel olarak sabit maliyetli bir iş olduğu
için maliyet artışlarımız ise gelir artışına kıyasla daha
yavaş gerçekleşiyor. Böylece daha yüksek FAVÖK elde
ederken, operasyonel kaldıraç etkisinden faydalanmış
oluyoruz.
İnorganik büyümeyi ise havalimanı ve işletme
yönetimi yatırımlarımızla sağlıyoruz. Hedef bölgemiz
olan Avrupa, Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu,
Baltık Devletleri ile Gürcistan, Orta Doğu, Afrika
ve Hindistan’da portföyümüze yeni havalimanları
eklemeye devam etmekteyiz. Ayrıca, danışmanlık
anlaşmalarıyla hedef bölgemizin dışındaki ülkelere
de genişlemeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşım, havalimanı
yönetiminde deneyimli TAV personelinin, hedef
bölgemiz dışındaki havalimanlarının yönetiminde rol
alacağı anlaşmaları içeriyor.
Ticari gelirlerimizi, toplam gelirlerimiz içinde büyük paya
sahip olan hizmet firmalarımız aracılığıyla artırmaya da
devam ediyoruz.
TAV iştirakleri, duty free mağazacılığı, yiyecek ve
içecek, bilgi teknolojileri, güvenlik ve yer hizmetlerinde
faaliyet gösteriyor. Havalimanı işletmeciliği alanında
gerçekleştirdiğimiz her yeni yatırım, iştiraklerimizin
hizmet ağını genişletme hedefine de hizmet ediyor.
İştiraklerimiz aynı zamanda henüz havalimanı
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işletmeciliği yapmadığımız noktalarda da hizmet
sunuyor. Örneğin 2010 yılında, Letonya’nın Riga
Havalimanı’nda duty free, yiyecek-içecek ve diğer ticari
alanların işletmesine yönelik ihaleyi kazandık. Bir diğer
örnek ise Havaş’ın iştiraki olan ve Kuzey Avrupa’nın en
büyük yer hizmetleri şirketi olma hedefiyle yola çıkan
North Hub Services’ın operasyonlarıdır.
Mevcut işletmelerimizdeki verimi artırmak ve hizmet
çeşitliliği sağlamak da en az yeni yatırımlar kadar önem
taşıyor. Yeni mağazalar açıyor, yeni ürünler geliştiriyor,
aynı zamanda yenileme çalışmaları ve inovatif
yaklaşımlarla ticari alanlarda faaliyet yoğunluğunu
artırmaya devam ediyoruz.
2010 yılında yolcu büyümesi %13 olarak gerçekleşti.
Şirketimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarında
faaliyetlerine başlarken; Air Baltic ve Endonezya

hükümeti ile imzalanan İyi Niyet Anlaşmaları ise devam
eden inorganik büyüme girişimleri oldu. Letonya’da
bulunan NHS ile yer hizmetleri vermek üzere imzalanan
hisse alım sözleşmesi, Riga Havalimanı’nın mevcut
terminalindeki ticari faaliyetlerin devralınması bağlı
iştiraklerimizin büyümeye yönelik yatırımlarıydı.
TAV, önümüzdeki dönem de yeni havalimanı projelerine
odaklanmaya ve şirketler kurmaya; verimliliğini ve
kârlılığını artırabilmek için var olanları modernize
etmeye yönelik etkin stratejiler geliştirmeye devam
edecek.
2000 yılında önümüze koyduğumuz “10 yılda 10
Havalimanı” işletme hedefine ulaşmanın gururunu ve
mutluluğunu yaşarken, TAV Havalimanları olarak yeni
hedefimiz, 2020 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısını
“100 milyon”a çıkarmaktır.

bir bakışta tav

34
değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri

raporlar ve finansal bilgiler

OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS

TAV, 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren
dönemde 52 milyon avro net kâr elde etti.
OPERASYONEL PERFORMANS
Şirket’in operasyonel performansı değerlendirilirken,
inşaat gelirleri ve harcamaları hariç tutulmuş
ve hesaplamalarda Ankara ve İzmir’de işletilen
havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dahil
edilmiştir.
• 2010 yılında TAV Havalimanları Holding’in
işlettiği havalimanlarını kullanan yolcu sayısı %13
oranında artış göstererek 47,6 milyon seviyesinde
gerçekleşmiştir. Transfer yolcuların da dahil
edildiği Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
istatistiklerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar yolcu sayısı 2010 yılında %11 artarak 20,3
milyon olmuştur.
• Ankara ve İzmir’de işletilen havalimanlarında elde
edilen garanti yolcu gelirleri dahil edilerek ulaşılan
düzeltilmiş gelirler, 2009’da 640 milyon avro iken
2010’da %23 artışla 785 milyon avroya yükselmiştir.
• Havacılık gelirlerinin payı (yer hizmetleri ve Ankara
ve İzmir garanti yolcu gelirleri dahil) bu dönemde
%45’e yükselmiştir. Havacılık gelirleri 2009’da
toplam gelirlerin %43’ünü oluşturmuştur. TGS’nin
yılbaşından itibaren faaliyete başlamasının etkisiyle
havacılık gelirleri en büyük katkıyı sağlarken,
gümrüksüz mağaza satışları %31’lik pay ile gelirler
arasında en büyük ikinci kalemi oluşturmaktadır.
• Düzeltilmiş FAVÖK 2009’da 167 milyon avro iken,
2010’da %27 artarak 212 milyon avro (FAVÖK marjı:
%27) seviyesinde gerçekleşmiştir.
• 2010’da %10 artışla 342 milyon avro olan düzeltilmiş
FVAKÖK, FAVÖK büyümesinin gerisinde kalmıştır.
Bunun temel nedeni avro/dolar paritesindeki değişim
nedeniyle imtiyaz kira giderlerindeki azalmadır.
• 2009’da TAV Havalimanları’nın net kârı 51 milyon
avro iken 2010’da net kar 52 milyon avro seviyesinde
gerçekleşmiştir. 2009 yılında TAV Tunus hisselerinin
%15’inin IFC’ye satışından kaynaklanan yaklaşık 9
milyon avro gelir ile UFRYK uygulaması nedeniyle

yaklaşık 13 milyon avro inşaat geliri ile gideri
arasındaki olumlu fark nedeniyle, 2009 ile 2010 yılı
net kâr rakamları birebir karşılaştırılamamaktadır
• Tunus’taki Havalimanı inşaatının tamamlanması ve
operasyonların başlamasıyla birlikte 2009’da eksi
102 milyon avro olan serbest nakit akımı, 2010’da 217
milyon avro olarak gerçekleşmiştir
• Düzeltilmiş gelirlerimiz organik ve inorganik büyüme
ile birlikte 2009’da 640 milyon avro iken 2010’da %23
artarak 785 milyon avro seviyesine yükselmiştir.
• Gelirlerimizin büyük bir kısmı döviz (avro ve ABD
doları) cinsindendir. 2010’da toplam faaliyet
gelirlerinin %45’i havacılık faaliyetlerinden
(yer hizmetleri dahil), %55’i ise havacılık dışı
faaliyetlerden oluşmuştur.
• Düzeltilmiş havacılık gelirleri (yer hizmetleri
gelirleri hariç) 2009’da 162 milyon avro iken
2010’da 202 milyon avroya yükselmiştir. UFRYK
12 uygulaması nedeniyle Ankara Esenboğa
Havalimanı’ndan (15,1 milyon avro) ve İzmir Adnan
Menderes Havalimanı’ndan (17 milyon avro) elde
edilen garanti yolcu gelirleri bu dönemde havacılık
geliri olarak UFRS’ye göre hazırlanan raporda gelir
tablosunda yazılmamıştır. Bu analizde verdiğimiz
düzeltilmiş rakamlarda, garanti yolcu gelirleri
havacılık geliri olarak hesaba dahil edilmiştir.
• Gümrüksüz mağaza satışları, artış gösteren yolcu
sayısı ile beraber 2009’da 142 milyon avro iken
2010’da %17 oranında artarak 166 milyon avro
olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılının Ekim ayında
Gümrük Müsteşarlığı tarafından getirilen limitler
nedeniyle olumsuz etkilenen duty free satışları,
limitlerin bu yılın Eylül ayının başında değişmesiyle
beraber, 2010’un son çeyreğindeki gelir artışına
etkisi olumlu olmuştur. Yolcu başına ortalama
harcama %2 oranında azalarak 14,7 avrodan 14,5
avroya gerilerken, bu düşüşte Makedonya ve
Tunus operasyonlarının başlaması ile artan transit
/ transfer yolcu etkili olmuştur. 2010 yılında bir
önceki yıla göre İstanbul Atatürk Havalimanı
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dış hatlar transfer yolcu sayısı %13 oranında
büyümesine rağmen, yolcu başına harcama oranı
%3 artış göstererek 15,7 avrodan 16,3 avroya
yükselmiştir.
• Yer hizmetleri gelirleri, 2009’da 113 milyon avro
iken 2010’da %34 artarak 152 milyon avroya
yükselmiştir. TGS’nin İstanbul, Ankara, İzmir,
Antalya ve Adana’da faaliyetlere başlaması gelire
katkıda bulunurken, Havaş’ın aynı dönemde
hizmet verdiği uçak sayısı (TGS hariç) %13 artışla
109 bine yükselmiştir. TGS, 2010 yılı başından
itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı THY ramp
operasyonlarını Havaş’tan devralmış ve 2009’da
hizmet verilen uçuş sayısı 87 bin iken 2010’da 134
bine yükselmiştir.
• Gümrüksüz mağaza hizmetleri imtiyaz gelirleri
2009’da 68 milyon avro iken %14 artışla 2010’da 78
milyon avroya yükselmiştir.
• Yiyecek-içecek gelirleri %25’lik artışla 2009’da
38 milyon avro iken 2010’da 48 milyon avroya
yükselmiştir.
• Diğer gelirler 2009’da 116 milyon avro iken 2010’da
%20 artışla 139 milyon avroya yükselmiştir.
• Faaliyet giderleri 2009’da 509 milyon avro
iken 2010’da %24 oranında bir artış ile 632
milyon avroya yükselmiştir. Bu, ağırlıklı olarak
personel ve amortisman giderlerindeki artıştan
kaynaklanmaktadır.
• İmtiyaz kira giderleri 2010’da İstanbul Atatürk
Havalimanı için ödenen kira giderinin azalmasının
etkisiyle %10 oranında gerileyerek 130 milyon
avro olmuştur. Kira giderleri temel olarak, Atatürk
Havalimanı’nın kira sözleşmesine istinaden
DHMİ’ye yapılan kira ödemelerini (117 milyon
avro) ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren işletilen
Monastır Havalimanı ve Aralık 2009’dan itibaren
faaliyette olan Enfidha Havalimanı için Tunus
Sivil Havacılık Otoritesi (OACA)’ne yapılan kira
ödemelerini (10 milyon avro) kapsamaktadır.
• Gümrüksüz mağaza ürünlerinin maliyeti 2010’da
65 milyon avro olup, önceki yılın aynı dönemine
göre %17 artış olmuştur.
• Yiyecek içecek ürünlerinin maliyeti 2009’da 14
milyon avro iken 2010’da %19 artışla 16 milyon avro
seviyesinde gerçekleşmiştir.
• Personel giderleri 2009’da 153 milyon avro iken
2010’da %43 artarak 219 milyon avro seviyesine

•

•

•

•

•
•

•
•

•

yükselmiştir. Bu artış, TGS, NHS, TAV Makedonya,
Enfidha Havalimanı faaliyetlerinin başlaması ve
BTA’nın Atatürk Havalimanı İç Hatlardaki servis
noktalarının devralınmasından kaynaklanmıştır.
Ortalama personel sayısı ise aynı dönemde %44
oranında artmıştır.
Dışarıdan sağlanan hizmet maliyetleri 2009’da 34
milyon avro iken %23 artışla 2010’da 42 milyon
avroya yükselmiştir. Dışarıdan sağlanan hizmet
maliyetleri ATU, BTA, TAV İşletme Hizmetleri ile
Havaş’ın konsolide edilen faaliyet giderlerinden
oluşmaktadır.
Amortisman giderleri 2009’da 37 milyon avro iken,
Tunus Enfidha Havalimanı’nın faaliyete başlaması
nedeniyle 2010’da %60 artarak 60 milyon avroya
yükselmiştir.
Diğer faaliyet giderleri 2009’da 72 milyon
avrodan 2010’da %39 artarak 100 milyon avroya
yükselmiştir.
Düzeltilmiş faaliyet kârı (inşaat gelirleri ve
harcamaları hariç, garanti yolcu gelirleri dahil)
%17 oranında artışla 2009’de 130 milyon avrodan
2010’da 153 milyon avroya yükselmiştir.
Düzeltilmiş FVAÖK, 2009’da 167 milyon avrodan,
2010’da %27 artışla 212 milyon avroya ulaşmıştır.
Düzeltilmiş FVAKÖK (imtiyaz kira ödemelerinden
önceki düzeltilmiş FVAÖK), 2009’da 311 milyon
avrodan %10 oranında artarak 2010’da 342 milyon
avro olarak gerçekleşmiştir
Toplam finansal giderler 2009’de 60 milyon avro
iken 2010’da 57 milyon avro olmuştur.
Toplam vergi geliri (gideri) ertelenmiş vergi ile
kurumlar vergisinden oluşmaktadır. Vergi gideri
2009’da 10 milyon avro seviyesinde iken 2010’da
büyük çoğunluğu TAV İstanbul’dan kaynaklanmak
üzere 33 milyon avro olarak gerçekleşmiştir.
Net kâr 2009’da 51 milyon avro iken 2010’da 52
milyon avro net kâr elde edilmiştir.

(milyon avro)

2010

2009

Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit

336,3

209,7

— Maddi Duran Varlık Alımları

(79,8)

(52,5)

— Havalimanı İşletim Hakkı Girişleri

(38,0) (259,0)

— Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları

(1,0)

(0,6)

Serbest Nakit Akımı (SNA)

217,4 (102,4)
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Konsolide Nakit Akım Özeti
Faaliyetlerden sağlanan net nakit
2010 yılında 336 milyon avro nakit elde edilirken
geçtiğimiz yılın aynı döneminde 210 milyon avro
olarak gerçekleşmişti. İşletme sermayesi öncesinde
faaliyetlerden yaratılan nakit ise 2010’da 340 milyon
avro iken 2009’da 293 milyon avro elde edilmişti.
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
2010 yılında faaliyetlerden 36 milyon avro nakit elde
edilmiştir. Bu yükselişte Tunus’un faaliyete başlaması
neticesinde yatırım harcamalarının azalmasının yanı
sıra, Havaş’ın (102 milyon avro) ve Tunus’un (40 milyon
avro) azınlık payları satışlarından elde edilen nakdin
etkisi bulunmaktadır.
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
çoğunlukla banka borçları, proje finansmanı borçları ve
bunların geri ödemeleriyle ilişkilidir. Yeni kurulan Havaş
Holding’de %65 pay sahibi olan TAV Havalimanları,
Havaalanları Yer Hizmetlerini (Havaş) devralma

operasyonunda yaklaşık 60 milyon avro tutarında
borç kullanmıştır. Havaş hisselerinin Havaş Holding’e
satışından elde edilen nakit ise holding seviyesindeki
borçları azaltmak için kullanılmıştır. 2009 yılında
finansman faaliyetlerinden dolayı 86 milyon avro
nakit girişi olmuştur. Tunus Enfidha yatırımı için alınan
proje finansman kredisinin kullanılan kısmı ile bedelli
sermaye artışından (57 milyon avro) kaynaklanan nakit
girişleri bu rakama dahildir.
Serbest Nakit Akımı
2009 yılında oluşan serbest nakit akımı (faaliyetlerden
elde edilen net nakit - yatırım için kullanılan nakit) eksi
102 milyon avro iken, 2010 yılında serbest nakit akımı
217 milyon avro olarak gerçekleşmiştir.
Net Borç
Son olarak TAV Tunus’un %18’lik kısmının satışından
elde edilen nakit ile Holding seviyesinde borç seviyesi
2008 yılı sonunda 200 milyon avro düzeyinden 31 Aralık
2010 itibarıyla 35 milyon avroya gerilemiştir. 2010
yılı konsolide borç tutarı, 31 Aralık 2010 itibarıyla 822
milyon avro düzeyinde gerçekleşmiştir.

(milyon avro )

Gelirler

FAVÖK

FAVÖK Marjı %

Net Borç/(Nakit)

Havalimanları

471,0

170,2

36

697

İstanbul

318,6

110,7

35

160

Ankara

37,9

15,3

40

110

İzmir

32,7

19,4

59

26

Tunus

45,7

12,2

27

343

0,0

(1,2)

a.d.

16

22,0

11,3

51

23

Gazipaşa
Tiflis&Batumi
Makedonya

14,1

2,5

18

18

Hizmet Şirketleri

469,2

43,5

9

125

ATÜ (50%)

170,0

15,4

9

21

75,0

7,2

10

(3)

BTA
Havaş

163,5

25,5

16

76

Diğer

60,7

(4,6)

a.d.

32

Toplam

940,3

213,7

23

822

Eliminasyonlar

(155,3)

(1,5)		

-

Konsolide

785,0

212,2

27

822
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2010 yılında, İMKB 30’un en iyi
performans gösteren 3. hissesi...
TAV Havalimanları Holding, uluslararası standartlarda
yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile hissedar değerini
artırmak için çalışıyor. TAV Havalimanları Holding
Yatırımcı İlişkileri Birimi, Holding’in halka arzından
önce, Eylül 2006’da yapılandırıldı. Birim, Şubat 2007’de
gerçekleşen halka arzdan bu yana 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.

TAV Yatırımcı İlişkileri 2010 yılında sekizi yurtdışında
olmak üzere toplam 13 roadshow ve konferansa katılım
sağlarken, yıl boyunca 400’ün üzerinde yatırımcı, pay
sahibi ve analistle, Holding faaliyetleri, performansı ve
diğer gelişmelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Bunun
yanı sıra Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2010 yılı
içerisinde pay sahiplerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek
adına, 34 adet Özel Durum Açıklaması Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi ve bu duyurular
yenilenerek daha interaktif bir yapıya kavuşan internet
sitemizde yayımlandı.

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.

Hisse Performansı
Şirket hisseleri 23 Şubat 2007’den itibaren “TAVHL” adı
altında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem
görüyor. Yıl içerisinde en düşük 4,68 en yüksek ise 8,15
seviyesini gören TAV Havalimanları Holding hisseleri 2010
yılında, İMKB 30’un en iyi performans gösteren 3. hissesi
oldu TAVHL hisse fiyatı 2010 yılı içerisinde %58 oranında
artış gösterirken, sırasıyla %25 ve %21 oranında artış
kaydeden İMKB–100 ve İMKB–30 endekslerinin oldukça
üzerinde bir getiri sağlamayı başardı. Günlük ortalama
işlem hacminin 12 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği
hissede, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıkladığı verilere
göre 31 Aralık 2010 itibarıyla %83 oranında yabancı
yatırımcı payı bulunuyor.

Thomson Reuters ve Acclaro işbirliğiyle, bu yıl ikincisi
gerçekleştirilen Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde
TAV Havalimanları Holding, “En İyi Yatırımcı İlişkileri
CEO”su, “En İyi Yatırımcı İlişkileri CFO”su ve “En İyi
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi” olmak üzere üç dalda en iyi
seçildi. Ayrıca “Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri 2010”
kapsamında TAV Havalimanları, Yatırımcı İlişkileri Web
Sitesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile de ödüle layık
görüldü.

TAVHL Hisselerinin İMKB Performansı
Hisse
TAVHL

31.12.2009 31.12.2010
4,74

7,48

Yıllık Değişim (%)
58
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Alt Kategoriler

Ağırlık

Alınan Not

Tahsis Edilen Not

Pay Sahipleri

0,25

9,05

9,0

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

0,35

9,26

9,0

Menfaat Sahipleri

0,15

9,54

9,5

Yönetim Kurulu

0,25

8,40

8,5

Toplam

1,00

9,03

9,0

Kurumsal Derecelendirme
2010 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, ikinci kez
derecelendirildi.
TAV Havalimanları, ikinci değerlendirme yılında notunu
8,5’ten 9’a yükseltti. Geçtiğimiz yıl endekse üçüncü
sıradan dahil olan TAV Havalimanları, endeksteki
ikinci yılında birinciliğe yükselmiş oldu. Bu çerçevede
Sermaye Piyasası Kurulu, SPK’nın konuya ilişkin ilke
kararı çerçevesinde; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma
ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu alt
başlıkları altında yapılan ağırlıklandırılmış değerlendirme
sonuçları yukardaki gibi gerçekleşti.

Kâr Dağıtım Politikası
Şirketin 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.
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.
TAV Havalimanları Holding ile ilgili her türlü bilgi ve
veriye Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir.
Ayrıca Birim’in aşağıda yer alan iletişim bilgileri
aracılığıyla hisse senedi, finansal raporlar, Genel Kurul
ile ilgili konularda bilgi temin edilebilir.
Tel.: +90 212 463 30 00 / 2120-2122-2123-2124
Faks: +90 212 465 31 00
İnternet: http://www.tavyatirimciiliskileri.com
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TAV, Türkiye Yatırımcı İlişkileri
Ödüllerinde toplam beş ödül aldı.

Thomson Reuters ve Acclaro /
Mayıs 2010
Thomson Reuters ile Acclaro
tarafından düzenlenen Türkiye
Yatırımcı İlişkileri Ödülleri 2010
kapsamında En İyi Yatırımcı
İlişkileri CEO’su”, “En İyi Yatırımcı
İlişkileri CFO’su” ve “En İyi
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi”

TKYD / Ocak 2011
TKYD tarafından ilk kez verilen
Kurumsal Yönetim ödülleri ödül
töreninde TAV Havalimanları
A.Ş. “Derecelendirme Notu En
Yüksek Şirket” ve “En Yüksek
Yönetim Kurulu Notu Alan Şirket”
kategorilerinde ödül almıştır.

Mercury / Şubat 2011
TAV Havalimanları Holding
2009 Faaliyet Raporu, halkla
ilişkiler ve kurumsal iletişimde
mükemmelliği ödüllendiren 24.
Uluslararası Mercury Ödülleri’nde
Faaliyet Raporları/ Genel Sunum
kategorisinde içerik ve tasarımıyla
“Gümüş” ödüle layık görüldü.

League of American
Communication Professionals
(LACP) / Mart 2011
TAV Havalimanları Holding 2009
Faaliyet Raporu, Amerikan
İletişim Profesyonelleri Ligi
(LACP) tarafından düzenlenen
2009/10 Vision Ödülleri’nde en
iyi 50 faaliyet raporu arasında
10. sırada yer alarak Faaliyet
Raporları/Genel Sunum
kategorisinde içerik ve tasarımıyla
“Platin” ödüle layık görüldü.

World Finance / Mart 2011
TAV Havalimanları Holding, World
Finance Magazine tarafından
Türkiye’de en iyi kurumsal
Yönetim İlkelerini uygulayan
şirket seçildi.

Interactive Media Awards (IMA) /
Mart 2011
Yatırımcı İlişkiler Websitesi,
Ulaştırma kategorisinde, IMA
Outstanding Achievement Ödülüne
layık görüldü.
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Relatif

1,4

Fiyat (ABD doları)

Maksimum Piyasa Değeri:
2.626 milyon ABD doları

8
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4
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3
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2

Minumum Piyasa Değeri:
402 milyon ABD doları
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1
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RİSK YÖNETİMİ

TAV, KRY uygulamasını Türkiye’de
ilk başlatan kurumlardan biridir.
Kurumsal Risk Yönetimi
TAV Havalimanları Holding A.Ş., 2009 yılı Aralık ayında
temeli atılan Kurumsal Risk Yönetimi’nin (KRY)
yapılandırılması projesini 2010 yılı içinde tamamladı.
Bu yapılandırmaya göre “KRY” Finans Direktörlüğü’ne
bağlı bir Koordinatörlük olarak faaliyete geçerken,
kurum genelinde nihai sorumlusu CEO olarak belirlendi.
Henüz uygulamaya konmamış olan, ancak 2012 yılı
içinde hayata geçmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu
artık kanunlaştı. Halka açık şirketlerin Yönetim Kurulu
seviyesinde risk izleme komiteleri kurmalarının zorunlu
hale geleceğinin bilincinde olan TAV, bu yasal zorunluluk
öncesinde risklerin izlenmesi ve yönetime raporlanması
yönünde hazırlık ve yapılanmaya giderek hissedarlarına
ve hisse değerine verdiği önemi de ortaya koydu.
Bir danışmanlık firmasından destek alınarak yürütülen
KRY projesi sonucunda, TAV Havalimanları Holding
bünyesindeki şirket ve iştiraklerin faaliyetlerinden
Holding’e yansıyabilecek 269 adet risk tespit edilerek,
bu risklerin yöneticiler tarafından değerlendirilmesi
sonucunda seviyeleri itibariyle yaklaşık 60 adet
riskin üst yönetimce takibi uygun bulundu ve CEO ve
Yönetim Kurulu’na raporlandı. Risk envanteri ilerleyen
dönemlerde de yıllık bazda gözden geçirilip raporlama
yenilenecek.
Tüm grup şirketlerinde KRY yapılandırılması
tamamlandığı zaman operasyonel süreçlere inilip,
süreç akışlarındaki mevcut kontrollerin, kontrolleri
uygulayan çalışanlarca “çalışırlığı”nın test edilmesi ve
değerlendirilmesi, çıkan sonuçlara göre, kontrollerde
iyileştirme ve/veya yeniden tasarlamalar yapılmasını
öngören Kontrol Öz Değerlendirme (KÖD) çalışmalarına
geçilmesi planlanıyor. Böylece makro düzey risklerle
operasyonel süreç bazındaki risklerin bağlantısı
gözlemlenebilecek, süreçlerdeki hata ve kayıp oranları
da en aza indirgenebilecek. İç Denetim fonksiyonumuz
da bu çalışma sonucu oluşacak raporlarla verimlilik ve
etkinliğini daha da artıracak.

Kurumsal Risk Yönetimi Anlayışımız ve Risk
Değerleme Metodumuz
Risk yönetimi anlayışımız “entegre risk yönetimi” olarak
tanımlanabilir. TAV Havalimanları Holding bünyesindeki
KRY fonksiyonunun koordinatörlüğünde, tüm grup
şirketlerini ve operasyonları bu risk yönetimi anlayışı
içinde kapsıyoruz. İş birimleri içindeki riskleri ayrı ayrı
değerlendiren klasik risk yönetimi yaklaşımından farklı
olarak, kurumun tümü için risklere tepeden bakabilen,
riskin sahibi olan iş biriminden önce kurumun genel
yararını gözeten ve süreklilik arz eden bir risk yönetimini
işler kılmayı hedefliyoruz.
Bizce risk yönetimi hem fırsatları hem tehditleri
görebilmek ve riski alırken maliyetini bilip doğru
fiyatlandırabilmek demek. Riskleri iki ölçüye dayanarak,
aşağıdaki soruları sorarak değerlendiriyoruz:
• Olasılık, yani gerçekleşme sıklığı nedir?
• Gerçekleşirse etkisi ne olur?
Riskleri stratejik, finansal, operasyonel ve yasal/
uygunluk kategorileri altında sınıflandırıyoruz ve
riskin etkisini sadece finansal boyutta değil hizmet
sürekliliği, itibar, müşteri kaybı ve yasal/mevzuatsal
etki boyutlarında da değerlendiriyoruz. Biz metodolojiyi
belirliyoruz riskin sahibi olan yönetici/iş birimi riskini
kendisi değerlemeye tabi tutuyor. Değerlendirme
sonucunda bir risk tüm tahsis edilmiş kaynaklar ve
yönetim becerisine rağmen hedeflenilenden yüksek
bir seviyede çıkıyorsa, riskin sahibi riski hedeflenen
seviyeye çekmek için bir aksiyon planı belirliyor, tarih ve
sorumlu atıyor.
Kurumsal Risk Yönetimi’ne İlişkin Yasal Çerçeve
Son dönem global düzeyde yaşanan ekonomik
krizlere paralel olarak regülasyonların gelişmesi
ve yaptırımların/zorunlulukların artması, işlerinin
doğası gereği bu alanda öncülük yapmış olan finansal

43
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

Belirleme&Ölçme

SÜREKLİLİK

Belirleme&Ölçme

Önceliklendirme

Önceliklendirme
Kurumsal
Performans

Aksiyon

TERMİNAL İŞLETMELERİ&
Hizmet ŞİRKETLERİ

HOLDİNG KRY

Aksiyon

Risklerin İndirgenmesi

Takip&Raporlama

Kaynakların Etkin
Kullanımı

kurumların yanı sıra reel sektörde de kurumsal risk
yönetimi uygulamalarını giderek yaygınlaştırmaya
başlamıştır. 2011 yılı başında TBMM tarafından
onaylanan Türk Ticaret Kanunu tasarısı, öncelikle halka
açık şirketlerden başlamak üzere kurumsal risk yönetimi
fonksiyonunu ve risklerin periyodik olarak yönetime
raporlanmasını zorunluluk haline getirmektedir.
Ancak risk yönetimi henüz denetim gibi regüle edilmiş
bir faaliyet niteliğinde değildir. Bunun ardında kısmen
risk yönetiminin şirketlerin bilinci ile geliştirmesi
gereken ve sonu olmayan bir konu olması yatmaktadır.
Yine de COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ve ISO
31000 kurumsal risk yönetimi alanında standart
getirerek bir genel çerçeve sağlamaya çalışmaktadır.

Takip&Raporlama

Kurumsal Risk Yönetimindeki Başlıca Farkımız
TAV KRY uygulamasını Türkiye’de ilk başlatan
kurumlardan biridir ve bu alanda başarılı olma yolunda
en büyük şansı, KRY yapılanmasının Üst Yönetim
tarafından destekleniyor olmasıdır.
Yapılanma yeni olduğundan henüz bir bağımsız
derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirmeye
tabi tutulmamış, dolayısıyla bir belge ya da dereceye
hak kazanmamıştır. Ancak Holding’de kurulan KRY
sisteminin Grup şirketlerine entegrasyonunun
tamamlanması ve sonrasında da en azından bir tam
döngünün yaşanmasını takiben derecelendirme için
başvurulması gündeme gelecektir. TAV’ın Kurumsal Risk
Yönetiminin işleyişi hakkında yeterli bir derece alması
durumunda, doğal olarak bunun kurumun borçlanma
maliyetine olumlu şekilde yansıyacağı öngörülmektedir.
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TAV, 2010 yılında toplam 8.049 kişi
için yeni istihdam olanağı yarattı.
TAV Havalimanları, başarısının temeli olan insan
sermayesini, eşit fırsat ilkesiyle uluslararası
standartlarda yönetmeyi ve çalışanlar tarafından
tercih edilen kuruluş olmayı ilke edinmiştir. Şirket,
aynı zamanda entegre insan kaynakları uygulamaları
ile sektörde, Türkiye’de ve dünyada öncü olmayı
kurumsal yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak
benimsemiştir.
TAV’da İnsan Kaynakları, Holding’in iş stratejilerine
paralel insan kaynakları yönetimi ile tüm şirket ve
bölümlere; iş sonuçlarının iyileştirilmesi, yüksek
performans kültürünün oluşturulup teşvik edilmesi ve
tüm paydaşlar için değer yaratılmasına yönelik stratejik
destek sağlamak üzere çalışmalarını planlar.
TAV’da insan sermayesi stratejisi, kurumsal
öğrenme anlayışı ile yapılandırılmıştır. Türkiye’de
havalimanı işletmeciliğinde öncü ve lider olan TAV
Havalimanları, edinmiş olduğu bilgi, deneyim ve
know-how’ı kurumsallaştırmayı ve Şirket’in her
düzeyine yaygınlaştırmayı temel stratejileri arasında
konumlandırır.
İnsan kaynakları uygulamalarının kurum genelinde
standartlaştırılması ve yurtdışı işletmelerin de TAV
kültürü ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla
oryantasyon süreci, performans yönetimi, çalışan
memnuniyeti gibi önemli süreçlerin yurtdışı
işletmelerde de uygulanmasına 2010 yılı itibarıyla
başlandı. Yine 2010’da TAV Makedonya’da İnsan
Kaynakları Bölümü oluşturularak, kurumsal süreçlerin
geliştirilmesi çalışmalarına hız verildi.
TAV Havalimanları kurumsal vizyonu, misyonu, değerleri
ve etik kuralları, oryantasyon sürecinin bir parçası
olarak sınıf eğitimlerinde, diğer gelişim programlarında,
kurumsal portalda ve iç yayın organlarında çalışanlarla
paylaşılıyor. 2010 yılında TAV değerlerinin tüm
çalışanlarımız tarafından özümsenmesini sağlamak
amacıyla tasarlanan “Kurumsal Değerler” eğitimi,

her kademeden çalışanın katılımıyla kurum genelinde
verilmeye başlandı.
Performans Yönetimi
Performans yönetimi sürecinde Şirket’in ve bölümlerin
yıllık stratejik hedefleri ve iş planları çalışanlarla
paylaşılır. Çalışanların hedeflerle ve iş planıyla ilgili
görüşleri, yönetim tarafından geri bildirim olarak
değerlendirilir ve sisteme yansıtılır. Çalışanların
performansını izleyerek, yetkinliklerini değerlendirme,
güçlü ve geliştirilebilir yönlerini belirleme, eğitim,
uygulama, deneyim aktarımı ve işbaşı eğitimlerle ekibi
geliştirme, gelişim planlarını yönlendirme ve takip
sorumluluğu yöneticiye aittir. Bu anlamda TAV’da
her bölüm bir eğitim ve geliştirme merkezidir. Kişiliği
ve bilgisi ile ekibe örnek olması gereken bir gelişim
sorumlusu ve eğitmen konumunda olan yöneticiler,
yönetim becerileri eğitimleriyle desteklenir. Performans
değerlendirme görüşmeleri sonrasında, hem
yöneticiler hem de çalışanlar süreç hakkında görüşlerini
paylaşabildikleri bir anket doldururlar.
Çalışan Memnuniyetine Verilen Önem
TAV’da hizmet kalitesinin yanı sıra kurumdaki
yöneticiler ile ekipleri arasındaki ilişki, çalışan
memnuniyeti ve bağlılığı arasındaki güçlü etkileşim;
müşteri sadakati ve istikrarlı kârlılık üzerinde büyük
rol oynamaktadır. Rekabet gücü ve başarının büyük
oranda insan kaynağına borçlu olunduğunun bilinciyle,
çalışanların sesine kulak verilir. Bu amaçla çalışanların
motivasyon ve performanslarını etkileyen en önemli
faktörlerden biri olan “Çalışan Memnuniyeti” her yıl
düzenli biçimde ölçümlenerek raporlanır. 2010 yılında
Çalışan Memnuniyeti oranı gecen yıla göre beş puan
artarak 100 üzerinden 86 olarak belirlendi. Sonuçlar
detaylı ve karşılaştırmalı raporlar halinde üst yönetime
sunuldu, kurumsal intranet üzerinden çalışanlarla
paylaşıldı.
Çalışanlarla birebir görüşüp memnuniyetlerini, kariyer
ve gelişim planlarını, kurumla ve insan kaynakları
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uygulamaları ile ilgili düşünce ve beklentilerini
öğrenebilmek, onları yakından tanımak amacıyla
yapılandırılan “paylaşım görüşmeleri” 2010 yılı itibarıyla
uygulamaya alındı.
Çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik görüşler
dikkate alınarak, takım çalışmasını, işbirliğini ve
şeffaflığı artırıcı bir ortam sağlayan TAV Yönetim Binası
inşa edildi ve 2010 yılında idari kadro çalışanları yeni
ofislerine taşındı.
İstihdama Katkı
TAV, 2010 yılında toplam 8.049 kişi için istihdam olanağı
yarattı; 780 stajyere de iş hayatını öğrenme ve deneyim
kazanma şansı sunuldu.
TAV Havalimanları Holding, yurtdışındaki yatırımlarında,
yatırımı gerçekleştirdiği bölgelerin gelişimini de
desteklemek amacıyla ağırlıklı olarak yerel halkın
istihdam edildiği yapılar kuruyor. Geniş bir coğrafyaya
yayılan dört farklı ülkede 10 havalimanı işleten TAV’ın
bünyesinde birçok milletten insan bir arada, ortak
değerler, etik kurallar ve misyon çatısı altında uyumla
çalışıyor.
TAV, geleceğin potansiyel iş gücünü oluşturan başarılı
öğrencilerin, iş hayatını ve sektörü öğrenmeleri,
kendilerini değerlendirmeleri, profesyonel yaşamla ve
beceriyle ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla zengin
staj olanakları da sağlıyor. Üniversitelerin sivil havacılık
ile ilgili bölümlerindeki öğrencilerine öncelik tanınması
yoluyla akademi-iş dünyası iş birliği desteklenirken,
sektörel istihdam sağlanıyor. Stajyerlerin
performansları, staj yaptıkları bölümün yöneticileri ve
insan kaynakları tarafından izlenip, başarılı olanların
kurum bünyesinde işe yerleştirilmesi hedefleniyor. Bu
amaçla, 2010 yılında “Geleceğin Profesyonelleri Staj
Programı” tasarlandı ve program sonucunda başarılı
olan, kurum kültürüne uygun stajyerlerin mezuniyet
sonrasında uygun pozisyonlarda değerlendirilmeleri
hedeflendi.

Eğitim ve Gelişim Çalışmaları
TAV Havalimanları Holding, kurumsal öğrenme anlayışı
ile uluslararası havacılık sektöründe “okul şirket” olma
yolundaki çalışmalarını, kurumsal gelişim merkezi
olan TAV Akademi çatısı altında yönetiyor ve kapsamlı
programlar ile kişisel ve profesyonel gelişimi destekliyor.
TAV Akademi uluslararası eğitim deneyimi ile
insan kaynağının mevcut ve potansiyel yetkinlik
gereksinimlerini karşılayacak seçenekler oluşturarak
yönetime destek veriyor. Performans değerlendirme
görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan gelişim ihtiyaçları
ve yıl içinde gelen talepler TAV Akademi tarafından
analiz edilerek, her yıl gelişim programları katalogu
güncelleniyor. Eğitim talepleri bilgi sistemleri üzerinden
yapılıyor ve katılımlar otomatik olarak raporlanıyor.
Ocak-Aralık 2010 döneminde TAV Akademi 92 farklı
konuda, 7.975 katılımcıyla, 409 gün (379,5 günü TAV
Akademi eğitmenleri tarafından) eğitim gerçekleştirdi.
2010 yılında TAV Akademi’nin yurt dışı işletmelerdeki
çalışanların, TAV kültürünü iş yapış biçimlerine
yansıtmalarını sağlamak ve gelişimlerine destek olmak
amacıyla gerçekleştirilen Müşteri Odaklı Hizmet,
Performans Yönetimi ve Kültürlerarası Yönetim
Becerileri gelişim programlarına TAV Tunus, TAV
Makedonya ve TAV Gürcistan’da toplam 406 kişi katıldı.
TAV Akademi, “Küresel Eğitim Merkezi” oldu
1991 yılında kurulan ve “havalimanlarının mükemmel bir
şekilde yönetilmesine ve işletilmesine katkı sağlamak”
temel ilkesiyle tüm dünyada eğitim programları ve
konferanslar düzenleyen Airports Council International
(ACI) Global Training Hub, 11. eğitim merkezi olarak
İstanbul Atatürk Havalimanı’nı seçti.
2008 yılı Mart ayında gerçekleştirilen “Aviation English
Operational” programı ile başlayan TAV Akademi-ACI
ortak çalışmaları, 2010 yılı Eylül ayında imzalanan
“Küresel Eğitim Merkezi” iş birliği anlaşması ile
resmiyet kazandı. TAV Akademi ve ACI iş birliği ile
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Sektöründe entelektüel
sermayesine özenilen bir kurum
gerçekleştirilen programlara, bugüne kadar yurtiçinden
ve yurtdışından, çoğunluğu üst düzey yönetici olan
toplam 166 havacılık sektörü çalışanı katıldı.
Eşsiz bir konuma sahip olan İstanbul’un yeni gelişim
merkezi olarak seçilmesi, özellikle Avrupa, Asya, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika havacılık sektörü çalışanlarının,
ACI eğitimlerine TAV Havalimanları Holding ve TAV
Akademi’nin ev sahipliğinde katılması anlamına geliyor.
Kurumsal Mentorluk
TAV’ın gelişim ve yedekleme planları çerçevesinde
vizyon ve stratejik hedeflere paralel olarak tasarlanan

Çalışan
Sayıları
TAV İstanbul

2188

TAV Havalimanları Holding Kurumsal Mentorluk
Programı’nda, üst düzey yöneticiler ve TAV Akademi
danışmanları, orta kademe yöneticilerden ve Havalimanı
İşletmeciliği Yönetici Adayı Geliştirme Programı’nı
bitiren katılımcılarından oluşan toplam 46 çalışana
mentorluk yapıyor. Programla, kurumsal hafıza, birikim
ve kişisel deneyimlerin TAV’ın yüksek potansiyele
sahip yönetici ve yönetici adaylarına aktarılması,
entelektüel sermayenin ve kurumsal öğrenmenin
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bireylerin profesyonel
kariyer gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.

Kıdem - Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Ortalama
Kıdem

Ortalama
Yaş

Erkek
%

Kadın
%

Bekar
%

Evli
%

4,8

31,1

70

30

51

49

TAV Esenboğa

822

3,9

31,2

71

29

45

55

TAV İzmir

441

3,6

31,1

67

33

64

36

TAV Tunusie

679

11,0

39,4

88

12

34

66

TAV Gazipaşa

18

2,4

37,8

89

11

46

54

TAV Georgia

718

2,6

38,4

73

27

33

67

697

1,3

44,0

73

27

46

54

9688

2,1

31,4

79

21

46

54

TAV Macedonia
Havaş
ATÜ

1205

4,3

34,3

56

44

48

52

BTA

1649

3,0

31,0

80

20

47

53

TAV Holding

124

4,7

35,0

54

46

57

43

TAV İşletme Hizmetleri

253

3,6

30,5

63

37

71

29

TAV BT

126

3,2

32,5

80

20

51

49

TAV Güvenlik

160

4,6

28,6

62

38

56

44

18.768

3,1

32,6

75

25

47

53

TOPLAM
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havalimanı işletmeciliği

Özlem Akşahin, Tav İstanbul, Yönetici Asistanı
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İstanbul Atatürk
Havalimanı

İstanbul’un dünyaya
açılan kapısı
Dış Hatlar Terminali
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
OCAK 2021
2010 YOLCU TRAFiĞİ
20.344.620
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
178.817
İç Hatlar Terminali
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
OCAK 2021
2010 YOLCU TRAFiĞİ
11.800.999
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
94.887
Toplam Trafik
2010 YOLCU TRAFiĞİ
32.145.619
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
273.704

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

Türkiye’de havacılık tarihinin başlangıç noktası olan
İstanbul Atatürk Havalimanı, ülkemizin en yüksek
yolcu trafiğine sahip havalimanı olmasının yanı sıra,
Avrupa’nın da en işlek ve en beğenilen havalimanları
arasında yer alıyor. TAV Havalimanları Holding’in ilk
havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Atatürk
Havalimanı, Türkiye’nin çağdaş yüzünü yansıtıyor.
Dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul,
yoğun nüfusu, yüksek turizm ve ticari potansiyeliyle
her geçen gün daha çok insanı kendine çekerken;
Havalimanı’nın aynı hızla, sağlıklı, sürdürülebilir
ve hizmet kalitesini muhafaza eden bir surette
gelişmesi de kaçınılmaz bir gereklilik oluyor. Transfer
uçuşlarda da bir cazibe merkezi olan Havalimanı’nın
yolcu terminallerine yönelik çalışmaları, Gelişim ve
Genişleme Projesi kapsamında, bu potansiyele yanıt
vermek üzere tüm hızıyla devam ediyor.
Sürdürülebilir bir gelecek için yatırımlar
2010 yılına son aşamasında giren proje ile İç
Hatlar’da 9 adet olan yolcu köprüsü sayısı 12’ye, Dış
Hatlar’da 23 olan yolcu köprüsü ise 26’ya çıkarıldı.
Projeyle toplam 18.770 m2 kapalı alan kazanıldı. Dış
Hatlar’da ise açık pozisyonda parkeden uçaklar için
dört adet boarding kapısı bulunan Remote-Bus gate
salonları inşa edildi. Mevcut VIP salonu modernize
edilerek genişletildi. Airport Otel’de bulunan 85
odaya ek olarak 46 oda daha yapıldı. Duty free ve
ticari alanlara ek olarak, ihtiyaç duyan havayolları için
315 m2 – 500 m2 arasındaki büyüklüklerde yeni CIP
salonları açılıyor. 7.076 araç kapasiteli katlı otopark,
36 otobüs parkı ve 161 araçlık VIP otoparkına ilave
olarak 28.300 m2’lik ve 1.034 araç kapasiteli açık
otopark da hizmete alındı.
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Geçtiğimiz yıl başlatılan Gelişim ve Genişleme Projesi
kapsamında, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yolcu
terminallerine yönelik çalışmaları tamamlandı. 2010 yılına
son aşamasında giren proje ile İç Hatlar’da 9 adet olan
yolcu köprüsü sayısı 12’ye, Dış Hatlar’da 23 olan yolcu
köprüsü ise 26’ya çıkarıldı.

2009

32.145.619

29.812.888
Toplam Yolcu TRAFİĞİ

2010
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İstanbul Atatürk
Havalimanı

Dış Hatlar’da 219, İç Hatlar’da ise
38 destinasyona sefer
2010 yılında sekiz yeni havayolu şirketine daha
hizmet vermeye başlayan İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda, Dış Hatlar’da 219, İç Hatlar’da ise
38 destinasyona sefer yapıldı. Dış Hatlar’da faaliyet
gösteren yedi havayolu şirketi ise yolcu sayılarını
%100’ün üzerinde artırdılar.

Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
Kapalı Otopark
180.000 m²
7.076 araç

2010 yılında hayata geçen yatırımlar arasında Bagaj
Handling Sistemi’nde transfer bagajlara yönelik
kolaylaştırıcı tedbirler de yer alıyor. Son iki yılda
ortalama olarak %15–22 oranında artış gösteren
operasyonel çözüm getirmek amacıyla var olan
iki adet transfer bagaj hattına ilave olarak üç adet
yeni transfer hattı eklendi. Böylece %200 kapasite
artışı sağlanırken, otomatik bagaj ayırma ünitesinin
kapasitesi de %88 oranında artırıldı. Güvenlik
yatırımları çerçevesinde ise transfer hatlarından
yüklenerek otomatik ayrımları yapılacak bagajların
güzergâhlarına yeni EDS cihazları monte edildi.

Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Mağaza Alanı
6.204 m²

açık Otopark
28.578 m²
1.034 araç

Mağaza Sayısı		
25 adet
Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
Yiyecek-İçecek Alanları
16.254 m²
Check-in Kontuar Sayısı
Dış Hatlar
iç Hatlar
224
96
Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş kat
48
42
Köprü Sayısı
Dış Hatlar
26

iç Hatlar
12

Bus Gate Sayısı
Gidiş Katı	geliş kat
16
8
Pist Sayısı ve Özellikleri
17R/35L 3000x45 m
05/23 2600x60 m
17/35R 3000X45 M
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“Yüksek Övgüye
Değer Ödülü”, 2010
5. Avrupa Güzergâh Geliştirme
Forumu, Routes

“Yılın En İyi Havalimanı
İşletmesi”, 2010
Turizmde Kalite-Skalite 2010
Ödülleri

“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)

Suna Gürer, Tav Güvenlik, İnsan Kaynakları Yönetmeni

bir bakışta tav

değerlendirmeler

58
2010 yılı faaliyetleri

raporlar ve finansal bilgiler

Ankara Esenboğa
Havalimanı

Ülkemizin protokol ve
diplomasi kapısı
Dış Hatlar Terminali
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
Mayıs 2023
2010 YOLCU TRAFiĞİ
1.325.989
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
11.742
İç Hatlar Terminali
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
Mayıs 2023
2010 YOLCU TRAFiĞİ
6.433.490
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
51.643
Toplam Trafik
2010 YOLCU TRAFiĞİ
7.759.479
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
63.385

Atatürk Havalimanı ile sektörde örnek bir başarıya
imza atan TAV, havalimanı işletmeciliğindeki
tecrübesini 2006 yılında Ankara Esenboğa
Havalimanı’na taşıdı. Taahhüt edilen süreden bir yıl
önce tamamlanarak işletmeye açılan Havalimanı,
bugün özgün tasarımıyla Ankara’nın yeni ve çağdaş
yüzünün sembolü olmuş durumda.
2009 yılında ACI Europe tarafından “En İyi
Havalimanı” seçilen Ankara Esenboğa Havalimanı,
ülkemizin protokol ve diplomasi kapısı olarak da
stratejik bir öneme sahiptir.
Hızlı ve etkin operasyonlar, kusursuz güvenlik
Esenboğa Havalimanı, Türkiye’de iç ve dış hatlar
terminallerini aynı çatı altında buluşturan tek
havalimanı olma özelliğini taşıyor. Mimari
özellikleriyle yolcular için mesafeleri kısaltan
Havalimanı’nda bu sayede operasyonlar da çok
hızlı ve etkin bir şekilde yürüyor. 182 bin metrekare
terminal alanı üzerinde son teknoloji ürünü güvenlik
sistemleriyle hizmet veren Ankara Esenboğa
Havalimanı’nda, uçağa yüklenen her bagaj Explosive
Detection System (EDS) ile taranıyor ve %100
güvenlik kontrolünden geçiriliyor.
2010 yılında 32 havayolu şirketine hizmet veren
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan, Dış Hatlar’da 43,
İç Hatlar’da ise 30 destinasyona sefer yapıldı.

ACI Europe, 2009
“En İyi Havalimanı”

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da Hub olmayı hedefleyen
Havalimanı, özellikle dış hat uçuşların artırılması
yönünde çalışmalarına devam ediyor. Direkt uçuşlar
konusundaki gelişmelerden kentteki tüm kamu
ve özel sektör kuruluşlarını haberdar eden TAV,
Havalimanı’nın hızlı gelişimini Ankaralılarla paylaşıyor.

59
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da Hub olmayı hedefleyen
Ankara Esenboğa Havalimanı, Avrupa’nın da en
modern ve en güvenli havalimanları arasında sayılıyor.
Havaalanı, aynı zamanda ülkemizin protokol ve diplomasi
kapısı olarak da stratejik bir öneme sahip.

2009

7.759.479

2010

6.084.404
Toplam Yolcu TRAFİĞİ

Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
108.000 m²
4.069 araç

Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş katı
18
18

Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Mağaza Alanı
2.387 m²

Köprü Sayısı
18

Mağaza Sayısı		
7
Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
Yiyecek-İçecek Alanları
5.200 m²
Check-in Kontuar Sayısı
Dış Hatlar
iç Hatlar
102
27
Ayrıca iki adet büyük boy bagaj kontuarı da
bulunmaktadır.

Bus Gate Sayısı
10
Pist Sayısı ve Özellikleri
2 adet 2RWY
03/21 3750x45, 3750x60 m

bir bakışta tav

değerlendirmeler
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İzmir Adnan Menderes
Havalimanı

Ege’nin giriş kapısı...
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
OCAK 2015
2010 YOLCU TRAFiĞİ (sadece dış hatlar)
2.127.457
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
16.149
Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
Kapalı Otopark
69.168 m²
2237 araç
Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Mağaza Alanı
2.403 m²
Mağaza Sayısı		
11 adet
Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
Yiyecek-İçecek Alanları
6.119 m²
Check-in Kontuar Sayısı
66
Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş kat
18
16
Köprü Sayısı
9
Bus Gate Sayısı
8
Pist Sayısı ve Özellikleri
34R – 16L 3240x45 m
34L – 16R 3240x45 m
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

Hinterlandıyla birlikte büyük bir turizm potansiyeline
sahip olan İzmir, doğal güzelliği ve modern yapısıyla
Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir. İzmir aynı
zamanda Ege Bölgesi’nin ticaret ve sanat merkezi
olarak öne çıkıyor.
13 Eylül 2006 tarihinde işletmeye alınan Adnan
Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin
inşaatını taahhüt ettiği tarihten yaklaşık 8 ay
önce tamamlayan TAV, turizm sektörünün çok
ihtiyaç duyduğu bu yeni terminali toplam 108
bin metrekarelik alan üzerine kurdu. Güvenilir ve
kaliteli bir ortamda, eksiksiz hizmet sunmak üzere
Terminal’in işletmeciliğini de üstlenen TAV, Ege’nin
dünyaya açılan kapısı olan kentin hak ettiği imajı
pekiştirmek için özveriyle çalışıyor.
Yolcu sayısında büyük artış
2010 yılında 69 havayolu şirketine hizmet veren
Terminal’den Dış Hatlar’da toplam 88 destinasyona
sefer yapıldı. 2010 yılında toplam yolcu sayısı ve uçak
sayısı beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Yolcu
büyümesine paralel olarak havacılık gelirlerinde
ve havacılık dışı gelirlerde de büyük artış sağlandı.
Operasyonel trafiğin artmış olmasına rağmen
mevcut kaynakların etkin kullanılması, müşteri
memnuniyet oranlarında da kendini gösterdi ve 2010
yılı için belirlenen hedeflerin üzerine çıkıldı.
2010’da yolcu sayısında elde edilen çift haneli
büyümeyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın
Ege Hub’ı haline gelebilmesi hedefi doğrultusunda
önemli bir mesafe kaydettik. Yeni havayolları ile uçuş
bağlantılarımızı yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2010’da yolcu
sayısında elde edilen çift haneli büyümeyle Ege Hub’ı olma
hedefi doğrultusunda önemli bir mesafe kaydetti. 2010
yılında 69 havayolu şirketine hizmet veren Terminal’den
Dış Hatlar’da toplam 88 destinasyona sefer yapıldı.

2009

2.127.457

2010

1.667.455
Toplam Yolcu TRAFİĞİ

ACI Europe, 2010
“ACI EcoInnovation
Award” (Eko Yenilik Ödülü)

Doha Uluslararası
Havacılık Zirvesi,
2009
“Yılın En Çevreci
Havalimanı’’
(Doha Aviation
Summit, 2009)

European Steel
Design Award
(ECCS), 2007

Türk Yapısal Çelik
Derneği (TUCSA)
“İzmir Adnan
Menderes Uluslar
arası Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
ve Çok Katlı
Otoparkı” projesi ile
uygulanmış yapılar
arasında Birincilik
Ödülü

Ege Bölgesi
Sanayi Odası
(EBSO)/ 2008

Ege Bölgesi
Sanayi Odası
(EBSO)/2009

“Çevre Özel Ödülü”

“Jüri Özel Ödülü”

Tahsin Atalar, Tav İstanbul, BHS Bakım Mekanik Teknisyeni

bir bakışta tav

değerlendirmeler
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Antalya Gazipaşa Havaalanı

Turizm bölgesinde,
butik bir havalimanı
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
Temmuz 2034
Gazipaşa Havalimanı’nın Başlıca
Turizm Merkezlerine Uzaklığı (km)
Alanya
Anamur
Manavgat
Side
Beldibi
Silifke
Serik/Belek
Kundu
Kemer
Kumluca

40
80
95
105
135
140
143
170
219
269

Ülke turizminin başkenti kabul edilen Antalya’nın
ilçesi Gazipaşa’daki Antalya Gazipaşa Havaalanı’nın
işletme ihalesini Ağustos 2007’de kazanan TAV,
4 Ocak 2008 tarihli 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 almaya başladığı
Gazipaşa, özellikle Alman turistlerin tercih ettiği
bir merkez. Havaalanı, Antalya’nın doğu kesiminde
bulunan Alanya gibi beldeleri kapsayan turizm
bölgesi için önemli bir liman özelliği taşıyor.

Butik konseptte, uluslararası bir havaalanı olan ve
2 bin 144 metrekare terminal alanına sahip Antalya
Gazipaşa Havaalanı, mevcut altyapısı sayesinde
yıllık 500 bin yolcuyu ağırlayarak Doğu Akdeniz’in
yeni ulaşım noktası olma hedefine doğru ilerliyor.
Havaalanında 1.825 metre olan pist uzunluğu, TAV
Havalimanları tarafından sürdürülen çalışmalarla
2.000 metreye çıkarıldı. Antalya Gazipaşa
Havaalanı’nda ayrıca, 136x76 ölçülerinde, üç uçak
kapasiteli 14.200 m2 apron alanı da yer alıyor. Antalya
Gazipaşa Havaalanı’nın 150 araç kapasiteli otoparkı
bulunuyor.
Sürekli büyüme ve gelişme hedefimizde önemli
adımlardan biri olarak gördüğümüz Antalya Gazipaşa
Havaalanı, yurtiçinde ilk defa, hava trafik kontrol
hizmetleri hariç tüm üniteleriyle işleteceğimiz bir
havaalanıdır.
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 uçuşlara açılan Gazipaşa’da, mevcut pistin
uzatılmasıyla Havaalanı’nı Alanya ve çevresine
hizmet veren, uluslararası bir niteliğe kavuşturmayı
hedefliyoruz.
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Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
Otopark
4.400 m²
150 araç
Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Mağaza Alanı
94 m²
Mağaza Sayısı		
2 adet
Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
Yiyecek-İçecek Alanları
57 m²

Check-in Kontuar Sayısı
8
Pasaport Gişesi
Gidiş terminali	geliş terminali
2
3
Gidiş Kapısı
1

Geliş Kapısı
1

Pist Sayısı ve Özellikleri
PCN 77/R/X/T 2.000 x 30 m

bir bakışta tav

değerlendirmeler
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Gürcistan, Tiflis Havalimanı

TAV’ın Türkiye sınırları
dışındaki ilk projesi
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
Şubat 2027
2010 YOLCU TRAFiĞİ
821.606
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
16.470

Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
750 m²
370 araç
Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Mağaza Alanı
294 m²
Mağaza Sayısı		
3
Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
Yiyecek-İçecek Alanları
1.100 m²
Check-in Kontuar Sayısı
24
Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş katı
16
16
Köprü Sayısı
3

Emerging Markets Airport Awards, 2010
Tiflis Havalimanı Rusya, Kafkaslar, Doğu
Avrupa ve Baltık Ülkeleri kategorisinde, en iyi
havalimanı ödülü

Bus Gate Sayısı
4
CIP Alanı
Geliş-Gidiş
488 m2
Pist Sayısı ve Özellikleri
13R / 31L 3000x45 m

TAV Havalimanları ortaklık payının %76 olması yönünde 25.03.2011 tarihinde anlaşmaya varmıştır.
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Yasemin Enç, Tav Havalimanları Holding, Yönetici Asistanı

bir bakışta tav

değerlendirmeler
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Gürcistan, Batum Havalimanı

Karadeniz’e ve Kafkaslar’a
açılan kapımız
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
Ağustos 2027
2010 YOLCU TRAFiĞİ
88.627
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
2.276

TAV Urban Georgia LLC. tarafından 31 Ekim
2005’ten bu yana işletilen Tiflis Havalimanı, yapımı
gerçekleştirilen ve 7 Şubat 2007’de hizmete açılan
yeni yolcu terminaliyle ülkenin stratejik önemini
temsil edecek duruma geldi. Tiflis Havalimanı,
sadece 1,5 milyon nüfuslu başkentin değil, ülkenin
de giriş ve çıkış kapısı olarak hizmet veriyor. Tiflis
Havalimanı, Holdingimizin Türkiye sınırları dışındaki
ilk projesi olma özelliğini taşıyor. 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
olanağına da sahip. Çağdaş bir yaklaşımla
düzenlenen fonksiyonel mekânlarıyla yolcu
konforunu ve terminal operasyonlarının verimliliğini
gözeten Havalimanı, en gelişmiş sistemlerle
donatıldı. Genişletilen pisti, yeni inşa edilen apron
sahaları ve taksi yollarıyla Tiflis 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 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
Not: TAV Havalimanları ortaklık payının %76
olması yönünde 25.03.2011 tarihinde anlaşmaya
varmıştır.

Büyüleyici güzelliği ve beş yıldızlı otelleriyle,
Gürcistan’ın en önemli turizm merkezi olan Batum’da
bulunan Batum Havalimanı da 2007 yılından bu yana
TAV Havalimanları Holding tarafından işletiliyor.
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Gürcistan sivil havacılık sektörüne ivme kazandırdığımız
ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz Tiflis
Havalimanı’nda, tüm operasyonlar, yer hizmetleri, işletme
hizmetleri, gümrüklü ve gümrüksüz satış mağazaları ve
yiyecek içecek hizmetleri TAV Havalimanları tarafından,
geniş kapsamlı ve entegre bir anlayışla sunuluyor.

2009

702.714

Batum Havalimanı, bölgede bir ilki gerçekleştirerek
Gürcistan ve Türkiye arasında ortak kullanılan bir
havalimanı oldu. Büyük önem taşıyan bu işbirliği
gerek bölgenin kalkınmasında, gerekse iki ülke
arasındaki iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasında son
derece etkili oldu.
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.
Havalimanı 2010 yılında check-in sisteminin
yenilenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen
BT yatırımıyla, artan yolcu trafiği karşısında
operasyonlarını daha hızlı ve sağlıklı biçimde
yürütme olanağı kazandı.
Yolcu trafiğinde rekor artış
2010 yılında yeni bir yerel havayolu kurulmasıyla
ülkede iç hat trafiği arttı. 2008 yılında Rusya ile
Gürcistan arasında yaşanan savaş sonrasında

821.606

2010

tiflis havalimanı
Toplam Yolcu TRAFİĞİ

bitirilen direkt uçuşlar da, 2010 yılı Haziran ayı
itibarıyla tekrar başladı. Yılın son çeyreğinde üç yeni
havayolu şirketi daha Tiflis uçuşlarına başladı.
TAV Georgia, 2010 yılı sonu itibarıyla tarifeli
uçuşlarda toplam 24 havayolu şirketine hizmet
veriyor. Yıl boyunca toplam 257 farklı havayolu uçuş
gerçekleştirdi; 2 iç hat ve 26 dış hat destinasyonuna
tarifeli uçuşlar gerçekleştirilirken, tarifeli olmayan
uçuşlarla birlikte toplam 222 farklı destinasyona
sefer yapıldı. TAV Batumi ise 1 iç hat ve 4’ü tarifeli
olmak üzere 62 dış hat destinasyona uçuş yapan
toplam 25 havayolu şirketine hizmet verdi.
2010 yılı boyunca artmaya devam eden trafiğe
karşılık verebilmek için personel eğitimlerine hız
veren TAV Georgia ve TAV Batumi, iş güvenliği
konusunda da daha etkin önlemler aldı. Tiflis
Havalimanı’nı üç yıl içinde Kafkaslarda önemli bir
Hub konumuna getirmeyi hedefleyen TAV Georgia,
kısa vadede teknik ve kargo uçuş gelirlerinden aldığı
payı da artırmayı amaçlıyor.

Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
100 araç

Check-in Kontuar Sayısı
6

Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Mağaza Alanı
64 m²

Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş kat
4
4

Mağaza Sayısı		
1

Bus Gate Sayısı
4

Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
Yiyecek-İçecek Alanları
65 m²

Pist Sayısı ve Özellikleri
13/31 2500x45 m

bir bakışta tav

değerlendirmeler
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tunus, monastır ve enfıdha
uluslararası havalimanı

Akdeniz’in saklı
cennetleri...
Tunus, Monastır Havalimanı
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
Mayıs 2047
Tunus, Enfidha Havalimanı
İşletme Süresi Bitiş Tarihi
Mayıs 2047
Monastır ve Enfidha Toplam Trafik
2010 YOLCU TRAFiĞİ
3.916.977
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
31.801

Kuzey Afrika’nın önde gelen turizm
destinasyonlarından olan Tunus, sahip olduğu doğal
ve kültürel zenginliklerle Akdeniz’in en çok tercih
edilen rotaları arasında yer alıyor.
2011 yılı başında yaşanan halk devrimi boyunca
TAV Tunisie SA tarafından işletilen Monastır
ve Enfidha Havalimanlarının hava sahası açık
kaldı ve hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadı. Risk
yönetimi konusunda engin tecrübeye sahip olan
TAV Havalimanları Holding, bu süreci de başarıyla
yöneterek, ülkedeki turistlerin güvenli bir biçimde
tahliye edilmesi için destek verdi. Krizin bitmesiyle
birlikte yeniden turistlere kapılarını açan ülkede
yaşam normalleşti.
Yolcu ve kargo trafiğinde yüksek potansiyel
TAV Havalimanları Holding, Tunus’taki iki havalimanı
yatırımının işletme haklarını 40 yıllığına elinde
bulunduruyor. Avrupa’daki pek çok başkente iki saat
uzaklıktaki Monastır Havalimanı’nda hava trafik
kontrolü dışında tüm havalimanı faaliyetleri, TAV
Havalimanları Holding’in %67 oranında sahip olduğu
TAV Tunisie SA tarafından gerçekleştiriliyor. Monastır
Havalimanı’na 65 kilometre mesafede bulunan ve
Afrika’nın en önemli uçuş merkezlerinden biri olma
potansiyelini taşıyan Enfidha Havalimanı ise turistik
tesislere yakın olması nedeniyle Tunus turizminde
önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Tunus Sivil Havacılık ve Havalimanları Otoritesi (OACA)
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Monastır Havalimanı 2010 yılında, Gelişmekte Olan
Pazarlara Yönelik Havalimanı Ödülleri kapsamında,
Afrika’nın En İyi Havalimanı seçildi. 28 bin m2 terminal
alanına sahip olan Monastır Havalimanı, 2010 yılında
82 farklı destinasyona uçuş gerçekleştiren
63’ün üzerinde havayolu şirketine hizmet verdi.

2009

3.781.256

28 bin m2 terminal alanına sahip olan Monastır
Havalimanı, 2010 yılında 82 farklı destinasyona
uçuş gerçekleştiren 63’ün üzerinde havayolu
şirketine hizmet verdi. 90.000 metrekare terminal
alanına sahip olan Enfidha Havalimanı ise 61
destinasyona uçan toplam 38 havayolu şirketiyle
çalıştı. TAV Tunisie ayrıca, Enfidha’nın trafiğini
artırmak hedefiyle bölgelerinin öncü şirketleri olan
birçok havayolu ve tur operatörü ile anlaşmalar
yaptı. Gerçekleştirilen yoğun pazarlama faaliyetleri
sonucunda 30’a yakın havayolu şirketiyle yer
hizmetleri anlaşmaları yapılırken, Enfidha’daki kargo
binasının işletmesi için, dünyanın önde gelen kargo
operatörlerinden DHL ile de bir sözleşme imzalandı.
Bölgede inşaatına başlanan derin deniz limanı
yatırımının, kargo trafiğini artıracağı bekleniyor.

3.916.977

2010

monastır ve enfidha havalimanları
Toplam Yolcu TRAFİĞİ

Enfidha’da operasyonların uluslararası standartlara
uygun olarak, yüksek emniyet ve güvenlik
seviyelerinde gerçekleştirilmesi için gerekli
ekipmanların temin edilmesi ve trijenerasyon
sisteminin yapımına başlanması, 2010’un en önemli
yatırımları oldu. Enfidha Havalimanı’na, 23 Eylül
2010 tarihinde, gerekli sivil hava meydanları işletme
yönetmeliklerine riayet ettiğini onaylayan havalimanı
sertifikası verildi. Ayrıca, Havalimanlarının ISO 9001
Kalite Yönetimi Sistem sertifikasyonu almaları
için gerekli olan tüm altyapı, sistem ve kıstasların
tamamlanması için harekete geçildi.

Suna Gürer, Tav Güvenlik, İnsan Kaynakları Yönetmeni
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tunus, monastır ve enfıdha
uluslararası havalimanı

Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
Enfidha
130.000

Enfidha Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş kat
28
28

Monastır
13.077

Monastır Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş kat
16
20

Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Enfidha
1930 m² / 6 mağaza
Monastır		
1431 m² / 3 mağaza
Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
enfidha
9 satış noktası / 950 m²
Monastır
7 satış noktası / 1.019 m²
Check-in Kontuar Sayısı
Enfidha	Monastır
62
46

Enfidha Köprü Sayısı
18
Bus Gate Sayısı
EnfIdha	Monastır
3
12
Enfidha Pist Sayısı ve Özellikleri
PCN: 104 3300 x 60 m; asfalt
Monastır Pist Sayısı ve Özellikleri
PCN: 45 2950 x 45 m; asfalt

TAV Tunisie’nin Aldığı Ödüller

Gelişmekte Olan Pazarlara
Yönelik Havalimanı Ödülleri,
2010 Monastır Havalimanı,
Afrika’nın En İyi Havalimanı

Africa Investor, “Altyapı
Ödülleri 2008/Infrastructure
Awards, 2008” “Yılın Proje
Geliştiricisi/Developer of The
Year” ödülü. Aynı kapsamda
TAV Tunisie SA “Yılın Özel
Sektör Devlet Ortaklığı”, TAV
Havalimanları Holding “Yılın
Sponsoru” kategorilerinde
finalist

Euromoney Project Finance
dergisi “Deal of the Year
2008-Yılın Proje Finansmanı”
ödülü
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makedonya, üsküp ve
ohrid havalimanı

Balkanlar’dan Avrupa Birliği’ne
açılan kapılar...
Makedonya, Üsküp Havalimanı
2010 YOLCU TRAFiĞİ
681.619
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
12.161
Makedonya, Ohrid Havalimanı
2010 YOLCU TRAFiĞİ
43.924
2010 TİCARİ UÇAK TRAFiĞİ
637

Hedef bölge olarak seçtiğimiz Avrupa’da, önemli bir
hamleyle yakın gelecekte Avrupa Birliği’ne girmesi
beklenen ve vatandaşları Schengen uygulamasından
muaf olan Makedonya’daki iki uluslararası
havalimanının işletmesini 20 yıl süreyle alarak, “10
yılda 10 havalimanı işletmesi” hedefimize ulaştık.
Türkiye ile sıkı tarihi bağları bulunan ve halen Türk
ve Arnavut halklarının yoğun olarak yaşadığı Üsküp
ve bir Akdeniz şehri özelliği taşıyan Ohrid’de bulunan
havalimanları, ülkenin en önemli ulaşım noktaları
olarak öne çıkıyor.
İyileştirme ve geliştirme yatırımları devam ediyor
Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Alexander the
Great Havalimanı’nın ve Ohrid St. Paul the Apostle
Havalimanı’nın işletmelerini 1 Mart 2010 tarihi
itibarıyla üstlenen TAV, havalimanlarında iyileştirme
ve geliştirme yatırımlarına hızla başladı. Yapılacak
modernizasyon ve teknik altyapı çalışmalarıyla
havalimanlarının yolcu sayısını ve hizmet kalitesini
artırmayı planlayan TAV Macedonia DOOEL,
Kaynak: TAV Makedonya

faaliyette olduğu kısa süre içinde büyük başarılara
imza attı. ATÜ ve BTA devraldıkları restoran ve
mağazaları tamamen yenileyip ürün çeşitliliğini
artırırken, reklam alanlarının çoğaltılması ve otopark
hizmetlerinin düzenlenmesiyle gelirler de artırıldı.
Hizmet verilen mevcut havayollarının uçuş sayısını
artırmak ve yeni havayollarının operasyonlara
başlaması hedefi doğrultusunda Bora Jet Bursa’dan
Üsküp’e sefer başlattı. Corendon Havayolları ile 2011
yaz sezonu itibarıyla Amsterdam – Ohrid uçuşlarının
başlaması için anlaşıldı.
2010 yılı sonu itibarıyla Alexander the Great
Havalimanı’ndan 11 havayolu tarifeli, 7 havayolu ise
charter uçuşlar gerçekleştiriyor. UNESCO tarafından
koruma altına alınan ve Avrupa’nın en eski gölü
olma özelliğine sahip Ohrid’te bulunan St. Paul the
Apostle Havalimanı’ndan ise üç havayolu tarifeli,
12 havayolu charter uçuşlar yapıyor. Yıl içinde üç
yeni havayolu şirketi uçuşlara başlarken, Üsküp’ten
14, Ohrid’den ise üç destinasyona düzenli seferler
gerçekleştiriliyor.
Üsküp’ü Balkanların önde gelen Hub’larından biri
yapma hedefiyle yola çıkan TAV, yatırım projeleri
kapsamındaki binaların tamamlanmasıyla, Ohrid’de
Mart 2011, Üsküp’te ise 2011’in son çeyreğinde
operasyonlarını modern altyapılara sahip bu
binalardan yürütmeyi amaçlıyor.
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Makedonya’daki iki uluslararası havalimanının
işletmesini 20 yıl süreyle alarak, “10 yılda 10 havalimanı
işletmesi” hedefimize ulaştık. Türkiye ile sıkı tarihi bağları
bulunan Üsküp ve bir Akdeniz şehri özelliği
taşıyan Ohrid’de bulunan havalimanları, ülkenin
en önemli ulaşım noktaları olarak öne çıkıyor.

2009

636.171

725.543

2010

üsküp ve ohrid havalimanları
Toplam Yolcu TRAFİĞİ

Otopark Alanı ve Araç Kapasitesi
Üsküp
334 araç

Check-in Kontuar Sayısı
Üsküp	Ohrid
8
4

Ohrid
230 araç / 11.000 m²

Üsküp Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş katı
4
4

Duty-Free Alanı ve Mağaza Sayısı
Üsküp
90 m² / 2 mağaza
Ohrid		
20 m² / 1 mağaza
Yiyecek-İçecek Alanı ve Kapasitesi
Üsküp
350 m²
Ohrid
90 m²

Ohrid Pasaport Gişesi
Gidiş Katı	geliş katı
3
3
Bus Gate Sayısı
üsküp
2

ohrid
2

Üsküp Pist Sayısı ve Özellikleri
Code E / ILS CAT I 2.450 m
Ohrid Pist Sayısı ve Özellikleri
Code E / ILS CAT I 2.550 m

Yasemin Enç, Tav Havalimanları Holding, Yönetici Asistanı

hizmet şirketleri
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yer hizmetleri
Havaş

Yer hizmetlerinde rakipsiz kuruluş
Havaş
Ciro
163,5 milyon avro
FAVÖK
25,5 milyon avro
Hizmet Verilen Uçuş Sayısı
108.796
TAV Ortaklık Payı
%65

Yer hizmetleri sektörünün lider şirketi Havaş, ekipman
parkı ve teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında
hizmet veriyor. Müşterisi olan havayolu şirketlerinin,
havalimanında yer hizmetleri anlamında tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde teşkilatlanmış olan
Havaş, hizmet kalitesini sürekli artırarak, sağlıklı
büyümesine devam ediyor. Dünyanın önde gelen
havayolu şirketleri tarafından birçok kez çeşitli ödüllere
layık görülen Havaş, aynı zamanda Türkiye’nin en eski
yer hizmetleri kuruluşu. 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 faaliyetlerini sürdürüyor.
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 kapasitesi

1.500 ton/gün olan ithalat antreposuyla, antrepo
hizmeti de sağlıyor.
Güçlü kurum kültürü, başarılı sonuçlar
Havaş, yasal gerekliliklerin ötesinde uygulanan eğitim
politikaları sayesinde, kalite bilincini kurum kültürünün
ayrılmaz bir parçası yapmayı başardı. Deneyimli kadro
ve TAV grubu ile oluşturulan sinerji Havaş’ı rakiplerinden
ayıran en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
Havaş 2010 yılında, toplam 22 havalimanında, tarifeli
ve charter seferler yapan 200 havayolu şirketine hizmet
sundu. 2010 yılında pazara yeni giren 25 havayolu
şirketi ile anlaşma imzalayan Havaş, antrepo işkolunda
ise British Airways ve Aeroflot firmalarını müşteri
portföyüne kattı.
İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir,
Antalya, Bodrum, Dalaman, Çorlu, Gaziantep, Hatay,
Hopa, İzmit, Konya, Malatya, Trabzon, Samsun ve
Şanlıurfa havalimanlarında, şehir merkezi-havalimanı
arasında yolcu taşımacılığı da yapan Havaş, Bodrum’da
ise otopark hizmeti veriyor. Havaş ayrıca, TAV
Havalimanları Holding tarafından işletilen Batum
Havalimanı’na bağlantı sağlayan ve Doğu Karadeniz
Bölgesi’ne coğrafi yakınlığı nedeniyle bu bölgede
yaşayan vatandaşlara seyahat kolaylığı getiren Hopa
Yolcu Terminali’nin işletmeciliğini de Aralık 2007’den bu
yana üstleniyor.
Tüm faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön plana alan
Havaş, Milas Bodrum Havaalanı’ndaki uygulamalarıyla,
21 Mayıs 2010 tarihinde SHGM tarafından “Yeşil
Kuruluş” unvanına layık görüldü.
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İstanbul İstasyonu, Swiss
Havayolları’ndan 2010 yılı
Şubat ve Nisan aylarında
ayın istasyonu ödülü

İstanbul İstasyonu,
Katar Havayolları’ndan
2010 yılı Ağustos, Eylül,
Ekim aylarında %100
zamanında kalkış
performansı ödülü

İstanbul İstasyonu,
SAS Scandinavian
Havayolları’ndan 2009
yılının ilk çeyreğinde en iyi
gelişim gösteren istasyon
ödülü

İstanbul İstasyonu,
Delta Havayolları’ndan
2009 ikinci ve üçüncü
çeyreğinde “Safety and
On Time Award in the
Atlantic Region the
-Grand Slam-” ödülü

İstanbul İstasyonu,
Swiss International
Havayolları’ndan Nisan ve
Haziran 2009’da “STAR of
the Month” ödülü

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

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 Özelleştirme
Sertifikası

Mustafa Yolasığmaz, Tgs, Şut Görevlisi
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yer hizmetleri
Havaş

Havaş, 2010 yılı ortasında aldığı bir kararla SMS
(Safety Management System) için düğmeye bastı.
Oluşturulması düşünülen sistem, apron kazalarına ve
iş kazalarına karşı bir tür güvenlik manueli olarak işlev
görecek. Projenin 2011 Mart ayında tamamlanması
öngörülüyor. Bunun yanı sıra 2011 sonunda, traktör
ve uçak çekici simülatörlerinin de operasyonun
yoğun olduğu İstanbul ve Antalya havalimanlarında
uygulamaya alınması hedefleniyor. Simülatörler, araç
kullanıcılarının apronda araç kullanmaya başlamadan
önce deneyim kazanmalarını sağlayacak. Havaş ayrıca,
engelli yolcuların ulaşımının sağlanması için, 2011 yılında
pilot uygulamaya başlamaya karar verdi.
Sertifikasyonlar
ISO:9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
İştirakler
Turkish Ground Services (TGS)
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.
Ocak 2010 itibarıyla, İstanbul Atatürk, Ankara
Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Adana
havalimanlarında faaliyetlerine başlayan TGS, 9
Temmuz 2010 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
da hizmet vermeye başladı. TGS’nin 2010 yılında hizmet
sağladığı havayolu firmaları arasında THY, AnadoluJet,
Transavia, SKY ve Moldovian Air bulunuyor.
North Hub Services (NHS)
Havaş, Baltic Aviation Systems ile anlaşarak, BAS’nin
%100 hissesine sahip olduğu North Hub Services’in
%50 hissesini satın alarak, NHS’nin ortağı oldu.
Merkezi Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan NHS,

1 Ocak 2010’dan itibaren Air Baltic uçuşlarına yolcu
hizmetleri vermeye başladı ve Havaş bu ortaklığının
gerçekleşmesinin hemen ardından girdiği Ramp Ruhsatı
ihalesini de kazanarak Riga Havalimanı’nda ramp
hizmetleri verebilmek için gerekli onayı aldı.
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, 1 Temmuz 2010’da
yer hizmetlerine başlayan NHS, İsveç’in başkenti
Stockholm’de ve Göteburg’da da operasyona başlamayı
planlıyor.
Kuzey Avrupa’nın en büyük yer hizmetleri şirketi
olma hedefiyle yola çıkan North Hub Services, temsil,
yönetim, gözetim, yolcu hizmetleri ve apron hizmetleri
gibi birçok alanda hizmet sunuyor. International
Aviation Handlers Association (IAHA) ve IATA Ground
Handling Council (IGHC) üyesi olan NHS, müşterilerine
yüksek standartlarda yer hizmetleri sağlayarak
başarılarına destek olma misyonu ile hareket ediyor.
NHS 2010 yılında, Riga’da Air Baltic, THY, Transaero,
Air Bulgaria firmalarına, Helsinki’de ise Air Baltic,
City Airline, Primera Air firmalarına hizmet sağladı.
Havaş, 80 yıla yaklaşan yer hizmetleri tecrübesi ve bilgi
birikimini NHS’ye aktararak, hızla gelişen NHS’ye tüm
gücüyle destek vermeye devam ediyor.
Cyprus Airport Services (CAS) Ltd.
Kıbrıs Türk Hava Yolları ile Havaş’ın %50 ortaklıkla
kurdukları CAS, Ercan Havalimanı’nda Aralık 2008’den
bu yana 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.
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Baiba Urtane
North Hub Services (NHS), CIP Yöneticisi

TGS
Ciro
39,8 milyon avro

NHS
Ciro
2,8 milyon avro

FAVÖK
(4,7) milyon avro

FAVÖK
(0,2) milyon avro

Hizmet Verilen Uçuş Sayısı
133.941

Hizmet Verilen Uçuş Sayısı
26.322

TAV Ortaklık Payı
%50

TAV Ortaklık Payı
%50

Neriman Aslan, Atü, Ürün Temsilcisi
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Gümrüksüz Mağazacılık
ATÜ

Üç kıtaya yayılan
kusursuz hizmet anlayışı
Ciro
340 milyon avro
FAVÖK
30,7 milyon avro
Çalışan Sayısı
1.205
TAV Ortaklık Payı
%50

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 havalimanlarının TAV tarafından
işletilmeye başlanmasıyla birlikte, ATÜ de bu iki
havalimanını operasyon alanına dahil etti. ATÜ, 2007’de
önce Tiflis Havalimanı, ardından Batum Havalimanı,
2009’da ise Tunus’taki Enfidha Havalimanı’nda
faaliyete geçti. 2010 Mart ayı itibarıyla Makedonya’da
Üsküp ve Ohrid Havalimanlarında operasyona başlayan
ATÜ, ayrıca Letonya’da Riga ihalesini de kazandı. Şirket,
yakın gelecekte çalışmalarını tamamlayarak, ilk defa
Avrupa Birliği ülkelerinden birinde hizmet vermeye
başlayacak.
Mağazalarda yaratıcı uygulamalar ve
artan ürün çeşitliliği
Türkiye’nin en büyük gümrük hattı dışı eşya satış
mağazalarının işletmecisi olan ATÜ, 13.000 m² alana
yayılan 52 mağazasında, dünyanın en tanınmış
markalarına ait 50 bini aşkın referans ürünü cazip
fiyatlarla yolcuların hizmetine sunuyor. Şirket, duty
free hizmetinin yaygınlaştırılması ve yolculara alışveriş
kolaylığı sağlanması amacıyla kurduğu “pre-order”
sistemiyle internet üzerinden ön sipariş yapabilme
olanağı da sağlıyor.
2010 yılında TAV Passport kart uygulamasının
başlamasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir mağazalarımızın
geliş ve gidiş katlarında kart sahiplerine özel indirimler
ve özel kasa avantajları da sunulmaya başlandı. Bu yıl
Makedonya’da, kara tarafı mağazalarını açarak bir ilki
gerçekleştiren ATÜ, Tiflis ve Batum havalimanlarındaki
mağazalarında yüksek bir hâsılat trendi yakaladı.
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Dünya standartlarında hizmet sunmak amacıyla her
geçen gün kendini yenileyen ve ürün çeşitliliğini sürekli
artıran ATÜ, 2010 yılında, İstanbul geliş katındaki
mağazalarında yenilemeler yaparak A3 mağazasını
hizmete açtı. Havalimanı’nın gidiş katında da yeni
mağazalar açıldı. ATÜ yıl içinde, mağazaların envanter
yönetimini kusursuz hale getirmek üzere el terminalleri
kullanmaya başladı. Gebr. Heinemann tarafından
geliştirilen ve bütün büyük outletlerinde uygulanan
satış kadrosu sistemi LTC+” Projesi’ni uygulamaya
alarak etkinliğini artıran Şirket, çalışanlarına yönelik
kapsamlı eğitim projelerine devam ediyor.
ATÜ, Atatürk Havalimanı’ndaki yenilenen geliş
katı premium mağaza konsepti ile dünya duty free
sektörünün saygın dergisi Frontier tarafından “Yılın
Özel Konsepti” ödülüne değer bulundu. Duty free’nin
Oscar’ları olarak anılan Frontier Awards’da Dubai,
Larnaka, Paris Orly, Londra Heathrow, Hawai, Bali,
Miami ve New York havalimanları yarıştı.

Sertifikasyonlar
TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve
Denetimleri
ISO 9001:2008

ATÜ’nün Hizmet Verdiği Havalimanı

Duty Free
Alanı (m2)

İstanbul Atatürk Havalimanı

6.030

Ankara Esenboğa Havalimanı

2.311

İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Tiflis Havalimanı
Batum Havalimanı
Enfidha Havalimanı

2.353
294
67
1.564

Üsküp Havalimanı

104

Ohrid Havalimanı

44

Öner Erdoğan, Bta, Servis Elemanı

bir bakışta tav
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Yiyecek-İçecek Hizmetleri
BTA

Lezzet, kalite ve titizliğin
kusursuz kombinasyonu
Ciro
75,0 milyon avro
FAVÖK
7,2 milyon avro
Çalışan Sayısı
1.649
TAV Ortaklık Payı
%67

Dünya mutfaklarının farklı lezzetlerini, geleneksel
Türk konukseverliğiyle birleştiren BTA Catering,
TAV havalimanlarında konforu ve güvenliği temel
alan çağdaş hizmet anlayışı çerçevesinde, yolculara
uluslararası gıda standartlarına uygun, kaliteli ve sağlıklı
yemekler sunuyor.
BTA 2010 sonu itibarıyla, İstanbul Atatürk Havalimanı,
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali,
Ankara Esenboğa Havalimanı, Alanya Gazipaşa
Havalimanı, Gürcistan’ ın Tiflis ve Batum havalimanları,
Tunus’un Monastır ve Enfidha havalimanları ile
Makedonya Üsküp Alexander the Great Havalimanı’nda
33.000 m² alan üzerinde, 144 noktada hizmet veriyor.
Yiyecek ve içecek hizmetlerinde kalitenin lezzetli
gıdalarda olduğu kadar gıdanın hijyenik koşullarda
hazırlanmasına bağlı olduğu bilinciyle hareket eden
ve ilk günden itibaren bu konudaki çalışmalarına özen
gösteren BTA Catering’in sunduğu üretim ve servis
hizmetleri, gıda mühendislerinin denetimindeki modern
üretim teknolojisi ve eğitimli personel ile yapılıyor. BTA
Catering, ana üretim mutfağında, pişirilen yemeğin
hızla soğutularak bakteri üremesini engelleyen bir
ortamda saklanmasına ve ihtiyaç duyulduğunda
ısıtılarak ilk pişirildiği andaki lezzeti ve kalitesi ile
sunulabilmesine olanak veren “Cook & Chill” teknolojisi
kullanılıyor.
BTA, 1 Temmuz 2010 tarihinde, USAŞ’ tan Atatürk
Havalimanı İç Hatlar Terminali’ndeki 1.388 m2 alan
üzerine kurulu olan restoran, kafe, üretim ve depolama
alanlarını teslim alarak bu mekânlarda hizmet vermeye
başladı. USAŞ’tan devralınan noktalardan biri olan
Liman Cafe yenilenerek adı Kantin olarak değiştirildi.
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Kantin’in konsepti ise hızlı şekilde hazırlanan ürünlerin,
uygun fiyatlarla self servis olarak sunulduğu bir
çerçevede tasarlandı. Havalimanı’nda İç Hatlar’a
uluslararası markaların gelmesi için yapılan çalışmalar
sonucu Starbucks açılırken, asma katta Burger King
ve Sbarro açılması için de anlaşmalar yapıldı. Sigara
yasağı nedeniyle yaşanan kayıpları karşılamak için
güvenlik kontrolü sonrasında kalan bir sigara içme
noktası hizmete açıldı. Ankara Esenboğa Havalimanı
İç Hatlar’da bulunan bir hizmet noktası ise “Tadında
Anadolu” konsepti altında yenilenerek hizmet vermeye
başladı.
Genişleyen operasyon haritası
BTA Catering Letonya’nın Riga Havalimanı’nda 1 Ocak
2011 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yiyecek–içecek
operasyonunu üstlenmiş bulunuyor. 2011 hedefleri
arasında, Atatürk Havalimanı’nın artan transit yolcu
trafiğine cevap vermek için, pasaport öncesi bölgeye
çıkış noktasının önünde bulunan Food Court alanında
kapsamlı yenileme çalışmaları yapılması bulunuyor.
2010 yılında proje ve planlaması yapılan bu yatırımın,
2011 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
BTA Catering, bu yıl Türk mutfağının tanıtılması
amacıyla gastronomi dünyasının en iyilerini bir araya
getiren Anadolu Halk Mutfağı Derneği’nin düzenlediği
Ateşbaz-ı Veli Mutfak Ödülleri’nde ödüllendirildi. BTA
bu ödüle, Mutfak Hizmet Sektörü dalında, Anadolu’nun
yedi bölgesinin öne çıkan mutfaklarını, turistlerin
ülkemizde ilk ayak bastıkları alan olan havalimanlarında,
temalı yemekler konseptiyle sunduğu için layık görüldü.

TAV Havalimanları’nın geniş vizyonunu paylaşan BTA,
hizmet verdiği havalimanlarının dışına çıkarak yiyecek
ve içecek sektöründe uluslararası bir marka olma
yolunda ilerliyor. Şirket’in 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.
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 kurulan
Cakes&Bakes, bugün dünyaca ünlü fast-food ve kahve
zincirlerine ürün tedarik ediyor. 2006 yılında 2.500
m2 üzerine kurulan Cakes&Bakes, o zamanlar yılda 9
milyon ürün üretirken, bugün 4.500 m2 alan üzerinde
Türkiye’deki birçok büyük markanın ana ürün tedarikçisi
konumuna gelerek, 18 milyon ürün/yıl hacmine ulaştı.
Cakes&Bakes ayrıca, Ortadoğu ve Arap Yarımadası’na da
ürün ihraç ediyor.
Ekmek, pasta, unlu mamul, sandviç ve salatadan oluşan
ürün gruplarında üretim yapan Cakes&Bakes, ürünlerini
uluslararası ünlü yiyecek ve içecek zincirlerinin Türkiye
genelindeki 200 şubesiyle beraber, BTA’nın birimlerinde
ve BTA’nın işletmekte olduğu havalimanlarında açtığı
Cakes&Bakes kafelerinde yolculara ulaştırıyor.
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Yiyecek-İçecek Hizmetleri
BTA

Cannes’da BTA’dan
Gala Yemeği mönüsü...

En İyi Tedarikçi / 2010

BTA Catering, The Moodie
Report’un Londra’nın Manchester
kentinde düzenlediği “Uluslararası
Havalimanı Yiyecek ve İçecek
Konferansı”nda (FAB 2010)
Cakes&Bakes markasıyla ödüle
layık görüldü.

62. Cannes Film Festivali / 2009

Türkiye’nin onur konuğu olduğu
62. Cannes Film Festivali’nde,
Gala Yemeği mönüsü BTA
Catering tarafından hazırlandı ve
yiyecek-içecek operasyonları yine
BTA Catering tarafından verildi.

Trade Leaders’ Club / 2007
BTA, 2007 yılında “Uluslararası
Turist, Otel ve Yiyecek Endüstrisi
Ödülü”ne layık görüldü.

7. İstanbul Uluslararası
Gastronomi Festivali / 2009
BTA Catering ve Cakes&Bakes
Aşçıları iki altın, dört gümüş ve iki
merit ödülü kazandı.

“Dünyanın En İyi 10. Lounge”u /
2010
BTA Catering tarafından işletilen
İş Bankası Millennium Lounge,
2010 yılında www.thestreet.com
tarafından “Dünyanın En İyi 10.
Lounge”u seçildi.

8. İstanbul Uluslar arası
Gastronomi Festivali / 2010
BTA Catering ve Cakes&Bakes
Aşçıları bir altın, bir gümüş, iki bronz
ve iki merit ödüle layık görüldü.
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Yiyecek-İçecek Hizmetleri
BTA

İstanbul Uluslararası Havalimanı Oteli
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. 2010 yılında Airport Hotel’in oda sayısını
artırmak için yapılan çalışmalar tamamlanarak, 85 olan
oda sayısı 131’e yükseltildi. 85 oda kara tarafında yer
alırken, 46 oda ise hava tarafında bulunuyor.
Yolcuların rahatlığı ön planda tutularak tasarlanan
odalarda uçuş detaylarını gösteren ekranlar, müzik
sistemi, internet erişimi ve mini bar bulunuyor.
Airport Hotel, geniş toplantı alanıyla işadamları ve
şirketlerin yemek ve organizasyonları dahil olmak üzere
her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Türk konukseverliğiyle
hizmet verdiğimiz otelde, sağlıklı ürün ve kaliteli
servisle birbirinden lezzetli mönü seçenekleri sunuluyor.

raporlar ve finansal bilgiler
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Yunus Özcan, TAV İşletme Hizmetleri, primeclass CIP Memuru

Nilhan Kolay, Tav İşletme Hizmetleri, primeclass CIP Memuru

bir bakışta tav

değerlendirmeler

106
2010 yılı faaliyetleri

raporlar ve finansal bilgiler

Diğer Hizmetler
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.

TAV’ın yaratıcı ve
yenilikçi gücü
Ciro
30,1 milyon avro
FAVÖK
4,5 milyon avro
Çalışan Sayısı
253
TAV Ortaklık Payı
%100

Müşteri odaklı bir yaklaşımla, katma değer yaratan
birçok farklı hizmet sunar. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.,
ileri teknoloji ve güçlü altyapısı sayesinde yenilikçi
projeler hayata geçiriyor. TAV İşletme Hizmetleri,
kurulduğu 2004 yılından bu yana, TAV’ın işletmekte
olduğu tüm terminallerin havacılık dışı gelirlerinden
sorumlu. Şirket, bu sorumluluk çerçevesinde ticari
alan tahsisi, reklam ve tanıtım alanlarının kiralanması,
“primeclass” CIP hizmetleri, CIP Salon işletmeciliği,
Havaş Turizm ve Seyahat Acentesi ile The Gate
dergisinin yönetimini üstleniyor.
İş geliştirme anlayışını küresel bir bakış açısı üzerine
kuran TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyon haritası
geniş bir coğrafyaya yayılıyor. İstanbul Atatürk, Ankara
Esenboğa havalimanları ile İzmir Adnan Menderes
Havalimanı Dış Hatlar Terminali yolcularına ayrıcalıklı
hizmetler sunan TAV İşletme Hizmetleri, yurtdışında
da, Gürcistan’daki Tiflis ve Batum, Tunus’taki Enfidha
ve Makedonya’daki Ohrid havalimanlarında, uzman
kadrosuyla 7/24 hizmet veriyor. TAV İşletme Hizmetleri
ayrıca Letonya’nın Riga Havalimanı’nda 1 Ocak 2011
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle döviz büroları, araç
kiralama ofisleri, bankalar, eczane ve CIP salonlarını
da kapsayan ticari alanların işletmesini üstlenmiş
bulunuyor.
Proje üretiminde yetkin, inovatif bir şirket
Her yıl, yolu havalimanından geçen milyonlarca kişinin
yararlandığı bu benzersiz hizmetlerin arkasında,
TAV İşletme Hizmetleri’nin hizmet 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 oynuyor.
Holding bünyesine katılan her yeni havalimanı
yeni yolcu profili analizlerini, eğilimleri, ihtiyaçları
ve dolayısıyla havacılık dışı gelirler anlamında yeni
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inovatif yaklaşımları beraberinde getiriyor. TAV İşletme
Hizmetleri ekibi de, bu verileri doğru değerlendirip doğru
hizmetleri doğru alanlarda konumlandırarak, başarılı
sonuçlar elde etmeye devam ediyor.
TAV Passport Kart
2010’un Temmuz ayında hayata geçen TAV Passport,
2010 sonu itibarıyla 1.000 üyeye ulaştı. TAV’ın faaliyet
gösterdiği tüm havalimanlarında geçerli olan ve yıllık
üyelik mantığı ile çalışan TAV Passport, çok dikkatli bir
pazar araştırması ve ürün geliştirme projesinin sonucu
olarak ortaya çıktı. TAV Passport, üyelerine ücretsiz
otopark ve vale hizmeti, transfer hizmetlerinde indirim,
ücretsiz lounge kullanımı, indirimli araç kiralama,
duty free mağazalarında ayrıcalıklı kasa ve indirimler,
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan Airport
Hotel’de indirimli konaklama ve havalimanına girdikten
sonra ortalama 15 dakikada gümrüklü sahaya geçme
kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlıyor.
TAV İşletme Hizmetleri, TAV Passport sayesinde
müşterisi olan yolcuların havalimanında geçirdikleri süre
ve seyahat alışanlıklarını daha iyi anlamayı ve gelecekte
seyahati onlar için daha kolay ve eğlenceli bir deneyime
dönüştürecek pek çok yeni ürün ve hizmeti hayata
geçirmeyi planlıyor.
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 özelliği 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 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 servisi,
yolculara maksimum kalitede sınırsız hizmet vermek
ve en üst seviyede konfor 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 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
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Diğer Hizmetler
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.

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, Tunus Enfidha ile Üsküp’te Alexandre the Great
havalimanlarında hizmet sunuyor.
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. 2010 yılı itibarıyla İstanbul
Atatürk Havalimanı THY iç hat 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, yakında Tunus
Enfidha ve Makedonya Üsküp Havalimanlarında da
konukların konforunu sağlayacak.
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, müşterilerine hak ettikleri
değeri yaşatmayı ve onların ilk tercihi olmayı hedefliyor.
Havaş Turizm ve Seyahat Acentesi, Türkiye’nin en
büyük özel sektör şirketlerinin turizm ve seyahat
faaliyetlerinde tek çözüm ortağı konumuna gelmiş
durumda. 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), toplantıseminer (meetings), teşvik organizasyonu (incentive),
kongre (congress) ve etkinlik (events) gibi çok çeşitli ve
profesyonel hizmetlerle müşterilerin her türlü ihtiyacı
karşılanıyor.
2010’da Acente tarafından gerçekleştirilen 60’a
yakın organizasyon arasında, özellikle TÜBİTAK, ACI
ve GES için yapılan etkinlikler büyük ses getirdi. Yıl
içinde devam eden çalışmalarla online seyahat portalı
TAVPORT’un altyapı çalışmaları da son aşamasına geldi.
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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Seda Osten, Tav İşletme Hizmetleri, Ticari İşler Uzman Yardımcısı
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bilişim Hizmetleri
TAV Bilişim

Kusursuz operasyonların
arkasında yatan faktör
Ciro
9,7 milyon avro
FAVÖK
1,5 milyon avro
Çalışan Sayısı
126
TAV Ortaklık Payı
%99

2005 yılında kurulan TAV Bilişim, 2008’e ITIL
standartları çerçevesinde girerek yeniden yapılanmıştır.
TAV Bilişim, bir havalimanı içinde ihtiyaç duyulan
tüm BT entegrasyonları için hizmet verirken, TAV
Havalimanları Holding’in ihtiyaç duyduğu diğer
uygulamalar konusunda da geliştirme ve danışmanlık
hizmeti sağlıyor. Havalimanı sistemleri konusunda
anahtar teslim çözümler üreten TAV Bilişim, çözümlerini
sistem tasarımından kuruluma, devreye almadan satış
sonrası desteğe kadar tüm süreçlerde sunabiliyor.
Başta havalimanları olmak üzere TAV’ın tüm
operasyonlarında kesintisiz hizmetin sürdürülebilmesi
için 7/24 destek, çağrı merkezi, bakım onarım merkezi,
otopark çözümleri, ERP üzerinde yürüyen lojistik
ve finansal süreçler ile ilgili süreç danışmanlığı ve
uygulama desteği veren TAV Bilişim, TAV için stratejik
açıdan çok önemli bir role sahip. 2010’da süregiden
operasyonlarının yanında 118 yeni proje tamamlayan
TAV Bilişim, bu projelerle havalimanlarımızda
operasyonel maliyetlerin düşürülmesini hedeflemiştir.
Hedef, maksimum operasyonel verimlilik
TAV Bilişim Hizmetleri, uzman ekibiyle havalimanı
yönetimi gibi son derece karmaşık ve deneyim
gerektiren operasyonlarda önemli bir destek
sağlarken, maliyetleri azaltıp hizmet kalitesini en üst
seviyeye yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan personel
müdahalesini en düşük seviyede tutan işlemlerle
operasyonel yönetimi kolaylaştırıyor. TAV Bilişim,
TAV bünyesindeki grup şirketlerinin kurumsal kaynak
planlama aracı olarak kullanmakta olduğu Oracle
ERP sistemi sayesinde şirketlerin mali işler, lojistik,
insan kaynakları, finansal raporlama süreçlerinde
danışmanlık, destek ve proje yönetimini üstleniyor.
Oracle üzerinde yürüyen farklı süreçler entegre edilerek,
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iş birimlerinin ortak bir veritabanından bilgiye erişimleri
sağlanıyor. Böylece, operasyonel verimliliğin artmasına
katkıda bulunulurken, raporlamaların daha hızlı, güncel
ve tutarlı bir şekilde yapılması için gerekli ortam da
oluşturuluyor.
TAV Bilişim, 2010 yılında Türkiye’de iki ve Suudi
Arabistan’da da bir ihale kazanarak büyük bir atılım
gerçekleştirdi. Batman Havalimanı’nın operasyon
sürecine başlayan TAV Bilişim, bu projeyle ilk kez TAV’ın
işletmediği bir havalimanına hizmet vermiş oldu.
Batman Havalimanı’na Uçuş Bilgi Sistemi (TAV FIDS),
CCTV, Kartlı Geçiş Sistemi, Yangın Algılama Sistemi,
Merkezi Anons Sistemi ve Merkezi Saat sistemleri ile
CUTE ve BRS sistemlerinin kurulumu yapıldı. Suudi
Arabistan’ın KKIA ve KFIA havalimanları için açılan
havacılık sistemleri ihalesini de kazanan TAV Bilişim,
ayrıca DHMİ ihaleleri çerçevesinde Erzincan Havalimanı
havacılık sistemleri ihalesini de kazandı. 2010’da
web sayfasını yenileyen TAV Bilişim, bu sayede web
sitesinden ihalelere davet edilme yüzdesini de artırdı.

TAV Bilişim, 2010 yılında sanallaştırma teknolojisi
sayesinde kullanılan sunucu sayılarında azalma
sağladı. Böylece, bu sunucuların soğutulması için
gereken elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf sağlandı.
İşletmeye alınan yeni havalimanlarında da aynı
teknolojinin kullanılması hedefleniyor.
TAV Bilişim, hem maliyet hem de teknoloji açısından
yüksek avantajlara sahip çözümlerini sektöre yaymayı
hedefliyor. Önümüzdeki süreçte TAV Havalimanları
Holding dışı satışlarla gelirlerini daha da artırmayı ve
TAV Grubu şirketlerinin BT maliyetlerini düşürmeyi
hedefleyen TAV Bilişim, konusunda uzman kadrosu
ve esnek altyapısı sayesinde geliştirdiği yazılımları
her türlü isteğe göre uyarlayabiliyor. Kullandığı Flex
teknolojisi ile havacılık sektörüne hizmet vermekte olan
rakip firmalardan çok daha üstün özellikler sunabilen
TAV Bilişim, müşterilerine fiyat/performans kriterleri
bakımından büyük avantajlar sağlıyor.
Sertifikasyon
ISO:9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Seyhan Kahraman, Tav Güvenlik, Güvenlik Görevlisi

Semra Hacı, Tav Güvenlik, Güvenlik Görevlisi

bir bakışta tav

değerlendirmeler

116
2010 yılı faaliyetleri

raporlar ve finansal bilgiler

özel güvenlik Hizmetleri
TAV Özel Güvenlik

Dünya standartlarında
güvenlik hizmetleri
Ciro
8,6 milyon avro
FAVÖK
2,4 milyon avro
Çalışan Sayısı
160
TAV Ortaklık Payı(*)
%67

Ana faaliyet konusu sivil havacılık güvenliği olan TAV
Özel Güvenlik, TAV Havalimanları Holding’in yanı sıra
bazı firmalara kargo güvenliği, fiziki güvenlik (mağaza,
tesis, işletme) ve müsaadeli silah taşıma hizmeti gibi
projelerde 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.
TAV Özel Güvenlik, deneyimli ve kalifiye kadrosu ile
ulusal ve uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde,
yüksek kalitede hizmet vermeye devam ederken,
devletin bilgi birikimini ve özel sektörün avantajlarını
bir araya getiriyor. 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.
Havalimanı güvenliğinde akılcı çözümler
Müşteri memnuniyetinin büyük önem taşıdığı, kolaylık
ve güvenlik dengesinin tersine işlediği havalimanlarında
güvenlik tedbirlerinden ödün vermeden akılcı çözümler
geliştirmek büyük önem taşıyor. TAV Özel Güvenlik,
müşteri memnuniyetini sağlarken, aynı zamanda
çağdaş ve kaliteli güvenlik hizmeti vermeyi de
hedefliyor. Her yolcu için sıkıcı olabilen güvenlik kontrol
sürecini kolaylaştırmak için akılcı çözümler üretirken,
hız ve konfor unsurlarını dikkate alarak güvenlik kontrol
noktalarının yerleşimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar
da yapıyor.

TAV Havalimanları ortaklık payının %100 olması yönünde 25.03.2011 tarihinde anlaşmaya varmıştır.
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TAV Özel Güvenlik, TAV Havalimanları Holding’in
gerçekleştirdiği yurtdışı yatırımlarda da etkin rol
üstleniyor. Yatırımların başlangıcından sonuna
kadar uygun koşulların temini ve devamlılığının
sağlanması için lokal bazda güvenliğe ilişkin tüm
mevzuat incelenerek, varlığı bilinen tehditler veya
potansiyel tehdit oluşturabilecek her türlü unsurun
değerlendirilmesiyle, güvenlik risk analizleri yapılarak
etkin tedbirler alınıyor.
Şirket, TAV Havalimanları Holding bünyesinde verdiği
hizmetler haricinde, TMSF için fiziki güvenlik hizmetleri
ve otel güvenliği hizmetleri de veriyor. TAV Özel
Güvenlik, 5188 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükmünde
verilen Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri ile geçmiş
yıllarda olduğu gibi bugün de know-how’ını paylaşmaya
devam ediyor. 2010 yılında DHMİ personeline yönelik
eğitim çalışmaları gerçekleştiren TAV Özel Güvenlik,
hazırladığı eğitim modülleri, kapsamlı ve güçlü eğitim
materyalleri ve alanında tecrübeli eğitmen kadrosu ile
sektöre donanımlı kadrolar kazandırılmasına katkıda
bulunuyor.

TAV Özel Güvenlik, güvenlik hizmetleri sektöründeki
etkin rolünü güçlendirmek üzere, güvenlik sektörünün
daha spesifik alanlarına yönelik iş geliştirme ve altyapı
çalışmaları da yürütüyor. Gerçekleştirilen fizibilite
çalışmalarıyla yeni fırsatları değerlendiren ve ihaleleri
yakından takip eden TAV Özel Güvenlik, her geçen gün
kendini geliştirerek sağlıklı büyümesine devam ediyor.
TAV Özel Güvenlik, SHY-22 kapsamında “Uçak Özel
Güvenlik Hizmet ve Denetimi” ruhsatlandırması için
SHGM nezdinde müracaatını tamamladı. Bu alandaki
faaliyetlere, ruhsatın alınmasını takiben, 2011 yılının ilk
yarısında başlanacağı öngörülüyor.
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PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Uluslararası çapta, etkin
pazarlama çalışmaları
Havacılık Konferansları
TAV, havacılık endüstrisi içerisinde yer alan havalimanı
işletmecileri, havayolları ve tur operatörleri gibi
aktörlerin yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla bir araya
geldiği havacılık konferanslarına katılımını 2010’da da
sürdürdü. İstanbul Atatürk Havalimanı, Mayıs ayında
Fransa’nın Toulouse kentinde düzenlenen Europe
Routes Development Forum’da “Highly Commended
Award in the Southern Europe Region” ödülünü aldı.
Yıl boyunca katılım sağlanan konferanslar şunlar oldu:
• ITB Turizm Fuarı - Berlin, Almanya (Mart 2010)
• MITT Turizm Fuarı - Moskova, Rusya (Mart 2010)
• Europe Routes Development Forum - Toulouse,
Fransa (Mayıs 2010)
• IATA Schedules Conference - Berlin, Almanya
(Haziran 2010)
• World Routes Development Forum - Vancouver,
Kanada (Eylül 2010)
• World Travel Market - Londra, İngiltere (Kasım 2010)
• German Tour Operators Conference - Agadir, Fas
(Kasım 2010)
Yolcu Trafik Analizleri - Öngörüleri
Tav Pazarlama ekibi düzenli olarak, havalimanları trafik
verileri ışığında her havalimanı için potansiyel hat
analizleri yapıyor. Yapılan analizler, TAV’ın havayolları
ile ilişkisinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu
analizleri tur operatörleri ve havayollarıyla paylaşan TAV
Pazarlama, 2010’da 100’den fazla havayolu ile iletişim
kurarak talebi karşılanmayan hatlara uçuş konulması
yönünde çalışmalar yürüttü.
TAV Pazarlama, geçmiş trafik verilerini inceleyerek
hangi havalimanlarında havayolu bazında ne tür
değişikliklerin olduğunu düzenli bir şekilde inceliyor. Her
havalimanı için periyodik olarak trafik tahminlemeleri
yapılırken, yeni gelişmelerle güncellenen bu tahminler,
bir rapor halinde TAV Havalimanları Holding
bünyesindeki ilgili birimlere sunuluyor.

Havayolları ve Tur Operatörleri ile İletişim
Her havalimanının ayırt edici özelliklerini, güçlü yanları
ve yolcu artışında önemli olduğu düşünülen noktaları
öne çıkaran pazarlama kataloglarını ilk kez 2010 yılında
hazırlayan TAV Pazarlama, iletişim kurduğu birçok
havayolu ve tur operatörüyle bu katalogları paylaştı.
TAV Pazarlama ayrıca, havalimanlarındaki gelişmeleri
düzenli olarak duyuran haber bültenleri hazırlama
çalışmalarına başladı. İlk haber bülteni 2010’un son
çeyreğinde Enfidha Havalimanı ile ilgili hazırlandı
ve iletişimde bulunulan tüm havayolları ve tur
operatörlerine gönderildi. Enfidha haber bülteni üç ayda
bir yayınlanmaya devam edecek.
TAV Pazarlama 2010 yılında, TAV Havayolları Holding
bünyesindeki her havalimanı için dünyanın önde gelen
ve en çok takip edilen havacılık sitelerinden olan
Routeshop.com ve Routesonline.com’da yayınlanmak
üzere profiller hazırladı. Bunlara ek olarak, katılım
sağlanan konferanslarda dağıtılmak ve uluslararası
dergilerde yayınlamak üzere çeşitli poster ve ilanlar da
hazırladı.
Yeni Projelere ve İhalelere Destek
TAV Pazarlama, TAV Havalimanları Holding’in
katıldığı ihale ve projeler için ilgili havalimanının trafik
tahminlerini şartnameye uygun olarak hazırlıyor. Bu
trafik tahminleri, ihale sürecinin diğer bir aşaması olan
finansal model için girdi oluşturuyor.
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İç Denetim

Kaynakların verimli kullanılması
için İç Denetim...
TAV İç Denetim Direktörlüğü, dönemsel teftiş
faaliyetleri yürüterek, Holding ve bağlı iştiraklerinde
Grup Risk Politikası ile uyumu denetlemektedir. İç
Denetim Direktörlüğü, risk yönetimi ve yönetişim
süreçlerindeki zafiyetlerle kaynakların boşa
harcanmasına ve verimsizliklere neden olan
uygulamaları, bağımsız denetimler ve/veya tavsiyeler
yoluyla tespit etmek ve bunları raporlamaktadır. Buna
ek olarak, organizasyonun daha işlevsel olması, ve
hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır.
TAV Holding İç Denetim Direktörlüğü PwC’nin yaptığı
İç Denetim Kalite Denetimi’nden (IA Quality Assurance
Review) başarıyla geçmiş, denetim sonrasında hazırlanan
14.12.2009 tarihli raporda, birimimizin Uluslararası
İç Denetim Standartlarına ve Etik İlkeleri’ne uyumlu
çalıştığı belirtilmiştir. Böylece, TAV Holding İç Denetim
Direktörlüğü, bu unvanı alan en genç birim olmuştur.
Denetim ekibi çalışanları bilgi, beceri ve yetkinliklerini
artırmaya yönelik ‘’CISA, CIA, CFE, SMMM, CCSA, CFSA,
CEH, ITIL V3 Foundation’’ gibi uluslararası sertifikalara
sahiptir ve bu alanda çalışmalara devam edilmektedir.
İç Denetim Direktörlüğü, Holding ve iştiraklerindeki
denetlenebilir tüm birimleri belirleyerek, yapısal risklere
göre risk analizine tabi tutmaktadır.

2010 Yılı Aktiviteleri
2010 yılında Türkiye’de süreç denetimleri ile Türkiye
dışındaki lokasyonlar ve finansal büyüklüğü/iş hacmi
düşük olan şirketler için şube denetimleri yapıldı.
2010 yılında operasyonel yapımızda herhangi
bir değişiklik olmazken, Makedonya ve Riga
havalimanlarının işletme haklarının alınmasıyla birlikte,
denetim kapsamı da genişledi. Bu ülkelere ilişkin kanun
ve yönetmeliklere, imtiyaz sözleşmesi koşullarına
uyum gerekliliği, yasal riskleri ve regülasyon risklerini
artırdı. Yıl boyunca herhangi bir mevzuat değişikliği
gerçekleşmezken, 12 adet süreç denetimi, yedi adet
süreç için danışmanlık hizmeti, iki adet şirket denetimi
yapıldı ve üç adet konu için de özel inceleme raporu
düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde aşağıdaki
konularda iyileştirmeler yapılması gerektiği saptandı:
• Politikaların oluşturulması
• Kontrol farkındalığının artırılması
• Sistem-Güvenlik kontrollerinin geliştirilmesi
2010 yılında tespit edilen iyileştirme alanları
çerçevesinde, BT denetimleri kapsamında sistemlerin
güvenlik gereksinimleri gözden geçirilerek, gerekli
danışmanlık faaliyetleri verildi. Holding genelinde
politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi için birimlere
destek olundu ve kontrollerin etkinleştirilmesi için
bulguların giderilmesi aşamasında birimler ile birlikte
çalışıldı. Ayrıca, İç Denetim Departmanı tarafından
yönetici adaylarına, kontrol ve risk bilincini artırmaya
yönelik eğitim verildi. Sigorta ve sözleşme süreçlerinin
doğru ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik olarak
yönetime tavsiyelerde bulunuldu.
TAV Holding’in tek ve standart yönetim tarzının tüm
çalışanlarca anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak
için kuralların yazılı hale getirilmesi ve tüm çalışanlarca
erişiminin sağlanması için ‘TAV Politikalar El Kitabı’
projesi de 2010 yılında hayata geçirildi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE

Sınırlı doğal kaynakların
dikkatli ve akılcı kullanımı
TAV Havalimanları Holding Sürdürülebilirlik Raporu,
içeriği Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri referans
alınarak hazırlanmaktadır.
Havacılığın dinamik, aslına bakarsak aerodinamik
doğası bizi güçlü bir sürekliliğe sahip, daha etkin
ve etkili risk yönetim modellerini benimsemeye
zorlamaktadır. Temel görevimiz, şirket faaliyetlerimizin
ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumlu ve olumsuz
yönlerini saptamaktır. İklim değişikliği, TAV’ın çevresel
sürdürülebilirlik programını şekillendiren önemli
bir sorundur. TAV ayrıca agresif ancak istikrarlı bir
büyüme stratejisi izlemeye devam etmektedir; bu da
firmanın yerel, bölgesel ve ulusal istikrarlı ekonomik
gelişimi için bir katalizör olarak hizmet etmesine
olanak tanımaktadır. TAV, çalışan memnuniyetine ve
personelin profesyonel açıdan gelişimine odaklı şekilde
faaliyet göstermektedir. Özetle, içinde bulunduğumuz
gruplar ve paydaşlarımızla karşılıklı saygı ve anlayış
çerçevesinde tüm faaliyetlerimizde şeffaflığa ve
denetime açık konumda olmaya özen göstermekteyiz.
TAV Havalimanları Holding’in çevre vizyonu, öncelikle
faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini tespit ederek,
bu etkileri sorumluluk bilinci çerçevesinde önlemeyi
veya en aza indirgemeyi hedefler.
Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına maksimum
uyumu sağlamak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için,
TAV Havalimanları Holding kadroları, yönetim ve tüm
çalışanlarıyla birlikte ortak sorumluluk üstlenir. Tüm
birimler, kendi alanları ile ilgili yükümlülükleri almak ve
uygulamaktan sorumludur.
TAV Havalimanları Holding’in Çevre Politikası, sınırlı
doğal kaynakların dikkatli ve akılcı kullanımını hedefler.
Doğayı koruma hedefinin yanı sıra yaşam kalitesini

iyileştirmeye yönelik yatırımlarla halk sağlığını da
korumayı hedefleyen TAV Havalimanları Holding,
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak
için sorumluluklarını var gücüyle yerine getirmektedir.
Kurumsal ilkeleri çerçevesinde çevreye saygıyı ön
planda tutan TAV, faaliyetlerini uluslararası çevre
standartlarında yürütmektedir.
İstanbul Atatürk Havalimanı
Havalimanı’nda çevre yatırımları 2010 yılında da hız
kesmeden devam etti. Enerji ve su tüketiminde ciddi
tasarruflar sağlayan birçok yeni sistem uygulamaya
alındı. Ayrıştırma ve geri dönüşüme yönelik kapsamlı
çalışmalar da meyvesini verdi ve yılbaşında aylık 9 ton
olan geri dönüşüm miktarı, yılsonu itibarıyla 70 ton’a
ulaşarak bu alanda bir rekora imza atıldı. ACI tarafından
yürütülmekte olan Karbon Akreditasyonu çalışmalarına
katılan Havalimanı’nın 1. seviyede akreditasyonu
gerçekleştirildi ve Akreditasyon Sertifikası alındı. Tüm
bu çalışmaların meyvesi olarak, TAV İstanbul Terminal
İşletmeciliği A.Ş., SHGM tarafından başlatılan “Yeşil
Havalimanı” projesi kapsamında, alanında Türkiye’nin
ilk “Yeşil Havalimanı Kuruluşu” unvanına layık görüldü.
Ankara Esenboğa Havalimanı
Havalimanı’nın mimari özellikleri, büyük bir enerji
tasarrufu sağlayacak biçimde doğal ışığın her noktaya
ulaşmasına katkıda bulunuyor. Türkiye’de kojenerasyon
sisteminin devreye sokulduğu ilk havalimanı olan
Esenboğa’da, doğal gazdan elektrik üretimi sağlayan
Santral, atık ısı geri kazanım kazanıyla elde edilen ısıyı
da terminal iklimlendirilmesinde kullanıyor. Böylece
enerji giderlerinde %25 oranında tasarruf elde ediliyor.
Çevre yatırımlarını 2010 yılında da sürdüren Ankara
Esenboğa Havalimanı, ACI tarafından yürütülmekte
olan Karbon Akreditasyonu çalışmalarına katılarak
Akreditasyon Sertifikası aldı.
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Uluslararası Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe)
tarafından 2009’da düzenlenen karbon akreditasyonu
programına kabul edilen Türkiye’deki ilk, Avrupa’daki
ikinci terminal olan Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar Terminali, çevre projeleri kapsamında TAV
Havalimanları tarafından işletilen diğer terminallere
öncülük yapıyor. Program kapsamında, çevre
duyarlılığını artırmak için yürüttüğümüz tüm projeler
belgelenerek kayıt altına alınıyor. Projeyle karbon
emisyonlarını nötr hale getirerek küresel karbondioksit
miktarının minimize edilmesine katkıda bulunuyoruz.
Su kalitesi, atıksu deşarjı, atık yönetimi, park bahçe
düzenlemeleri, hava kalitesi ve gürültü kontrolü gibi
temel çevre konularını içeren bir Çevre Yönetim Planı’na
sahip olan TAV İzmir, 2010 yılında toplam 150 ton geri
dönüşüm atığını ekonomiye kazandırdı. Ülkemizde öncü
uygulamalardan olan Atık Yönetim Sistemi ile bir ilki
gerçekleştiren TAV İzmir, uyguladığı başarılı çevre dostu
projeleriyle üst üste ödüller kazanmaya devam ediyor.
TAV Georgia
Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuş olan TAV Georgia,
ISO 14001:2004 sertifikasına sahiptir. Bunun yanı sıra
ISO 9001:2008 sertifikasına da sahip olan Şirket, çevre
duyarlılığını tüm iş süreçlerinde ön planda tutuyor.
TAV Tunisie
Enerji verimliliğini artırmak için doğal gaz ateşlemeli
4 MW trijenerasyon tesisi yatırımına başlayan TAV
Tunisie, havalimanlarında mümkün olan alanlarda
güneş enerjisi kullanımına da yer veriyor. Atıklar
sertifikalı bir yüklenici kuruluş tarafından bertaraf
edilirken, suyun rasyonel kullanımına da büyük özen
gösteriliyor.

Havaş
Tüm faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön plana alan
Havaş, Milas Bodrum Havaalanı’ndaki uygulamalarıyla,
21 Mayıs 2010 tarihinde SHGM tarafından “Yeşil
Kuruluş” unvanına layık görüldü. Önümüzdeki dönemde
sırasıyla Dalaman, Adana ve Antalya istasyonlarının
da bu unvanı alması için çalışmalarına hız veren Havaş,
faaliyetlerinde kullandığı materyalleri çevre dostu
ürünler arasından seçmeye ve son iki yıldır alınan
araçların bataryalı olmasına özel önem veriyor.
Atıklar, en verimli dönüşümü gerçekleştirecek sertifikalı
kuruluşlara teslim edilirken, istasyonlarda güneş
enerjisi kullanımı ve 2011 yılında ISO14064-1 sera gazı
standardına göre verifikasyon yaptırılması projeleri
üzerinde çalışmalar devam ediyor. Otobüs İşletmesi’nin
karbon ayak izinin hesaplanmasıyla, sıfırlama
çalışmalarına da hız veren Şirket, bu yıl Bodrum’da
büyük hasar gören Mazı beldesindeki 5 hektarlık alanda
5.000 kızılçam fidanı dikti.
TAV İşletme Hizmetleri
2010 yılında ISO 9001 sertifikasını almak yolunda
önemli mesafe kaydeden TAV İşletme Hizmetleri,
yolcu transferi ve lounge işletmeciliği faaliyetlerinde
çevre dostu ürünler kullanmaya özen gösteriyor. Yolcu
transfer hizmetlerinde elektrikli otomobil kullanımına
da yatırım yapan TAV İşletme Hizmetleri, tüm
faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutuyor.
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Çevresel, kültürel ve sosyal yatırımlar
2010 yılında da devam etti.
Daha Aydınlık Bir Geleceğe Destek
Sosyal sorumluluğu, yönetim ve çalışma kültürümüzün
ayrılmaz bir parçası olarak görerek, daha aydınlık bir
geleceğe katkıda bulunmak ve toplumda iz bırakan,
kalıcı değerler yaratmak için çevresel, kültürel ve sosyal
gelişmeye tüm gücümüzle destek veriyoruz. TAV’ın
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını “sürdürülebilir
gelişim” alanındaki taahhütlerimiz oluşturuyor. Tüm
iş süreçlerimizde dünyanın sınırlı kaynaklarını dikkatli
kullanmak, zarar vermemek ve geliştirmek bilinciyle
hareket ederken, sosyal sorumluluk projelerimizle de
toplumsal gelişimde etkin bir rol üstleniyoruz.
Sosyal sorumluluk alanında yaptığımız yatırımlar,
sürdürülebilir, gelişime ve değişime açık, şeffaf ve kolay
anlaşılan, topluma katma değer katan, yol gösteren,
örnek alınan, uluslararası kabul gören ve gönüllülük
konusunda katılım sağlayan projelere odaklanıyor.
TAV Havalimanları olarak hemen her alanda sosyal
sorumluluk projelerine destek vermeye çalışmaktayız.
2011 yılı için önceliğimiz ise çevre ve eğitim olacak.
Ayrıca farklı sanat kollarına yönelik projelerimizin
devamlılığını koruyacağız.
Orta vadede ise başta faaliyet gösterdiğimiz bölgeler
olmak üzere, farklı sosyal, çevresel ve ekonomik
sürdürülebilirlik uygulamalarıyla kendi sektörümüze
yönelik projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

2010’da Gerçekleşen Projeler
Havacılığın nabzı TAV Havalimanları ev sahipliğinde
İstanbul’da attı
Dünya yolcu trafiğinin %96’sından fazlasını yöneten
Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) temsilcileri,
TAV Havalimanları sponsorluğunda İstanbul’da
Airport Exchange 2010 ile buluştu. Airport Exchange
2010 kapsamında sektör otoriteleri “Havalimanı
operasyonları”, “Havalimanı altyapısı ve çevre”,
“Ekonomik düzenlemeler”, “Güvenlik”, “Bilişim’de
kolaylaştırıcı çözümler ve müşteri hizmetleri”
olmak üzere, toplam beş ana konuda düzenlenen
konferanslara katıldı. Konferansların yanı sıra fuar
alanında da uluslararası 32 kuruluş standlarıyla yer aldı.
Havacılık sektörü yöneticileri, ACI Komite Toplantıları’nı
da bu organizasyonla İstanbul’da gerçekleştirdi. ACI
Europe ve ACI Asia-Pacific işbirliği ile gerçekleştirilen
Airport Exchange 2010, dünya genelinden yaklaşık 800
havacılık sektörü yöneticisinin katılımıyla gerçekleşti.
Küresel Ekonomi Sempozyumu GES, İstanbul’da
yapıldı
Geleneksel olarak Almanya’da Kiel Enstitüsü girişimi
ile düzenlenen Küresel Ekonomi Sempozyumu, 27-29
Eylül 2010 tarihleri arasında, ilk defa ülke dışına çıkarak,
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. T.C.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açılışını gerçekleştirdiği
ve Merkez Bankası ev sahipliğinde yapılan Küresel
Ekonomi Sempozyumu’na TAV Havalimanları da
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sponsor oldu. Sempozyumda ekonomi, siyaset, toplum
ve çevre ile ilgili konularda dünyanın karşı karşıya kaldığı
önemli problemler derinlemesine analiz edildi; geleceğe
ilişkin ortak bir vizyon yaratmak ve bu vizyonu hayata
geçirmek için yenilikçi stratejiler ve çözümler ortaya
kondu. Sempozyuma dünya çapında politikacılar, şirket
yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları
katıldı. Yapılan oturumlarda küresel sorunlar sadece
tanımlanmakla kalmayıp, somut çözüm önerileri de
tartışmaya açıldı.
TAV Havalimanları AIREX 2010’da
Dünyanın önde gelen havacılık organizasyonları
arasında gösterilen Uluslararası Sivil Havacılık ve
Havalimanları Fuarı AIREX 2010, TAV Havalimanları A.Ş.
ana sponsorluğunda İstanbul Atatürk Havalimanı Genel
Havacılık Apronu’nda yapıldı. AIREX 2010’a 30 ülkeden
150’nin üzerinde firma katıldı. Uçak üreticisi Airbus
organizasyonda yeni gözdesi A 380’in tanıtımını yaptı.
İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’na
park eden A 380’in gelişi ile Airex 2010 ziyaretçileri
dünyanın en büyük yolcu uçağını da inceleme fırsatını
yakaladı.
TAV Havalimanları, Airports Council International
(ACI)’ın Eğitim Merkezi oldu...
Küresel hedeflerinden birisi havalimanlarının
uluslararası boyutta gelişimi ve kalite standartlarının
yükseltilmesi olan Uluslararası Havalimanları Konseyi
ACI, TAV Havalimanları’yla “Küresel Eğitim Merkezi”
anlaşması imzaladı. Dünya genelinde 1.600’ün üstünde
havalimanının üye olduğu ACI, imzalanan sözleşmeyle
TAV Havalimanları’na bağlı eğitim kurumu TAV Akademi
işbirliği ile havacılık profesyonellerinin eğitimi için
çalışma kararı aldı.

TAV’da Sürdürülebilirlik Harekâtı
TAV Havalimanları Holding iştiraklerinden İstanbul
Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV İstanbul ve Ankara
Esenboğa Havalimanı’nı işleten TAV Esenboğa’nın,
dünyada havacılık sektörünün saygın kuruluşlarından
ACI Europe tarafından çevreye duyarlılık projesi
kapsamında başlattığı “Havalimanı Karbon Salınımı
Doğrulaması” programına başvuruları kabul edildi. TAV
İstanbul ve TAV Esenboğa bünyesinde, ACI tarafından
verilen Birinci Seviye Karbon Salınımı Doğrulaması
Sertifikası’nı almaya yönelik çalışmalar sonucunda,
programın ilk seviyesi olan ‘Haritalama’ aşamasında
CO2 salınım kaynaklarını ortaya koyan havalimanları,
“Birinci Seviye Karbon Salınımı Doğrulaması
Sertifikası”nı almaya hak kazandı. Program, havalimanı
işletmelerinde karbon emisyonunun açıklanması ve
azaltılması için ortak bir çerçeve sundu. Bu program
sayesinde, karbon emisyonunun havalimanlarının
eşsiz karmaşık yapısına uyarlanmış bir çerçeve içinde
açıklanması için ilk defa standartlar tespit ediliyor. Bu
standartlar, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi
(WBCSD) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) “Sera
Gazı Protokolü” Kurumsal Muhasebe ve Açıklama
Standartları ile tamamıyla uyumlu olarak belirleniyor.
Dört seviyeden oluşan ‘Havalimanı Karbon Salınımı
Doğrulaması’ programında ‘Birinci Seviye’ bir kuruluşun
veya işletmenin faaliyeti sırasında elektrik, doğalgaz,
yakıt tüketimlerinin sebep olduğu karbondioksit
salınım miktarının, bu konuda uluslararası platformda
kabul görmüş standartlar ile kabul görmüş kurumlar
tarafından doğrulanmasını içeriyor.
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TAV, sosyal sorumluluğu kültürünün
ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.
TAV, Dünya Basketbol Şampiyonası’na Etkinlik
Sponsoru olurken, Tunus Basketbol Milli Takımı’na da
destek verdi
TAV Havalimanları, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri
arasında, FIBA tarafından organize edilen 2010
Dünya Basketbol Şampiyonası’na etkinlik sponsoru
oldu. Şampiyona’ya ilk kez katılan Tunus Milli
Basketbol Takımı’nın ana sponsorlarından biri olan
TAV Havalimanları, Türkiye’deki maçlar sırasında TAV
ailesinin de desteğiyle Tunus Milli Takımı’nın yanında
yer aldı. Bugüne kadar, sosyal ve kültürel alanda birçok
farklı projenin altına imza atan ve destekleyen TAV
Havalimanları, üstlendiği sponsorluklarla, sosyal ve
kültürel platformda gerçekleştirdiği projelerine bir
yenisini eklemiş oldu.
TAV Galeri-Ankara, TAV Esenboğa’da açıldı
TAV Havalimanları bünyesinde yer alan kültür
ve sanat platformu TAV Galeri-Ankara, İstanbul
Atatürk Havalimanı’ndan sonra Ankara Esenboğa
Havalimanı’nda da açıldı. İlk sergisi “Geçmişten
Günümüze Esenboğa Havalimanı Fotoğrafları” ile
yoğun ilgi gören TAV Galeri-Ankara’nın açılış töreni,
Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Hayrettin
Balcıoğlu, DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, Ankara
Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yılmaz Keleş ve TAV
Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer’in katılımlarıyla
gerçekleşti. “Geçmişten Günümüze Esenboğa
Havalimanı Fotoğrafları” sergisi, Ankara Esenboğa
Havalimanı’nı hizmete geçtiği 1955 yılından günümüze
kadar tüm hallerini fotoğraf kareleri ile anlatmayı
amaçladı. Toplam 68 fotoğraftan oluşan sergi, Ankara
Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali Gidiş katında
yer alan TAV Galeri Ankara’da, bir ay boyunca ziyaret
edildi.

“Geleceğimizden Kareler” TAV Galeri- İstanbul’da
çocukları buluşturdu
TAV Havalimanları Holding, 2009 Faaliyet
Raporu’nun teması olan ve çalışanların çocuklarının
objektifine yansıyan havalimanı karelerinden oluşan
“Geleceğimizden Kareler” fotoğraflarını, sanat
platformu TAV Galeri-İstanbul’a taşıdı. Mimar Sinan
Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü ile ortaklaşa
geliştirilen ve çocukların gözüyle havalimanlarını
anlatan “Geleceğimizden Kareler” sergisinin açılışını,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü
Orhan Birdal ve TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu
Başkanı M. Sani Şener yaptı. Faaliyet raporlarında
her yıl farklı bir sanat dalını tema olarak benimseyen
TAV Havalimanları, edebiyat ve müzikten sonra 2009
Faaliyet Raporu için fotoğrafı seçmişti. Projede, yaşları
7 ile 12 arasında değişen çocuklar, Türkiye’de İstanbul
Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes,
Antalya Gazipaşa, Tunus’ta Enfidha, Monastır ve
Makedonya’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarında
fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
Kelebeklerin gizli dünyası “Kozanın Dönüşümü”
sergisi TAV Galeri’de…
TAV Galeri-İstanbul, Türkiye’de düzenlenen ilk kelebek
sergisi olan “Kozanın Dönüşümü” sergisi ile kelebeklerin
renkli dünyasını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Dr.
Oktay Onaran’ın farklı türlerdeki kelebeklerin neslinin
tükenme tehdidi altında olmasına tepki niteliği
taşıyan sergisinde, 100’ün üzerinde tür ve yaklaşık 15
bin kelebek yer aldı. Doğal yollarla yaşam sürelerini
tamamlayan kelebeklerin bir araya getirildiği “Kozanın
Dönüşümü” ile Lepidopterist (Pul Kanatlı Uzmanı) Dr.
Onaran, kelebeklerin doğaya yeniden kazandırılması
çabalarına destek olmayı hedefledi.
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TAV Galeri İstanbul’da “Şiirlerin Sultanı” sergisi
TAV Galeri-İstanbul, ziyaretçilerine Osmanlı
padişahlarının şiirlerinden oluşan “Şiirin Sultanları”
sergisinin kapılarını açtı. Yolcuların beğenisine sunulan
“Şiirin Sultanları” sergisi, aralarında Yavuz Sultan Selim,
Fatih Sultan Mehmet ve Yıldırım Bayezid’in bulunduğu
23 Osmanlı padişahının dönemin olaylarını anlattığı
şiirlerinden oluştu.

“İstanbul Photo Contest” TAV Galeri-İstanbul’da…
TAV Galeri-İstanbul, İstanbul’u ziyaret eden yabancı
turistlerin fotoğraflarının yarıştığı “İstanbul Photo
Contest”in fotoğraflarına ev sahipliği yaptı. Sergide,
2009 yılında gerçekleştirdiği fotoğraf yarışmasıyla
yaklaşık 1.500 başvuru toplayan İstanbul Photo Contest
için gönderilen fotoğraflar arasından seçilen 70 eser yer
aldı.

TAV Galeri İstanbul dünyanın dört bir yanından
çocukları ağırladı
TAV Galeri-İstanbul, 8. Türkçe Olimpiyatlar Sergisi’ne
ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 120 ülkeden 600 çocuğun
yarıştığı Türkçe Olimpiyatları’nın geçmiş yıllardaki
yarışmalarında çekilen renkli karelerden oluşan “Türkçe
Olimpiyatları Sergisi”, yarışmaya katılan çocukların
da gösterileri ile TAV Galeri’de açıldı. Türkiye’nin yedi
yöresinden esintileri içeren halk oyunları ile başlayan
sergi, Mozambik, Kuzey Irak ve Moldovya’dan yarışmaya
katılan çocukların Türkçe olarak şiirler okuması ve
şarkılar söylemesiyle renklendi.

BTA Catering, Öğrencileri Hayallerine Uçurdu…
TAV Havalimanları bağlı şirketlerinden yiyecek içecek
hizmeti sunan BTA Catering, Kahramanmaraş’ın
Elbistan Kalealtı köyünde bulunan Haluk Gökalp Kılınç
İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrenciler için başlattığı
sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri
sömestir tatilinde, Anadolujet işbirliğiyle Ankara’ya
getirdi. Kahramanmaraş’tan iki ayrı grup halinde
Ankara’ya gelen öğrenci grupları, üç gün süreyle
Ankara’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi.

“Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fotoğraf Sergisi”
TAV Galeri-İstanbul’da açıldı
TAV Galeri-İstanbul, bu yıl 46. kez gerçekleştirilen
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için Foto Muhabirleri
Derneği’nin hazırladığı fotoğraf sergisini ağırladı.
Sergiyle, gazete ve ajanslarda çalışan birçok TFMD
üyesi foto muhabirinin bir önceki yıl gerçekleştirilen tur
sırasında çektiği 70 kare fotoğrafı beğeniye sunuldu.

garajistanbul’un farklı sanat yaklaşımına TAV
Havalimanları Holding’den destek
TAV Havalimanları, Türkiye’deki çağdaş gösteri
sanatlarının ilk örneklerinden olan, 5. Sokak
Tiyatrosu’nun kurucuları Övül ve Mustafa Avkıran
tarafından oluşturulan ve sanatta farklılığı hedefleyen
garajistanbul’a destek veriyor. garajistanbul, TAV
Havalimanları’nın da desteğiyle, ilk etkinliği olan ve
Kafka’nın “Dava” romanından günümüze uyarlanan
“İstanbul’da Bir Dava” isimli oyunu izleyicisiyle
buluşturdu. Bu oyunun ardından sergilediği “Ashura”,
“Histanbul”, “ve Tanrı Dedi ki” adlı oyunlarıyla da büyük
ilgi gören garajistanbul, benimsediği farklı bakış açısını
tiyatro severlere sunmaya devam ediyor.
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1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı
TAV Havalimanları Holding A.Ş. (“Şirket”), Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) “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 İlkelere 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 değerlendirilmiştir.
Bu rapor sonucunda, Şirketimizin 2009 yılı itibarıyla
83,3 (8,50) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notu, kurumsal yönetime verdiğimiz önem ve
uygulama alanındaki kararlılığımızın yanı sıra, önceki
derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana
geçen süre içerisinde çalışmalarımızın sürekli iyileşmesi
ve gelişmesi göz önünde bulundurularak, 2010 yılında
90,35 (9,03) olarak revize edilmiştir.
ISS tarafından yapılan kurumsal yönetim
derecelendirme sürecinde, Şirketimizde incelemelerde
bulunulmuş ve çok sayıda mülakat gerçekleştirilmiştir.
Nihai derecelendirme notu, SPK’nın konuya ilişkin ilke
kararı çerçevesinde, dört alt kategorinin farklı ağırlık
katsayılarına istinaden yapılan hesaplamaya göre
belirlenmektedir. Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notumuzun alt başlıklara göre dağılımı
tabloda verilmektedir.
Alt Kategoriler

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bilgilendirme
politikası, 24.05.2010 tarihli Genel Kurul toplantısında
görüşülüp onaylanmıştır. Bilgilendirme politikası yazılı
bir bildiri haline getirilerek, www.tavyatirimciiliskileri.
com adresindeki internet sitesinde de ilan edilmiştir.
24.05.2010 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edildiği
üzere 15 olan Yönetim Kurulu Üyesi sayısı “en az 9”
olarak değiştirilmiştir. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nde belirtilen Yönetim Kurulu’nda en az 2
Bağımsız Üye olması gerekliliğini halka arzından bu
yana sağlamakta olup, Yönetim Kurulu’ndaki Üye
sayısının en az 1/3’ünün Bağımsız Üyelerden oluşması
tavsiyesine bir adım daha yaklaşmıştır.
Şirketimiz, 31 Aralık 2010 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 İlkeleri
uygulamaktadır. Belirtilen bu hususların mevcut durum
itibarıyla 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 değerlendirmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden
Mehmet Cem Kozlu, aynı zamanda Kurumsal Yönetim
Komitesi’nde Başkan olarak ve Pierre de Champfleury
ise Denetim Komitesi’nde Üye olarak görev
yapmaktadır.

Ağırlık

Alınan Not

Tahsis Edilen Not

Pay Sahipleri

0,25

9,05

9,0

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

0,35

9,26

9,0

Menfaat Sahipleri

0,15

9,54

9,5

Yönetim Kurulu

0,25

8,40

8,5

Toplam

1,00

9,03

9,0
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TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu,
Üst Yönetimi ve tüm çalışanları Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin Şirket bünyesinde yerleşmesi amacıyla
her aşamada destek vermektedir. 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
İyi Web Sitesi” kategorisinde birinciliği kazanırken,
TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener En İyi
CEO kategorisinde, TAV Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
Nursel İlgen “En İyi Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi”
kategorisinde ikinciliği elde etmiştir. Thomson Reuters
ve Acclaro tarafından 2010 yılında ikincisi gerçekleşen
Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri kapsamında TAV
Havalimanları, “En İyi Yatırımcı İlişkileri CEO’su”, “En İyi

Yatırımcı İlişkileri CFO’su” ve “En İyi Yatırımcı İlişkileri
Yetkilisi” olmak üzere üç dalda “en iyi” seçilmiştir.
Ayrıca, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri 2010
kapsamında TAV Havalimanları, Yatırımcı İlişkileri Web
Sitesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile de ödüle layık
görülmüştür. TAV Yatırımcı İlişkileri, aldığı bu ödüllerin
ve sahip olduğu prestijin devamlılığı için çalışmalarına
tüm hızıyla devam etmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi, organizasyon şemasında
doğrudan Yönetim Kurulu Üyesi olan İcra Kurulu
Başkanı’na (CEO) bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri Birim
Yöneticisi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak,
Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasında çift yönlü
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, İMKB, 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,
• Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a 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 Yatırımcı İlişkileri internet
sitesini güncellemek, elektronik haberleşme
olanaklarını kullanmak,
• Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla hisse senedi
ve sektör analistlerinden oluşan veri tabanını
oluşturmak,
• Yurtiçinde veya yurtdışında mevcut ve potansiyel
yatırımcılar ve analistlerle organize edilen yatırımcı
ilişkileri toplantılarına Şirket’i temsilen katılım
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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 tutanaklarını pay sahiplerinin erişimine
açmak,
• 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 adresli internet sitesinde ve
faaliyet raporlarında yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri
Birimi’ne her türlü istek ve soru için yatirimciiliskileri@
tav.aero adresinden ulaşılabilmektedir. TAV Yatırımcı
İlişkileri internet sitesi, 2010 yılı içerisinde görsel
ve içerik açısından daha da zenginleştirilerek ve
yenilenerek interaktif bir yapıya kavuşmuş ve pek çok
yenilik kullanıcıların bilgi ve verilere daha kolay ulaşması
için siteye adapte edilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin işlemleri SPK İleri Düzey ve
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip
Nursel İlgen, CFA ve SPK İleri Düzey, Türev Araçlar ve
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip
Besim Meriç tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri Birimi’nde görev alan
kişilere ait iletişim bilgileri tabloda belirtilmiştir:

Nisan 2011 itibarıyla Şirketimiz sermayesini temsil eden
hisse senetlerinin %44’ü halka açık olup bunun yaklaşık
%80’i yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır.
2010 yılı içinde pay sahipleri ve yatırımcıları
bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen yurtdışında
ve yurtiçinde toplam 13 yatırım konferansına katılım
sağlanmıştır. Yatırımcılar, pay sahipleri ve analistlerle
Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer
gelişmeler konusunda 425 kez yüz yüze görüşmede
bulunulmuştur. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı
gereğince 2010 yılı içinde 34 adet özel durum
açıklaması kamuoyuna duyurulmuş, bu duyurular
ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmıştır.
2010 yılında telefon ve elektronik posta yoluyla pek
çok yatırımcı ve analistin sorularına cevap verilirken,
finansal raporlama dönemlerinde (çeyrek bazında) 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 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 zamanında cevaplandırılmaktadır. Pay
sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına

TAV Yatırımcı İlişkileri Birimi
Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Mail

Nursel İlgen

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

(212) 463 3000 / 2122

nursel.ilgen@tav.aero

Besim Meriç

Yatırımcı İlişkileri Yetkili Uzmanı

(212) 463 3000 / 2123

besim.meric@tav.aero
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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.
Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan
Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli
ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2010 yılı için
bağımsız denetim faaliyetleri Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tüzel kişiliği
altında KPMG tarafından gerçekleşmiştir.
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 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Hissedarlar
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2010 Pazartesi
günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Terminali, Yeşilköy, İstanbul adresinde 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, vekâletname örneği ve düzenleme
usulü hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan 10 Mayıs 2010
tarihli ve 7560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin
856. sayfasında ve 8 Mayıs 2010 tarihli Radikal
ve Dünya gazetelerinde yayımlanmıştır. Toplantı
tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesini temsil eden
363.281.250 adet hissenin %62,5’ine karşılık gelen
227.061.597 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) 17 gün önceden
yayımlanmıştır.

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı ile beraber 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. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu
taktirde mevzuat gereklilikleri çerçevesinde kamuoyu
ile paylaşılacaktır. 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 yol açmayacak biçimde, pay
sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve karmaşık
olmayan bir usulde gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul
toplantılarının yapıldığı Akfen Toplantı Salonu, Atatürk
Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndedir 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 2009 yılı Genel Kurul Toplantısı’nda
pay sahipleri bu haklarını kullanmamışlardır. Genel
Kurul toplantı tutanaklarına internet sitemizden (www.
tavyatirimciiliskileri.com) ulaşılabilmektedir.
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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 vekâleten 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 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 işlem ilkesi
Şirket Bilgilendirme Politikamızda da yer aldığı
üzere 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 Kurulu’nda 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.
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Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda kabul edilen işbu kâr
dağıtım politikası, faaliyet raporunda ve yatırımcı
ilişkileri sitesinde yer almaktadır. Kâr dağıtım
politikasının, Şirketin 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. 24 Mayıs 2010 tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantısı Gündemi’nin beşinci maddesi uyarınca,
Şirketimizin 2009 hesap yılı sonu itibarıyla yasal
kayıtlarında oluşan net dönem kârı geçmiş yıl zararları
ile netleştirildiğinde dağıtılabilir kârı bulunmadığı için,
şirketin pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmayarak
konsolide net kârın olağanüstü yedeklere aktarılmasına
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin ilke
kararı ve ilgili mevzuat kapsamında 2009 yılı hesap
dönemine ilişkin olarak hissedarlarımıza kâr dağıtımı
yapılmamasına oybirliği ile 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,
24.05.2010 tarihli Genel Kurul 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, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek

beklentilerini, 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.
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• 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.
• TAV Havalimanları Holding A.Ş., yurtiçinde anlaştığı
medya takip ajansı aracılığıyla TV, yazılı basın,
internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal ve
uluslararası yayın yapan önemli basın organlarında
TAV Havalimanları Holding ile ilgili olarak çıkan
haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda
her sabah, yayınlanan haberler TAV Havalimanları
Holding üst düzey yöneticilerine, Yatırımcı
İlişkileri Birimi’ne ve Kurumsal İletişim Birimi’ne
yönlendirilmektedir. 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: 29 Tebliği kapsamında ve
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS)
uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim
Standartları’na (UDS) göre bağımsız denetimden
geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları
Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine
etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile
belirlenen süre içinde zaman geçirmeksizin kamuoyuna
duyurulmaktadır. 2010 yılı içinde 34 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 adresli internet
sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesinde yer alan
bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından
İngilizce olarak da hazırlanmıştır ve site, Thomson
Reuters ve Acclaro tarafından 2009 yılında ilk kez
düzenlenen Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde “En İyi Web
Sitesi” kategorisinde birinciliğe, 2010 yılında da ikinci
kez ödüle layık görülmüştür.
Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere
internet üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır.
Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin
adresi açık bir biçimde yer almaktadır. 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.
2010 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalarla birlikte,
Yatırımcı İlişkileri internet sitemizin içeriği daha
da zenginleştirilerek, her türlü bilgi ve veriye daha
kolay erişimi sağlayacak şekilde interaktif bir yapıya
kavuşturulmuş ve yenilenmiştir. Sitemiz, Genel
Kullanıcı, Kurumsal Yatırımcı, Bireysel Yatırımcı ve
Analist olmak üzere 4 farklı kullanıcı grubuna yönelik
olarak düzenlenmiş olup, kullanıcının ana sayfa
üzerinden seçtiği gruba göre sayfanın içeriği farklılık
göstermektedir.
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İnternet sitemizde uyguladığımız yeni özellikler
ile birlikte yatırımcılar, TAV Yatırımcı İlişkileri
Birimi’ne istediği her konuda sorularını iletebildiği
gibi, şirketimizin Yönetim Kurulu’na da mesaj
göndererek, Şirket yönetimi ile aktif bir iletişim bağı
kurabilmektedir. Kullanıcılar, mail dağıtım listemize
dahil olarak, Şirketimizle ilgili rapor ve bilgilere düzenli
olarak sahip olabildiği gibi, kurumsal yatırımcılar
toplantı taleplerini site içerisinde ilgili bölüm üzerinden
iletebilmektedir. Bunun yanı sıra şirketimizle ilgili
rapor çıkaran analistler, kendilerine özel olarak
verilen şifre ve kullanıcı kodu ile girmek suretiyle
internet sitemiz üzerinden, raporlarını ve şirketimizle
ilgili önemli finansal ve operasyonel tahminler ile
gelecek yıllara ilişkin makro ekonomik beklentilerini
siteye ekleyebilmektedir. www.tavyatirimciiliskileri.
com adresli internet sitesinden aşağıdaki bilgilere
ulaşılabilmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Şirket tarihçesi
Son durum itibarıyla 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, Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı, 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
• Yönetim Kurulu ile iletişim
• Dağıtım listesine katılım
• Toplantı talepleriniz
• Rapor talepleriniz
• Yatırımcı Geri Bildirim Formu
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Açıklanması
Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi
bulunmamaktadır.
Şirketimizin 31.12.2010 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda
yer almaktadır.
Ortağın Ticaret
Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki
Payı (TL)

Sermayedeki
Payı (%)

Tepe İnşaat
Sanayi A.Ş.

94.664.477

%26,1

Akfen Holding A.Ş

94.886.071

%26,1

Sera Yapı Endüstrisi
ve Ticaret A.Ş.

15.139.046

%4,2

Halka Açık Olmayan
Diğer

12.775.048

%3,5

Halka Açık Kısım
Diğer

145.816.608

%40,1

TOPLAM

363.281.250

%100,00
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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
Ali Haydar Kurtdarcan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Denetim Komitesi Başkanı
Ali Said Yavuz, İç Denetim Müdürü
Alkan Özyayla, Proje Ve Yapılandırılmış Finans Uzmanı
Alper Topçu, Kurumsal İletişim Tasarım Müdürü
Altuğ Koraltan, İç Denetim Direktörü
Asaf Kirazoğlu, Bütçe Ve Planlama Uzmanı
Aslıhan Çörtük, Pazarlama Koordinatörü
Aslıhan Manas, Yönetim Kurulu Yönetici Asistanı
Ayşe Kefli, Proje Ve Yapılandırılmış Finans Uzmanı
Aytekin Bektaş, Muhasebe Müdürü, TAV İstanbul
Aziz Murat Uluğ, Finans Direktörü, Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
Banu Pektaş, Baş Hukuk Müşaviri
Bengi Vargül, Kurumsal İletişim Koordinatörü
Berk Kayserli, Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı
Besim Meriç, Yatırımcı İlişkileri Yetkili Uzmanı
Bilde Bilen, Hukuk Müşaviri
Binnur Onaran, Genel Müdür, TAV Bilişim
Burak Birhekimoğlu, Yönetim Sistemleri Koordinatörü
Burcu Geriş, Proje Ve Yapılandırılmış Finans
Koordinatörü
Burcu Sarıoğlu, Medya İlişkileri Müdürü
Burcu Yar Gürhan, İç Denetim Müdürü
Bülent Özütürk, Yatırımlar Koordinatörü
Cenk Laçin, Muhasebe Müdür Yardımcısı
Ceyda Akbal, Hukuk Müşaviri
Defne Sertel, Mütercim Tercüman
Demet Sözmen, Vergi Müdürü
Deniz Aydın, Mali İşler Direktörü
Doruk Karabulut, Proje Ve Yapılandırılmış Finans
Uzmanı
Eda Bildiricioğlu, Genel Müdür, TAV İşletme Hizmetleri
Elif Yılmaz, Proje Ve Yapılandırılmış Finans Uzmanı
Ersagun Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter
Ersan Arcan, Genel Müdür, ATÜ
Ersel Göral, Genel Müdür, TAV Tunus
Esin Rodoplu, Risk Yönetimi Ve Araştırma Müdür
Yardımcısı

Fatih Ömür, İş Geliştirme Uzmanı
Fırat Erkan Balcı, Genel Müdür, TAV İzmir
Gamze Şen, Finansal Raporlama Uzmanı
Giray Çolpan, İş Geliştirme Uzmanı
Gökçe Atasoy, Proje Ve Yapılandırılmış Finans Uzmanı
Göker Köse, Proje Ve Yapılandırılmış Finans Müdürü
Gökhan Aygör, Bütçe Ve Planlama Müdürü
Gökhan Doğan, Stratejik Analiz Ve Raporlama
Koordinatörü
Güçlü Batkın, İş Geliştirme Koordinatörü
Gülçin Bulan, Vergi Uzmanı
Haluk Bilgi, Tunus Ülke Direktörü
Hamdi Akın, Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Yeşilyurt, Kurumsal İletişim Yetkili Uzmanı
Hilal Doğru, İdari Büro Uzmanı
İbrahim Süha Güçsav, Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Varlı, Finansal Raporlama Uzmanı
Kaan Sertcan, Bütçe Ve Planlama Müdürü
Kemal Ünlü, Genel Müdür, TAV İstanbul
Kerem Aran, Bütçe Ve Planlama Uzmanı
Mahmut Miraç Pekmezci, Finansal Raporlama Müdür
Yardımcısı
Mehmet Cem Kozlu, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal
Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet Erdoğan, Dış Ilışkiler Koordinatörü
Mehmet Sina Avşar, Süreç Geliştirme Ve Raporlama
Koordinatörü
Melek Tan, Yönetim Kurulu Büro Müdürü
Melis Erkun, Hukuk Müşaviri
Mete Erkal, Genel Müdür, TAV Gürcistan
Mujdat Yücel, Genel Müdür, Havaş
Murat Altıkardeşler, Bütçe Ve Planlama Koordinatörü
Murat Cevher, Vergi Müdürü
Murat Örnekol, İşletmeler Direktörü
Mustafa Sani Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Ve İcra
Kurulu Başkanı
Nazım Yaprak, Finans Koordinatörü
Nazmi Hugül, Sistem Analizi Koordinatörü
Neşe Kerimoğlu, Risk Yönetimi Ve Araştırma
Koordinatörü
Nihat Akkaya, İdari Buro 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
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Özlem Tekay, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Pıerre De Champfleury, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim
Komitesi Üyesi
Pınar Tanılkan, Hukuk Müşaviri
Sadettin Cesur, Genel Müdür, BTA
Sertay Sargın, Bütçe Ve Planlama Kıdemli Uzmanı
Sıla Usta, Kurumsal Etkinlik Yönetimi Müdürü
Sibel Arı, Finansal Raporlama Yetkili Uzmanı
Şafak Özbay, Finansal Raporlama Yetkili Uzmanı
Şaziye Çevik, İdari Büro Müdürü
Turgay Şahan, Genel Müdür, TAV Güvenlik
Umut Ercevahir, Finansal Raporlama Koordinatörü
Vehbi Serkan Kaptan, İş Geliştirme Direktörü
Waleed Ahmed Youssef, Strateji Direktörü
Yaşar Kerem Gökyer, Vergi Müdür Yardımcısı
Zoran Krstevskı, Genel Müdür, TAV Makedonya
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” ve aylık “Gate” 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 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’in stratejik planlarına,
çalışma konularına ve gereksinimlerine paralel olarak
organizasyon yapıları oluşturulur, insan kaynakları
gereksinimleri belirlenir ve iş gücü planlaması yapılır.
• Holding bünyesindeki çalışmaların tamamında
müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla bireyin ve işin
geliştirilmesi temel alınır. Fark ve değer yaratmayı
sağlayacak iklimin oluşturulması ve desteklenmesi
bütün yönetici ve çalışanlardan beklenmektedir.

bir bakışta tav

değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri

136
raporlar ve finansal bilgiler

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

• Yüksek kalitede ürün ve hizmet üretmek, süreçlerin
verilerle yönetilmesi, iç ve dış müşterilerin
memnuniyeti, süreçlerin verimini artırmak amacıyla
etkileşimi sağlamak bütün çalışmalarda temel ilkeler
olarak benimsenmiştir.
• Şirket hedeflerinin, ölçülebilir, izlenebilir parametreler
yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesine yönelik
sistem ve süreçlerin uygulanması gereklidir. İş
mükemmelliği ve sürekli başarı, Şirket’in hedeflerini
gerçekleştirmeye yönelik etkin çalışmaların
yapılmasıyla olasıdır.
• Kurumsal ve bireysel performansın yönetilmesi ve
değerlendirilmesi esastır. Çalışan, sorumlulukları,
yetkinlikleri, işini geliştirmesi ve Şirket hedeflerine
katkısı kriterleri temel alınarak değerlendirilir. Üstün
performans diğerlerinden farklılaştırılarak, çeşitli
araçlarla ödüllendirilir.
• Seçme ve yerleştirme sürecinde hiçbir nitelikte
ayrımcılığa yer verilmeden, işin gereklerine uygun
kişiler yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanır.
• Çalışanın kendisini ve işini geliştirmesi beklenir.
Şirket ise gelişme sürecinde gereksinim duyulan
temel araçları sağlamayı hedefler. Bireysel gelişim
konusunda bütün çalışanlara eşit fırsat sağlanır.
• Pozisyonların ücretleri; işin tanımı, sorumlulukları,
gerektirdiği nitelikler ve piyasa değeri
değerlendirilerek belirlenir.
• Bütün çalışanlar Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni
benimsemişlerdir. İnsana ve işe saygı, açık ve dürüst
iletişim ve iş ahlakı ilkeleri temel yönetim ilkeleridir.
• TAV Havalimanları Holding’de, tüm iştirakleri dahil,
31.12.2010 itibarıyla toplam çalışan sayısı 18.768
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 azami derecede duyarlı davranmakta, çevreye,
tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik
kurallara uymakta, aynı zamanda iştiraklerini de bu
doğrultuda yönlendirerek 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
çevresel etki değerlendirme raporu düzenlenmesi
gerekmemektedir. Buna rağmen, Şirketimizin ilgili
iştirakleri gerek terminallerin yapım aşamasında,
gerekse işletme aşamasında çevre raporları ve çevresel
yönetim planları hazırlamışlardır ve çevresel yönetim
planlarına güncellenmek suretiyle uyulmaktadır.
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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. 2010 yılı içerisinde Şirketimizin aldığı
ödül ve sertifikalara ilişkin olarak bilgilere aşağıda yer
almaktadır.
HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA İLK
“YEŞİL KURULUŞ”
TAV İstanbul, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün (SHGM) Green Airport (Yeşil Havalimanı)
projesi kapsamında, Yeşil Kuruluş sertifikasına hak
kazanan ilk havalimanı işletmecisi oldu. Ayrıca, yine
Yeşil Havaalanı projesi kapsamında, TAV İzmir’de ve
Milas-Bodrum Havaalanı’nda sürdürdüğü faaliyetleriyle
Havaş da Yeşil Kuruluş unvanına layık görüldü.
AVRUPA’NIN ÇEVREYE EN DUYARLI HAVALİMANI
TAV İzmir, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar
Terminali’nde gerçekleştirdiği çevre dostu projeleri,
başarılı ekolojik uygulamaları ve çevreci yönetim
politikaları ile Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi
ACI Europe tarafından, 2010 yılında ilk kez verilen Eko Yenilik Ödülü’ne layık görüldü.
ACI Europe tarafından, İzmir Adnan Menderes
Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde uyguladığı başarılı
çevresel yönetim politikaları ile ilk olarak TAV İzmir’e
verilen Eko – Yenilik Ödülü, yalnız TAV’ın değil aynı
zamanda ülkemizin de çevre duyarlılığının kanıtı oldu.

Buna göre:
Şirketimizin 24 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen
Genel Kurul’unda alınan karar ile birlikte, Genel Kurul
tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 15 üye
tarafından idare olunur maddesi, en az 9 üyeden oluşan
bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur şeklinde
tadil edilmiştir. 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:
TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu
Hamdi Akın Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu
Başkan Vekili (İcracı Olmayan)
Mustafa Sani Şener Yönetim Kurulu
Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Cem Kozlu Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız
Pierre de Champfleury Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız
Ahmet Ersagun Yücel Yönetim Kurulu
Üyesi, Genel Sekreter
Abdullah Atalar Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
İbrahim Süha Güçsav Yönetim Kurulu
Üyesi (İcracı Olmayan)
Önder Sezgi Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu’nda yer alan 9 üyeden 7’si icrada 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 6’dır.

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nden 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.
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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.

Stratejik Hedeflerimiz
Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketimiz dışında başka
görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış
ve/veya sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu; Murahhas Üye (İcra Kurulu Başkanı) ve
Grup Direktörleri ile birlikte tartışarak ilgili dönemlere
ait stratejik hedefleri belirler.

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.

21. Risk Yönetimi ve İç Denetim Mekanizması

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik
sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Şirket Ana
Sözleşmesi’nin 13. maddesinde konuya ilişkin esaslar
belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 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. Yönetim
Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri faaliyet raporumuzda
ve internet sitemizde mevcuttur.
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.

• 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

İç Denetim
Uluslararası İç Denetim Organizasyonu IIA’nın
denetiminden geçen TAV Havalimanları İç Denetim
Direktörlüğü, Denetim Komitesi’ne, komitenin gözetim
rolünde yardım sağlar. İç Denetim Direktörlüğü’nün
misyonu, Yönetim Kurulu’na ve yönetime 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.
2010 yılında Türkiye ve Türkiye dışındaki lokasyonlarda
önemli süreçlerde çalışmalar gerçekleştirilmiş ve
üst yönetime raporlamaları yapılmıştır. İç Denetim
Direktörlüğü risklerin zamanında, tam ve eksiksiz
tespitini yapabilmek amacıyla çalışma sistemlerini
ve yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirmekte,
daha etkin ve verimli denetimler yapabilmek için
yeni yöntemler ve metodolojiler uygulamaktadır. Bu
doğrultuda ‘’Kontrol Öz Değerlendirme ve Sürekli
Denetim’’ gibi 2 farklı yöntemi de 2010 yılında
uygulamaya koymuştur.
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Risk Yönetimi
İç Denetim dışında, Risk Yönetimi ve Araştırma
Koordinatörlüğü Finans Direktörlüğü altında
yapılandırılmış olup, TAV’ın kurumsal hedeflerine
ulaşabilmesinde süreci etkileyebilecek risk faktörlerini
tespit etmek, bu amaçla uyumlu risk iştahını belirlemek
ve söz konusu riskleri değerlendirmekle yükümlüdür.

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 Üyeleri’ne hizmet vermek üzere
Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı bir Yönetim Kurulu
Sekretaryası oluşturulmuştur.

Risk yönetimi anlayışımız “entegre risk yönetimi” olarak
tanımlanabilir. TAV Havalimanları Holding bünyesindeki
Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) koordinatörlüğünde
tüm grup şirketlerini ve tüm operasyonları bu risk
yönetimi anlayışı içinde kapsamaktadır. İş birimleri
içindeki riskleri ayrı ayrı değerlendiren klasik risk
yönetimi yaklaşımından farklı olarak “kurumun tümü”
için risklere tepeden bakabilen, riskin sahibi olan iş
biriminden önce “kurumun genel yararı”nı gözeten
ve süreklilik arzeden bir risk yönetimini işler kılmayı
hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir biçimde
planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Ana
Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile 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.
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 Üyeleri’nin, 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

• Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Ayrıca Yönetim
Kurulu en az her 3 (üç) ayda bir toplanmaya özen
göstermektedir. 2010 yılında 4 (dört) defa Yönetim
Kurulu toplantısı yapılmıştır.
• Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir
Yönetim Kurulu Üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne 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 Üyeleri’nin bu davet merasiminden
yazılı olarak feragat ettikleri durumlar da mevcuttur.
• Yönetim Kurulu’nun 2010 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.
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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 Üyeleri’ne yetki verilmesi
istemi, 24 Mayıs 2010 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 ve performans değerlendirme
formlarında çalışanlarla paylaşılmıştır. Bu kurallar ile
TAV yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda
davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının
kurumsal etkilerinin farkında olmaları, Şirket
çalışmaları ve pay sahipleri ile ilgili olarak en doğru
yöntemlerin kullanılması ve en yüksek nitelikli tutumun
sergilenmesini sağlamak hedeflenmektedir. Aşağıda
belirtilen TAV Havalimanları Holding Etik Kurallarına,
Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının
uyması beklenir.
Çıkar çatışması
Çalışanın özel çıkarları ile Şirket’in çıkarlarının çatışması
ya da çatışma olasılığının ortaya çıkması durumunda
çıkar çatışması oluşur. TAV Havalimanları Holding
çalışanlarının; işlerini yaparken, Şirket çıkarlarını,
kendisinin, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından
üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri
beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar
sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden
kaçınmalıdırlar.
Çıkar çatışması durumları
Çalışanın iş ile ilgili tüm çalışmalarında Şirket’in
çıkarlarını ön planda tutması esastır.

Aşağıdaki durumlar çıkar çatışması yaratan durumlar
olarak kabul edilir:
• Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar
akrabalık ilişkisi olan kişilerin, Şirket ile ticari ilişkide
bulunması,
• Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık
ilişkisi olan kişilerin, rakip şirketlerde mülkiyet ve
çıkar ilişkisinin olması,
• Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık
ilişkisi olan kişilerin çalıştığı şirketlere iş vermesi,
• Çalışanın iş yaptığı firmalardan borç alması, ticari
ilişkide olması.
Çıkar çatışmalarının önlenmesi
Öngörülebilen olası çıkar çatışması durumları ve Şirket
Yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla
paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır. Şirket
yönetici ve çalışanları, gözlemledikleri çıkar çatışması
durumlarını Yönetim’e bildirmekle yükümlüdürler.
Böyle bir durumun ortaya çıkmasından sonra Kurumsal
Yönetim Komitesi konuyu değerlendirerek gerekli
çalışmaları yapar.
Görevde özen sorumluluğu
Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle
yerine getirmekle yükümlüdür. İşinin gerektirdiği
yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi
edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür.
Kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucu Şirket’e verdiği
zararlardan sorumludur. Çalışan, kendisine verilen
işlerin gereğine göre astlarına dağıtılıp zamanında
sonuçlandırılmasından, üst yöneticisi tarafından
verilen talimatların en iyi şekilde yerine getirilmesinden
sorumludur. Her çalışan Şirket’i temsil ettiği bilinciyle,
Şirket’in itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla
yükümlüdür. Şirket’i zor duruma düşürecek davranış ve
eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür. Her çalışan
bağlantıda bulunduğu diğer çalışanlar, iş ortakları ve
paydaşlarla ilişkilerini iş ahlakı ve etik kurallara bağlı
olarak yönetmekle yükümlüdür. Hiçbir çalışan, işiyle
ilintili olarak üçüncü şahıs ya da kurumlardan yarar
sağlayamaz, özel iş ilişkisine giremez, ödeme talep
edemez ya da yapamaz.
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İşyeri ilke ve kurallarına uyma sorumluluğu
Çalışan, işyerinin; yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlar
ile ilgili olarak yayınlanan talimat, yönetmelik ve
prosedürlere uymakla yükümlüdür.
Davranış ve ilişkilerde özen gösterme sorumluluğu
Çalışan, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu
çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve
kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüstlük
ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlar, iş
ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenleri belgeleriyle
birlikte Yönetim’e bildirmekle yükümlüdürler.
Gizlilik ve sır saklama sorumluluğu
Çalışan, yaptığı görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve
Şirket ile ilgili olarak öğrendiği bilgi ve sırları saklamak
zorundadır. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara
ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere veya makamlara
veremez veya açıklayamaz. Bu yükümlülük, Şirket ile
ilişkisinin sona ermesi durumunda da devam eder.
Şirket menfaatlerini gözetme sorumluluğu
Çalışan, Şirket’in yürüttüğü işi ve işyeriyle ilgili
çıkarlarını korumak ve bu menfaatlere zarar verici her
türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Çalışan,
Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz.
Başka işte çalışma yasağı
Çalışan, Şirket tarafından izin verilmeksizin resmi ve
özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev
kabul edemez, ticaretle uğraşamaz.
Kişisel bilgi ve değişiklikleri bildirme sorumluluğu
Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü
değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde
düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas
alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri
ve bunların dayanakları olan belgeleri, Personel
Müdürlüğü’ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle
yükümlüdür.

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 Üyeleri’nin ve yöneticilerin
performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri
konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler
geliştirip uygulamaları izlemek.
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Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Cem
Kozlu’dur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından
seçilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin üyeleri aşağıda yer
almaktadır:
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

TAV Öğrenme ve İnovasyon
Merkezi Başkanı, TAV
Havalimanları Holding A.Ş.

Murat Uluğ

Finans Direktörü, TAV
Havalimanları Holding A.Ş.

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 olmaktadır.
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:
TAV Havalimanları Holding A.Ş. Denetim Komitesi
Denetim Komitesi Başkanı
A. Haydar
Kurtdarcan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
TAV Havalimanları Holding

Denetim Komitesi Üyeleri
Önder Sezgi

Yönetim Kurulu Üyesi, TAV
Havalimanları Holding

H. Kadri
Samsunlu

Mali İşlerden Sorumlu Gn.Md.
Yrd., Akfen Holding A.Ş.

Pierre de
Champfleyry

Yönetim Kurulu Üyesi, TAV
Havalimanları Holding (Bağımsız)

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 yıllık 50.000 ABD
doları ücret ödenmektedir. Ancak diğer Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne ücret veya huzur hakkı ödenmemesine,
denetçilere de ayrıca bir ücret ödenmemesine Genel
Kurul tarafından karar verilmiştir.
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YÖNETİM KURULU

Hamdi Akın
Yönetim Kurulu Başkanı
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 Sanayicileri Sendikası
(MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı,
1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları
Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 19952001 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
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
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.
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YÖNETİM KURULU

Abdullah Atalar
Yönetim Kurulu Üyesi
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
Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Doçent olarak görev aldı
ve 1990 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1996 yılında
Stanford Üniversitesi’nde Misafir Profesör olarak
çalışan Atalar, TUBİTAK’ın 1982 Teşvik ve 1994 Bilim
ödüllerini aldı. 1997’de Türkiye Bilimler Akademisi’nin
asil üyeliğine seçildi ve 2007 yılında IEEE’nin Fellow
derecesine yükseltildi. ASELSAN, Teletaş, Hitachi gibi
firmalarla araştırma projeleri yürüttü. 17 uluslararası
patenti, 76 bilimsel makalesi ve 108 konferans bildirisi
bulunan Atalar’ın makalelerine yapılan referanslar
1.500’ün üzerindedir. Bilkent Üniversitesi Rektörü,
TUBİTAK Bilim Kurulu Üyesi olan Atalar, halen Bilkent
Holding Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olarak
görev yapmaktadır.

Ersagun Yücel
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter
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.
İbrahim Süha Güçsav
Yönetim Kurulu Üyesi
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
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 öğrenimini 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.

Önder Sezgi
Yönetim Kurulu Üyesi
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 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
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.

bir bakışta tav

değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri

146
raporlar ve finansal bilgiler

ÜST YÖNETİM

Mustafa Sani Şener

Murat Uluğ

Serkan Kaptan

Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

Finans Direktörü

İş Geliştirme ve Yatırımlar Direktörü

1997 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim

2006 yılında TAV Havalimanları Holding Finans

2003 yılında TAV Havalimanları Holding İş

Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak

Direktörlüğü’ne atandı. Uluğ, aynı zamanda

Geliştirme Direktörü olarak atandı. Aynı

atandı. 1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve 2007

zamanda North Hub Services Yönetim Kurulu

(KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun

yılından bu yana Havaş Yer Hizmetleri Yönetim

Başkanı, Cyprus Airport Services Yönetim

olan Şener, 1979 yılında İngiltere’de Sussex

Kurulu Üyesi’dir. 1992 yılında İstanbul Teknik

Kurulu Başkan Vekili, TAV Gürcistan ve TAV

Üniversitesi’nde akışkanlar mekaniği üzerine

Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Fakültesi

Makedonya’nın da İcra Kurulu Üyesi’dir.

yüksek lisans yaptı. Türk mühendisliğinin

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme

uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından

Bölümü’nden mezun oldu. 2003’te İstanbul

Bölümü’nden mezun olan Kaptan, 2002’de

dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi

Bilgi Üniversitesi ile Manchester Business

Marmara Üniversitesi İşletme yüksek lisansını

tarafından Onur Doktorası’na layık görüldü. TAV

School’un ortak programı olan Yönetici İşletme

tamamladı. 1998 yılında TAV Havalimanları’na

Havalimanları Holding öncesinde birçok ulusal ve

Yüksek Lisansı’nı tamamladı. ABN Amro, HSBC

katılmadan önce, Birgenair Charter Group’ta

uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel

ve Garanti Bankası gibi bankalarda çalışarak

dispatcher ve operasyon sorumlusu olarak

müdürlüğe kadar çeşitli görevler üstlendi. Halen

11 yıllık bankacılık deneyimi edinen Uluğ, TAV

çalıştı. 1998-2001 yıllarında Airport Consulting

Airports Council International (ACI) Europe’da

Havalimanları’na katılmadan önce Akfen

Vienna’da havalimanı işletme danışmanlığı

Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Holding’de Finans Koordinatörü olarak görev

yaptı. Havalimanı ve havayolu işletmeciliği

yaptı.

ile kamu-özel sektör işbirliği projelerinde
18 yıllık deneyime sahip olan Kaptan,
TAV Havalimanları’nın İran ve Gürcistan
operasyonlarını; TAV Havalimanları Holding,
Havaş ve TGS Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
yürütmüştür. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Türk-Leton İş Konseyi Başkanlığı ve Türk-Çek İş
Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini de
yürütmektedir.
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Altuğ Koraltan

Murat Örnekol

Waleed Ahmed Youssef

Denetim Direktörü

İşletmeler Direktörü

Strateji Direktörü

2007 yılında TAV Havalimanları Holding Denetim

2008 yılında TAV Havalimanları Holding’de

Waleed Youssef 2008 yılında TAV Havalimanları

Direktörlüğü’ne atanan Koraltan, 1986 yılında

İşletmeler Direktörlüğü’ne atandı. 1980

Holding’e Strateji Direktörü olarak katıldı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.

yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri

California Berkeley Üniversitesi İnşaat

Kariyerine 1986-1988 yılları arasında Peat

Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Mühendisliği Bölümünden mezun olan

Marwick& Mitchell’de Dış Denetçi olarak başladı.

2006-2008 yılları arasında TAV Esenboğa

Dr. Youssef, aynı üniversitede ulaşım ekonomisi

ENKA Pazarlama’nın Bağdat Ofisi’nde Satış

Genel Müdürlüğü yaptı. TAV Havalimanları’na

alanında yüksek lisans ve hava yolu taşımacılığı

Temsilciliği yaptı ve 1990 yılında Effemex-

katılmadan önce Beretta Holding’de Genel

finansı alanında doktora derecesini aldı. TAV

Mars’da Finans Müdürü olarak çalıştı. Koraltan,

Müdürlük, 1991-2000 yılları arasında Bayındır

Havalimanları’na katılmadan önce Abu Dhabi

sonraki beş yıl boyunca Osmanlı Bankası’nda

Grubu şirketlerinde Lojistik ve İş Geliştirme

Airports Company’de Direktör, Dünya Bankası

İç Denetçi, Menkul Kıymetler Bölümü Müdür

Koordinatörlüğü, Sağlık Sektörü Başkanlığı,

Grubu International Finance Corporation’da

Yardımcısı ve Hazine Bölümü döviz masasında

Telekom Proje Direktörlüğü ve Holding İcra

Havacılık Sektörü Uzmanı olarak görev yaptı.

Dealer olarak görev yaptı. 1997 yılında OYAK

Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde

Havalimanı özelleştirmelerinde geniş deneyime

Bank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda bulunan

bulundu. Ayrıca, IT sektöründe faaliyet gösteren

sahip olan Youssef, JFK Terminal 4 (ABD),

Koraltan, TAV Havalimanları’na katılmadan önce

Bordata şirketinde Genel Müdür ve Kutlutaş

Brisbane (Avustralya) ve Bangalore Uluslararası

ABN Amro Bank’ta 1997-2007 yılları arasında

Holding’de Planlama Mühendisi, BİM Müdürü ve

Havalimanı (Hindistan) operasyonlarını

Türkiye ve Yunanistan’dan Sorumlu İç Denetim

Ticaret Müdürü olarak çalıştı.

yürüttü; Ürdün (Amman), Suudi Arabistan (Hac

Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Terminali), Nijerya (Abuja) ve Panama (Howard)
hükümetlerine özelleştirme danışmanlığı yaptı.
Youssef aynı zamanda ACI Dünya Ekononomi
Daimi Komitesi ve Amerikan Ulusal Bilimler
Akademisi Ulaştırma Araştırma Kurulu
Havaalanı ve Hava Sahası Kapasitesi ve Rötar
Komitesi üyesidir.
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ÜST YÖNETİM

Haluk Bilgi

Deniz Aydın

Ersagun Yücel

İştiraklerden Sorumlu İş Geliştirme Direktörü

Mali İşler Direktörü

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter

ve TAV Tunus Ülke Direktörü

2006 yılında TAV Havalimanları Holding’e Mali

2002 yılında TAV Havalimanları Holding

2008 yılında TAV Havalimanları Holding

İşler Koordinatörü olarak katılan Aydın, Temmuz

Genel Sekreterliği’ne, 2009 yılında da TAV

İştiraklerden Sorumlu İş Geliştirme

2010’da TAV Havalimanları Holding Mali İşler

Havalimanları Holding Yönetim Kurulu

Direktörlüğü’ne atanan Bilgi, TAV Tunus

Direktörü olarak atandı. 1988 yılında Orta Doğu

Üyeliği’ne atandı. 1999’da California Newport

Ülke Direktörlüğü görevini de yürütmektedir.

Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden

Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat

mezun oldu. TAV Havalimanları Holding’e

olan Yücel halen, aynı üniversitede yüksek

Bölümü’nden mezun oldu; 1999 yılında Orta

katılmadan önce Ernst&Young, Akfen Holding,

lisansına devam etmektedir. Yücel ayrıca

Doğu Teknik Üniversitesi’nde İşletme yüksek

Bobcock&Wilcox Gama Kazan, FMC Nurol

1994’te Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Serigrafi

lisansını tamamladı ve Harvard Business

Savunma San. A.Ş. gibi firmaların mali işler

öğrenimini tamamladı ve 1997’de New York

School Etkin Özel Sermaye Yatırım Ortaklıkları

departmanlarında, maliyet sistemleri, yönetim

Üniversitesi’nde Reklamcılık ve Pazarlama

Yapılandırması programına katıldı. Kariyerine

ve yurtdışı raporlamaları ve bunlara ilişkin

Programı’na katıldı. Kariyerine 1993’te MR Com

1991 yılında BBBAG Dış İlişkiler Sorumlusu olarak

sistemlerin kurulumlarında çalıştı. 2004 yılında

Graphics’te grafiker olarak başlayan Yücel, 1995

başladı. 1993’te ilk yurt dışı görevine Sibkon

Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Belgesi

ve 1998 yılları arasında Rifle Jeans ve Calvin

Sibirya’da başlayan Bilgi, 1995 yılında katıldığı

alan Aydın, aynı zamanda TÜRMOB İstanbul

Klein Jeans’te yöneticilik yaptı. 1999 yılında TAV

Tepe Grubu ve ortaklıklarında on yıl süre ile

SMMM Odası üyesidir.

Havalimanları’nda Genel Müdür Asistanı olarak

Rusya Federasyonu, İngiltere, ABD ve Irak’ta

göreve başladı. TAV Holding Genel Sekreterliği

üst düzey yöneticilik yaptı. 2005 yılında TAV

bünyesinde İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim,

Havalimanları’na İş Geliştirme Grup Müdürü

Dış İlişkiler, Yönetim Sistemleri ile Yönetim

olarak katılmadan önce Tepe İnşaat İş Geliştirme

Kurulu İdari İşler çalışmalarını da yönetmektedir.

Koordinatörü görevini yürüten Bilgi, American
Management Association, DEİK Türk Amerikan
İş Konseyi Yurtdışı Müteahhitlik Komitesi, Orta
Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu ve
Global Ethics üyeliklerinde bulundu.
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Banu Pektaş

Kemal Ünlü

Nuray Demirer

Baş Hukuk Danışmanı

Genel Müdür, TAV İstanbul

Genel Müdür, TAV Esenboğa

2007’de TAV Havalimanları Holding Baş

2005 yılında TAV İstanbul Genel Müdürlüğü’ne

2008 yılında TAV Esenboğa Genel Müdürlüğü’ne

Hukuk Danışmanı olarak atandı. 1964’te

atandı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik

atandı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden

Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004

Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1999

mezun oldu. 1965-1987 yılları arasında serbest

yılında DHMİ Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü

yılında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali

avukatlık yapan Pektaş aynı dönemde İstanbul

görevinin ardından TAV Havalimanları’na katıldı.

inşaatıyla TAV Havalimanları’na katıldı. TAV

Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda okutman

1978-2004 yılları arasında DHMİ Esenboğa,

Esenboğa İç-Dış Hatlar Terminali’nin Proje

olarak görev yaptı. 1987-2006 yılları arasında

Antalya ve İstanbul havalimanlarında çeşitli

Müdürlüğü’nü yaptı. 2006-2008 yılları arasında

Coca-Cola Türkiye’de Baş Hukuk Müşaviri olarak

görevler üstlendi.

TAV Esenboğa Genel Müdür Yardımcısı olarak

görev aldı ve sorumluluk alanı, şirketin Avrasya

görev aldı. Kariyerine 1988 yılında Atölye T

ve Orta Doğu bölgesinde yer alan

Mimarlık’ta başlayan Demirer, Eczacıbaşı İlaç

36 ülkedeki operasyonlarını kapsayacak şekilde

Fabrikası İnşaat ve İşletmesi’nde ve Tepe

genişledi.

İnşaat’ta Saha Şefliği, Yapım Müdürlüğü ve
Proje Müdürlüğü gibi birçok pozisyonda görev
aldı.

bir bakışta tav

değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri
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ÜST YÖNETİM

Fırat Erkan Balcı

Ersel Göral

K. Mete Erkal

Genel Müdür, TAV İzmir

Genel Müdür, TAV Tunisie

Genel Müdür, TAV Georgia

2009 yılında TAV İzmir Genel Müdürlüğü’ne

2007 yılında TAV Tunisie Genel Müdürü olarak

Haziran 2010’da TAV Georgia Genel Müdürü

atandı. 2006 yılında TAV İzmir Genel Müdür

atandı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi

olarak atandı. 1993 yılında Southern Illinois

Yardımcısı olarak görev alan Balcı, Mart 2008

İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2005-2007

Üniversitesi Finans Bölümü’nden mezun

ve Ocak 2009 arasında Genel Müdürlüğe

yılları arasında Tiflis ve Batum Uluslararası

olan Erkal, 2008-2009 yılları arasında TAV

vekalet etti. 1996 yılında Orta Doğu Teknik

havalimanlarında TAV Georgia Genel Müdürü

Havalimanları Holding İşletmeler Koordinasyon

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden

olarak görev yaptı. 1999 yılında TAV İstanbul’a

Müdürü olarak görev aldı. 1995 yılı öncesinde

mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında TAV

katılan Göral, Terminal Operasyon Müdürü

St. Louis, ABD’de Blinder&Robinson Co.’da

İzmir Genel Müdür Yardımcısı olarak görev

ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Yönetici Adayı ve Türk Hava Yolları’nda New

yaptı. TAV Havalimanları’na katılmadan önce

Ersel Göral kariyerine 1993 yılında Çelebi Yer

York ve Paris Hatları Yöneticiliği görevlerinde

Antalya I. Dış Hatlar Terminali’nde Operasyon

Hizmetleri’nde Operasyon Şefi olarak başladı,

bulundu. 1995-1999 yılları arasında ise Havaş’ın

Müdürü, Fraport’da Bilgi Teknolojileri Proje

daha sonra Gözen Havacılık’ta İstasyon

özelleştirilmesi ve Swissport ile yapılan

Müdürü, Bayındır Antalya Havalimanı’nda Bilgi

Müdürlüğü’ne atandı.

ortaklıkta Satış ve Servislerden Sorumlu Genel

Teknolojileri Şefi olarak görev aldı.

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.
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Zoran Krstevski

Eda Bildiricioğlu

Binnur Güleryüz Onaran

Genel Müdür, TAV Macedonia

Genel Müdür, TAV İşletme Hizmetleri

Genel Müdür, TAV Bilişim

Ocak 2011’de TAV Macedonia Genel Müdürü

2006 yılında TAV İşletme Hizmetleri Genel

Temmuz 2010’da TAV Bilişim Hizmetleri

olarak atandı. St.“Cyril & Methodius” Üniversitesi

Müdürlüğü’ne atandı. 1991 yılında Doğu Akdeniz

Genel Müdürü olarak atandı. 2006 yılında

Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olan

Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü’nden

TAV Bilişim Sistem Destek ve Uygulama

Krstevski, TAV Havalimanları’na katılmadan

mezun oldu. 1997 yılında Ticari İşler Müdürü

Genel Müdür Yardımcılığı’na atanan Onaran,

önce 2008-2010 yılları arasında Makedonya Sivil

olarak TAV Havalimanları’na katılan Bildiricioğlu,

Ekim 2009–Temmuz 2010 tarihleri arasında

Havacılık Kurumu Genel Müdürlüğü’nü üstlendi.

öncesinde çeşitli şirketlerde pazarlama müdürü

Genel Müdürlüğe vekalet etti. 1990-1993

Görevi süresince Eurocontrol Yönetim Kurulu

olarak görev yaptı.

yılları arasında Conestoga College Bilgisayar

Geçici Konseyi, Genişletilmiş Komite, ECAC

Programcılığı/Analist Programı’nı tamamlayan

üyeliği ve EASA Yönetim Kurulu Gözlemciliği

Onaran, 1993-1995 yılları arasında Vancouver,

yaptı. 2006-2008 yılları arasında Makedonya JSC

CDI College Eğitim Müdürü olarak bilgisayar

Airports Genel Müdürlüğü’nü yürüten Krstevski,

programcılığı ve network yönetimi eğitimleri

aynı zamanda ACI Politikası Kurulu Üyesi olarak

verdi. 1995-2002 yılları arasında Mercedes

çalıştı. 2002-2006 yılları arasında Makedonya

Benz Türkiye Bilgi İşlem ve Organizasyon

Cumhuriyeti Parlemontosu Üyesi olan Krstevski,

Bölümü’nde yöneticilik yaptı. 2002’de Daimler

2000-2002 yılları arasında Avrupa ile İlişkilerden

Chrsyler Üniversitesi Yöneticilik programını

Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

tamamladıktan sonra, Mercedes Benz Türkiye

JSC Makpetrol Başkan Vekilliği ve Genel Müdür

Organizasyon ve Bilgi Teknolojileri Yönetim

Yardımcılığı yapan Krstevski, üç yıl boyunca

Müdürlüğü’ne atandı. TAV Havalimanları’na

PEAS Airport Services Genel Müdürü olarak ve

katılmadan önce TÜVTURK Bilgi Teknolojileri

1986-1990 yılları arasında da Havacılık Hukuku

Direktörlüğü yapan Onaran, network,

Kıdemli Uzmanı olarak çalıştı.

telekomünikasyon, yazılım, ERP ve altyapı
sistem projeleri yönetmiş; organizasyonel
yapılanma, süreç optimizasyonu ve sistem
geliştirme çalışmalarında görev almıştır.

bir bakışta tav

değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri

152
raporlar ve finansal bilgiler

ÜST YÖNETİM

Turgay Şahan

Müjdat Yücel

Ersan Arcan

Genel Müdür, TAV Güvenlik

Genel Müdür, Havaş

Genel Müdür, ATÜ

Nisan 2011’de TAV Özel Güvenlik Hizmetleri

2005 yılında Havaş Genel Müdürlüğü görevine

Ekim 2007’de ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş.’ye

Genel Müdürü olarak atandı. 2006 yılında TAV

atanan Yücel, 2004 yılında Havaş’a Genel Müdür

Genel Müdür olarak atandı. 1994’te Heidelberg,

Güvenlik bünyesinde Esenboğa Havalimanı

Yardımcısı olarak katıldı. Yücel, 1972-2003

Almanya’da bulunan Schiller Üniversitesi

Güvenlik Müdürü olarak göreve başlayan Şahan,

yılları arasında Türk Hava Yolları’nda görev

İşletme Bölümü’nden mezun oldu. ATÜ’de 1999-

Ocak 2010-Nisan 2011 tarihleri arasında Genel

aldı. THY’de görev yaptığı süre boyunca yurt

2006 yılları arasında Operasyon Müdürü, 2006-

Müdür Yardımcılığı ve Esenboğa Havalimanı Özel

dışında Singapur, İran, ABD ve İngiltere’de

2007 yılları arasında ise Genel Müdür Yardımcısı

Güvenlik Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

çalışan Yücel, yurt içinde ise iki yıl Yer İşletme

olarak görev yaptı. TAV Havalimanları’na

1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun

Başkanlığı yaptıktan sonra dört yıl süreyle

katılmadan önce İsviçre’de A.T.A s.a.r.l’da Satış

olan Şahan, 1989-1990 yılları arasında İskoçya

Yer İşletmelerinden Sorumlu Genel Müdür

Sorumlusu, Lüksemburg A.R.E.X Ltd.’de Satış

Polis Departmanı’nda mesleki bütünleştirme

Yardımcılığı görevini üstlendi.

Müdürü olarak görev aldı.

programına ve 1999-2000 yılları arasında
Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Temel Eğitim
Programı’na katıldı. 1990-2006 yılları arasında
İzmir, Tunceli, Ankara emniyet müdürlüklerinin
çeşitli birimlerinde farklı görevler ve ayrıca Haiti,
Bosna, Kosova, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve
Belçika ECAC görevleri ile EGM Koruma Dairesi
Başkanlığı Hava Meydanları Şube Müdürlüğü,
Eğitim, Araştırma Denetleme Uzmanları Kurulu
(EADUK) Başkanlığı görevlerinde bulundu.
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Sadettin Cesur
Genel Müdür, BTA
2000 yılında BTA Havalimanları Yiyecek ve
İçecek Hizmetleri’ne Genel Müdür olarak 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.

bir bakışta tav

değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri

KOMİTELER

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
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Akfen 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
TAV Öğrenme ve İnovasyon Merkezi Başkanı,
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Murat Uluğ
Finans Direktörü
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
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OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin 13 Mayıs 2011 Cuma günü yapılacak olan 2010 Yılına
Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ait Gündem:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi
3. Şirket’in 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve Denetçi Raporu’nun okunması, müzakeresi ve
onaylanması
4. 2010 Yılı Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Şirket’in 2010 yılındaki faaliyetleri neticesinde yasal kayıtlarında oluşan net dönem kârı (99.952.661 TL kâr)
geçmiş yıl zararları (100.150.613 TL zarar) 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.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçilerin Şirket’in 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Görev süreleri sona eren denetçilerin yerine yeni denetçilerin seçilmesi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti
8. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan
işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
10. Şirket’in 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve
ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı
muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış

bir bakışta tav

değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri
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Denetçi Raporu

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU’NA
Unvan
Merkezi
Sermayesi
Faaliyet Konusu

:
:
:
:

TAV Havalimanları Holding A.Ş.
İstanbul
363.281.250 TL (31.12.2010 itibariyle)
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 veya Şirket’in Personeli Olup Olmadıkları

:

Murat AŞKAR, Meral ALTINOK, Belgin BERKER Görev süremiz 2 (iki)
yıldır. Şirkete ortaklığımız yoktur, Şirket’in personeli değiliz.

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme
Kurulu Toplantısının Sayısı

:

Ortaklık Hesapları, Defter ve Belgeleri Üzerinde
Yapılan İncelemenin Kapsamı, Hangi Tarihlerde
Yapıldığı ve Varılan Sonuç

:

Vergi Mevzuatı ve Ticaret Hukuku açısından 3., 6., 9., 12. ayların ilk
haftalarında tetkik ve kontrol yapılmış, tenkide değer bir hususa
rastlanmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin
1.Fıkrasının 3 Numaralı Bendi Gereğince Ortaklık
Veznesinde Yapılan Sayımların Sayısı ve Sonuçları

:

Denetimler sırasında kasa sayımları yapılmış, sayım tutanakları
düzenlenmiş, sayım neticesinde kaydi durum ile fiili durumun uygun
olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin
1.Fıkrasının 4 Numaralı Bendi Gereğince Yapılan
İnceleme Tarihleri ve Sonuçları

:

Her ayın ilk gününde yapılan incelemelerde mevcut kıymetli evrakın
defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar ve Bunlar
Hakkında Yapılan İşlemler

:

Herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi’nin 01.01.2010-31.12.2010 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas
Sözleşmesi ve Diğer Mevzuat ile genel kabul görmüş Muhasebe ilke ve Standartları’na göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali
durumunu 01.01.2010-31.12.2010 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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SORUMLULUK BEYANI

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN
9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2010 Ocak - Aralık dönemine ait Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri XI No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve SPK’nın 17.03.2005 tarihinde yapmış olduğu 11/367
sayılı kararı doğrultusunda, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uyulması zorunlu formatlara uyumlu
olarak hazırlanan konsolide mali tablolarımız ektedir.
a) 31/12/2010 tarihli konsolide mali tablolaların tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide mali tabloların
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı
olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği
dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve
belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,

Sani ŞENER
		
İcra Kurulu Başkanı 		

Deniz AYDIN
Mali İşler Direktörü

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na
TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın (“Grup”) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan
konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim
tablosunu ve konsolide nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
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
2010 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit
akışlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
İstanbul, 3 Mart 2011
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Filiz Demiröz, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Türev Finansal Araçlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar
- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
Stoklar
Peşin Ödenen Kira Giderleri
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Peşin Ödenen Kira Giderleri
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

Dipnot
Referansları
6
9

31 Aralık 2010
1.367.891.599
66.477.670
-

31 Aralık 2009
1.263.223.587
73.473.795
13.806.004

10-39
10

9.484.731
159.177.395

18.866.673
134.035.037

39
11
12
14
15
28

1.015.626
3.415.200
783.667.634
28.619.218
251.203.318
64.830.807

3.778.412
5.318.503
678.009.293
24.634.580
253.350.392
57.950.898

10
7
20
21
22
37
15
28

2.811.195.456
233.210.032
49.666
347.393.718
1.582.211.584
315.601.781
162.888.213
168.607.560
1.232.902

2.891.284.847
290.468.542
52.362
253.894.801
1.651.249.419
327.075.545
117.205.002
232.046.402
19.292.774

4.179.087.055

4.154.508.434

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Türev Finansal Araçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar
- Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Dönem kârı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Ortak Yönetim Altındaki İşletmeler
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Yedeği
Finansal Riskten Korunma Yedeği
Diğer Yedekler
Yabancı Para Çevrim Farkları
kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Zararları
Net Dönem kârı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

Dipnot
Referansları
8
9

31 Aralık 2010
904.559.565
467.662.764
215.090.151

31 Aralık 2009
810.522.480
430.199.803
184.491.368

10-39
10

12.416.840
68.316.282

12.181.029
61.946.732

39
11
37
24
28

16.313.961
75.316.412
20.328.243
9.902.887
19.212.025

14.359.804
83.773.504
3.006.436
5.823.992
14.739.812

8

2.167.223.659
2.065.686.223

2.451.784.181
2.353.699.445

10-39
26
37
28

28.954.939
15.269.836
12.871.030
44.441.631

41.223.677
10.035.637
15.847.881
30.977.541

1.107.303.831
896.123.349
363.281.250
76.811.040
409.160.129
2.974.220
(132.526.421)
29.963.850
15.125.781
36.705.311
(4.365.364)
98.993.553
211.180.482

892.201.773
804.589.128
363.281.250
76.811.040
409.160.129
3.674.207
(128.525.127)
47.616.580
29.963.360
(106.057.461)
108.665.150
87.612.645

4.179.087.055

4.154.508.434

29

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları

2010

2009

5-30
30

1.501.207.066
(1.061.200.642)

1.844.200.320
(1.477.639.804)

440.006.424

366.560.516

(5.934.542)
(272.751.379)
78.803.954

(3.901.237)
(197.890.529)
77.365.171

240.124.457

242.133.921

63.407.469
(177.323.368)

54.030.132
(181.933.756)

126.208.558

114.230.297

(23.517.395)
(66.273.623)
42.756.228

(3.539.862)
(21.640.543)
18.100.681

102.691.163

110.690.435

139.996
(27.561.139)
(36.169.474)
9.681.227

147.594
(78.185.052)
5.658.904
16.670.825

(53.909.390)

(55.707.729)

48.781.773

54.982.706

3.697.610
98.993.553
102.691.163

2.025.285
108.665.150
110.690.435

(13.900.829)
62.682.602
48.781.773

959.781
54.022.925
54.982.706

0,27

0,31

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KâR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri

31
33

FAALİYET KâRI
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)

34
35

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi Geliri

37
37

NET DÖNEM KâRI
Diğer Kapsamlı Gelir / Gider (-):
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim
Finansal riskten korunma yedeğindeki değişim
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelirleri

35
35
35-37

DİĞER KAPSAMLI GİDER (VERGİ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Dönem kârının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Net Dönem Kârı
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Toplam Kapsamlı Gelir
Adi ve Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

38

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

-

35

35

Yabancı para çevrim farkları

-

-

35

35

Yabancı para çevrim farkları

-

-

-

Sermaye artışı

Temettü ödemesi

Bağlı ortaklık satışı, net

Transferler

363.281.250

-

Toplam kapsamlı gelir

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle

-

-

Toplam diğer kapsamlı gelir

-

-

Finansal riskten korunma
yedeğindeki değişim, vergi
sonrası

-

Maddi olmayan duran varlıkların
yeniden değerlemesi

Diğer kapsamlı gelir

Dönem kârı

Toplam kapsamlı gelir

363.281.250

-

Transferler

1 Ocak 2010 tarihi itibariyle

-

Bağlı ortaklık satışı, net

363.281.250

-

Grup yapısındaki değişikliğin etkisi

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle

-

Temettü ödemesi

121.093.750

Toplam kapsamlı gelir

Sermaye artışı

-

Toplam diğer kapsamlı gelir

-

-

Finansal riskten korunma
yedeğindeki değişim, vergi
sonrası

-

242.187.500

Ödenmiş
Sermaye

Maddi olmayan duran varlıkların
yeniden değerlemesi

Diğer kapsamlı gelir

Dönem kârı

Toplam kapsamlı gelir

1 Ocak 2009 tarihi itibariyle

Not

409.160.129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

409.160.129

409.160.129

-

-

-

-

222.629

-

-

-

-

-

-

408.937.500

Hisse Senedi
İhraç Primleri

2.974.220

-

-

-

-

(699.987)

(699.987)

-

-

(699.987)

-

3.674.207

3.674.207

-

-

-

-

-

(737.974)

(737.974)

-

-

(737.974)

-

4.412.181

Değer Artış
Fonları

(132.526.421)

-

-

-

-

(4.001.294)

(4.001.294)

-

(4.001.294)

-

-

(128.525.127)

(128.525.127)

-

-

-

-

-

(61.514.227)

(61.514.227)

-

(61.514.227)

-

-

(67.010.900)

Finansal
Riskten
Korunma
Yedeği

29.963.850

-

29.963.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diğer
Yedekler

15.125.781

(41.146)

-

-

-

(32.449.653)

(32.449.653)

(32.449.653)

-

-

-

47.616.580

47.616.580

-

-

-

-

-

6.724.408

6.724.408

6.724.408

-

-

-

40.892.172

Yabancı
Para Çevrim
Farkları

100.852.114
(4.365.364)

36.705.311

-

-

-

839.983

839.983

-

-

839.983

-

(106.057.461)

(106.057.461)

326.236

-

-

-

-

885.568

885.568

-

-

885.568

-

(107.269.265)

Geçmiş
Yıl
Zararı

6.741.951

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.963.360

29.963.360

7.180.246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.783.114

kârdan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

76.811.040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.811.040

76.811.040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.811.040

Ortak
Yönetim
Altındaki
İşletmeler

98.993.553

(108.665.150)

-

-

-

98.993.553

-

-

-

-

98.993.553

108.665.150

108.665.150

(7.699.184)

-

-

-

-

108.665.150

-

-

-

-

108.665.150

7.699.184

Net
Dönem
kârı

896.123.349

(1.112.231)

29.963.850

-

-

62.682.602

(36.310.951)

(32.449.653)

(4.001.294)

139.996

98.993.553

804.589.128

804.589.128

(192.702)

-

-

-

121.316.379

54.022.925

(54.642.225)

6.724.408

(61.514.227)

147.594

108.665.150

629.442.526

Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Öncesi
Toplam

211.180.482

1.112.231

137.250.863

(1.312.546)

418.118

(13.900.829)

(17.598.439)

(3.719.821)

(13.878.618)

-

3.697.610

87.612.645

87.612.645

192.702

33.800.950

21.341.567

(874.318)

43.152

959.781

(1.065.504)

(1.065.504)

-

-

2.025.285

32.148.811

Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Toplam

1.107.303.831

-

167.214.713

(1.312.546)

418.118

48.781.773

(53.909.390)

(36.169.474)

(17.879.912)

139.996

102.691.163

892.201.773

892.201.773

-

33.800.950

21.341.567

(874.318)

121.359.531

54.982.706

(55.707.729)

5.658.904

(61.514.227)

147.594

110.690.435

661.591.337
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞLARI TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları
İŞLETME FAALİYETLERİ
Dönem kârı
Net dönem kârını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışına getirmek
için yapılan düzeltmeler:
-Havalimanı işletim hakkı itfası
-Maddi duran varlıkların amortismanı
-Maddi olmayan duran varlıkların itfası
-İmtiyaz kira gideri amortismanı
-Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı
-Kıdem tazminatı karşılığı
-Sigorta gelir tahakkuku
-Şüpheli alacak karşılığı
-Vergi cezalarına ilişkin ayrılan karşılıklar
-Alacak ve borç reeskontu, net
-Geri çevrilen diğer karşılıklar
-Bağlı ortaklık hisse satış kârı
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış kârı
-Kullanılmayan izin için ayrılan / (geri çevrilen) karşılıklar
-Hareketsiz stoklar için ayrılan karşılık
-Faiz gelirleri
-UFRYK 12 etkisiyle oluşan reeskont faiz geliri
-Faiz gideri
-Vergi gideri
-Finansal durum tablosu kalemleri üzerindeki gerçekleşmeyen kur farkları
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyetten elde edilen nakit akışı
-Ticari alacakların artışı
-Uzun vadeli ticari alacakların azalışı
-Stoklarda artış
-İlişkili şirketlerden alacakların azalışı
-Diğer alacaklar ve dönen varlıkların azalışı
-Diğer alacaklar ve dönen varlıkların içindeki kullanımı kısıtlı banka
bakiyelerindeki azalış
-Ticari borçların azalışı
-İlişkili şirketlere borçlardaki azalış
-Diğer uzun vadeli borçlardaki artış
-Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
-Peşin ödenen kira gideri
Faaliyetlerden elde edilen net nakit
-Ödenen vergiler
-Ödenen faizler
-Ödenen kıdem tazminatları
Faaliyetlerden elde edilen net nakit

21
20
21
30.2
20
26
28
40
24

33
24
34
35
37

15
37
26

2010

2009

102.691.163

110.690.435

65.157.637
42.194.536
11.058.192
257.799.809
13.202.136
8.736.691
(13.769.572)
2.657.900
(43.904)
405.770
(768.421)
3.585.315
106.889
(29.072.231)
(20.367.838)
162.675.511
23.517.395
35.051.662
664.818.640
(27.750.750)
77.626.348
(4.091.527)
12.144.728
58.930.867

41.438.747
28.960.516
9.663.390
308.901.422
12.132.003
659.115
955.329
21.372
370.533
(19.343.136)
(144.364)
(101.232)
68.583
(37.670.105)
(16.200.748)
146.402.500
3.539.862
47.647.644
637.991.866
(14.732.641)
60.353.916
(3.786.008)
9.809.972
87.246.634

326.309.622
(18.221.687)
(10.078.770)
13.464.090
(3.897.069)
(199.708.909)
889.545.583
(48.951.816)
(166.241.713)
(3.647.816)
670.704.238

181.535.550
(28.405.399)
(65.009.215)
20.998.666
(225.661.410)
660.341.931
(23.961.147)
(170.636.783)
(9.066.880)
456.677.121

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları
YATIRIM FAALİYETLERİ
- Müştereken kontrol edilen ortaklık hisse alımları
- Alınan faizler
- Bağlı ortaklık hisse satışından elde edilen nakit
- Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen nakit
- Havalimanı işletim hakkı girişleri
- Maddi duran varlık alımları
- Maddi olmayan duran varlık alımları
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
- Alınan yeni krediler
- Kredilerin geri ödemesi
- Kullanımı kısıtlı banka bakiyesi artışı
- Hisse senedi ihraç primleri
- Sermaye artışından elde edilen nakit
- Finansal kiralama yükümlülüklerdeki değişim
- Kontrol gücü olmayan paylardaki değişiklik
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ) / ARTIŞ
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6
6

2010

2009

(6.642.703)
28.853.722
290.293.296
3.795.537
(77.897.846)
(163.604.057)
(2.144.584)
72.653.365

(39.241.586)
36.460.972
60.488.024
756.584
(559.572.829)
(113.327.708)
(1.283.294)
(615.719.837)

288.904.670
(440.660.309)
(481.937.408)
3.694.718
(121.085.343)
(751.083.672)

818.688.189
(429.642.222)
(294.881.382)
222.629
121.093.750
(101.763)
(32.377.684)
183.001.517

(7.726.069)
68.332.426
60.606.357

23.958.801
44.373.625
68.332.426

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
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 müştereken kontrol edilen ortaklıklardaki hisselerini
Şirket’e devretmiştir. Söz konusu hisse transferleri neticesinde Şirket, bu bağlı ortaklıklıların ana ortağı haline gelmiştir.
TAV, bağlı ortaklıkları ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar için bu raporda “Grup” ibaresi kullanılacaktır. Bağlı ortaklıkların 31 Aralık
2010 ve 2009 tarihleri itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:

Bağlı ortaklık ismi

Ana faaliyet
İstanbul
Havalimanı
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. Terminal
(“TAV İstanbul”)
Hizmetleri
Ankara
Havalimanı
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme Terminal
A.Ş. (“TAV Esenboğa”)
Hizmetleri
İzmir
Havalimanı
TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş.
Terminal
(“TAV İzmir”)
Hizmetleri
Havalimanı
TAV Tunisie SA (“TAV Tunus”)
İşletmecisi
Havalimanı
TAV Batumi Operations LLC (“TAV
Yönetim
Batum”)
Hizmetleri
Havalimanı
TAV Urban Georgia LLC (“TAV Tiflis”)
İşletmecisi
Havalimanı
Batumi Airport LLC
İşletmecisi
TAV Macedonia Dooel Skopje (“TAV
Havalimanı
Makedonya”)
İşletmecisi
TAV Gazipaşa Yapım, Yatırım ve İşletme Havalimanı
A.Ş. (“TAV Gazipaşa”)
İşletmecisi
Ticari Alan
SIA TAV Latvia (“TAV Letonya”)
İşletmecisi
Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. Yer
(“HAVAŞ”)
Hizmetleri

Kuruluş ve
faaliyet yeri

31 Aralık 2010
Sermaye Oy kullanma
pay oranı % hakkı oranı %

31 Aralık 2009
Sermaye Oy kullanma
pay oranı % hakkı oranı %

Türkiye

100,00

100,00

100,00

100,00

Türkiye

100,00

100,00

100,00

100,00

Türkiye

100,00

100,00

100,00

100,00

Tunus

67,00

67,00

85,00

85,00

Gürcistan

60,00

100,00

60,00

100,00

Gürcistan

66,00

66,00

66,00

66,00

Gürcistan

-

100,00

-

100,00

Makedonya

100,00

100,00

100,00

100,00

Türkiye

100,00

100,00

100,00

100,00

Letonya

100,00

100,00

-

-

Türkiye

65,00

65,00

100,00

100,00
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Bağlı ortaklık ismi
BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek
Hizmetleri A.Ş. (“BTA”)

BTA Georgia LLC (“BTA Gürcistan”)

BTA Tunisie SARL (“BTA Tunus”)
BTA Macedonia Dooel Petrovec (“BTA
Makedonya”)
BTA Unlu Mamülleri Pasta Üretim
Turizm Gıda Yiyecek İçecek Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş. (“Cakes & Bakes”)

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.
(“TAV İşletme”)
TAV Georgia Operation Services LLC
(“TAV İşletme Gürcistan”)
TAV Tunisie Operation Services SARL
(“TAV İşletme Tunus”)
TAV Tunisie Operation Services Plus
SARL (“TAV İşletme Tunus Plus”)
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.
(“TAV Bilişim”)
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
(“TAV Güvenlik”)

Ana faaliyet
Yiyecek
ve İçecek
Hizmetleri
Yiyecek
ve İçecek
Hizmetleri
Yiyecek
ve İçecek
Hizmetleri
Yiyecek
ve İçecek
Hizmetleri
Yiyecek
ve İçecek
Hizmetleri
Bakım,
İşletme ve
Özel Salon
Hizmeti
Özel Salon
Hizmeti
Özel Salon
Hizmeti
Özel Salon
Hizmeti
Yazılım
ve Sistem
Hizmetleri
Güvenlik
Hizmetleri

Kuruluş ve
faaliyet yeri

31 Aralık 2010
Sermaye Oy kullanma
pay oranı % hakkı oranı %

31 Aralık 2009
Sermaye Oy kullanma
pay oranı % hakkı oranı %

Türkiye

66,66

66,66

66,66

66,66

Gürcistan

66,66

66,66

66,66

66,66

Tunus

66,66

66,66

66,66

66,66

Makedonya

66,66

66,66

-

-

Türkiye

66,66

66,66

66,66

66,66

Türkiye

100,00

100,00

100,00

100,00

Gürcistan

99,99

99,99

99,99

99,99

Tunus

99,99

99,99

99,99

99,99

Tunus

99,99

99,99

-

-

Türkiye

98,53

98,53

97,00

97,00

Türkiye

66,67

66,67

66,67

66,67
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Müştereken kontrol edilen ortaklıkların 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle detayı aşağıdaki gibidir:

Müştereken kontrol
edilen ortaklıkların ismi

ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. (“ATÜ”)
ATÜ Georgia Operation Services LLC
(“ATÜ Gürcistan”)

ATÜ Tunisie SARL (“ATÜ Tunus”)
ATÜ Macedonia Dooel Petrovec (“ATÜ
Makedonya”)
AS Riga Airport Commercial
Development (“ATÜ Letonya”)
TAV Gözen Havacılık İşletme ve Ticaret
A.Ş. (“TAV Gözen”)
Cyprus Airport Services Ltd. (“CAS”)
TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (“TGS”)
North Hub Services SIA (“NHS”)

Ana faaliyet
Gümrüksüz
Mağaza
Hizmetleri
Gümrüksüz
Mağaza
Hizmetleri
Gümrüksüz
Mağaza
Hizmetleri
Gümrüksüz
Mağaza
Hizmetleri
Gümrüksüz
Mağaza
Hizmetleri
Özel Hangar
İşletmeciliği
Yer
Hizmetleri
Yer
Hizmetleri
Yer
Hizmetleri

Kuruluş ve
faaliyet yeri

31 Aralık 2010
Sermaye Oy kullanma
pay oranı % hakkı oranı %

31 Aralık 2009
Sermaye Oy kullanma
pay oranı % hakkı oranı %

Türkiye

49,98

50,00

49,98

50,00

Gürcistan

49,98

50,00

49,98

50,00

Tunus

49,98

50,00

49,98

50,00

Makedonya

49,98

50,00

-

-

Letonya

49,98

50,00

-

-

Türkiye

32,40

32,40

32,40

32,40

KKTC

50,00

50,00

50,00

50,00

Türkiye

50,00

50,00

50,00

50,00

Letonya

50,00

50,00

-

-

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 2010 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’nın (“THY”) 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
başlamış olup, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle altı havalimanında hizmet vermektedir.
HAVAŞ, 12 Nisan 2010 tarihinde NHS’nin %50’sinin alımı ile ilgili sözleşmeyi imzalamıştır. NHS hisselerinin alımı Not 3’te açıklanmıştır.
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Faaliyetlerin tanımı
Grup’un ana faaliyeti havalimanı binası inşası, yönetimi ve operasyonları ile ilgilidir. 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:
İstanbul 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
sözleşmesi süresince 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, işletme hakkı karşılığında yeni yolcu köprüleri ve çeşitli ticari geliştirmeler yapılmış olup 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 Mayıs 2023 tarihine kadar işletilmesini düzenleyen bir YİD sözleşmesi
imzalanmıştır. Sözleşmeye göre TAV Esenboğa sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içinde inşaatı tamamlamakla yükümlüydü ve
bundan sonra 15 yıl 8 aylık bir süre için Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı Terminali’nin işletim hakkını elde etmiştir. TAV
Esenboğa terminal, otopark ve köprü hizmetleri vermeye 16 Ekim 2006 tarihinde başlamıştır.
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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 yükümlüydü 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.
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. Hava trafik kontrol ve güvenlik hizmetleri Gürcistan
Hükümeti’nin sorumluluğu altındadır.
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 parkapron-taksi hizmetleri de içeren tüm hizmetler verilmektedir.
Gazipaşa Havalimanı
Antalya-Gazipaşa Havalimanı’nın kiralanmak suretiyle işletim hakkının devir alınması ile ilgili olarak, 4 Ocak 2008 tarihinde, TAV
Gazipaşa ile DHMİ arasında imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Antalya-Gazipaşa Havalimanı’nın yıllık 500.000 yolcu kapasitesi
bulunmakta olup, imtiyaz sözleşmesi 25 yıllıktır. Havalimanı işletim süresince hava tarafı ve kara tarafı, park-apron-taksi hizmetlerini
vermektedir. TAV Gazipaşa, yıllık 50.000 ABD Doları + KDV ve buna ek olarak net dönem kârının %65’ini DHMİ’ye ödeyecektir.

173
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
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. Alexander
the Great ve St. Paul the Apostle Havalimanları’nın 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 sözleşmesi 1 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve imtiyaz sözleşmesinin bitiş tarihi 1 Mart 2030’dur.
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.
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 2010 tarihi itibariyle Grup’taki toplam çalışan sayısı yaklaşık 18.768 (ortalama 17.535), 31 Aralık 2009’da 10.719 (ortalama
12.194) kişidir.
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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 ve
finansal tabloların UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verilir. Bu kapsamda, Grup, 31 Aralık 2010 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.
Grup’un UMSK tarafından kabul edilen UMS / UFRS’lere uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloları, 3 Mart 2011 tarihinde
Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul konsolide finansal tabloların yayımı sonrasında, konsolide finansal
tabloları değiştirme gücüne sahiptir.
b) Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli
31 Aralık 2010 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 40. notta belirtilmiştir.
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e) Geçerli ve Raporlama Para Birimi
TAV Holding ve Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortakları muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL olarak, Türk Ticaret
Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak hazırlamaktadır. Yabancı bağlı ortaklıklar ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar
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 UMS/UFRS’lere uygun olarak hazırlanmıştır.
Şirket’in faaliyet gösterdiği ülke para birimi TL olmasına karşın Grup teşebbüslerinin çoğunun geçerli ve raporlama para birimi Avro’dur.
Grup şirketlerinin geçerli para birimleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Şirket
TAV Holding
TAV İstanbul
TAV Esenboğa
TAV İzmir
TAV Tunus
TAV Tiflis
TAV Batum
Batumi Airport LLC
TAV Makedonya
TAV Gazipaşa
TAV Letonya
HAVAŞ
BTA
BTA Gürcistan
BTA Tunus
BTA Makedonya
Cakes & Bakes
TAV İşletme
TAV İşletme Gürcistan
TAV İşletme Tunus
TAV İşletme Tunus Plus
TAV Bilişim
TAV Güvenlik
ATÜ
ATÜ Gürcistan
ATÜ Tunus
ATÜ Makedonya
ATÜ Letonya
TAV Gözen
CAS
TGS
NHS

Geçerli Para Birimi
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
Gürcistan Larisi (“GEL”)
GEL
GEL
Avro
Avro
Avro
Avro
TL
GEL
Tunus Dinarı (“TND”)
Makedonya Dinarı (“MKD”)
TL
TL
GEL
TND
TND
Avro
TL
Avro
GEL
Avro
Avro
Avro
ABD Doları
ABD Doları
TL
Avro
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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 müştereken kontrol edilen ortaklıkların
finansal tablolarını içermektedir. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla mali ve operasyonel politikaları
üzerinde gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı ortaklıklar ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar, aşağıdaki yöntemler kullanılarak konsolide edilmiştir:
•

TAV İstanbul, TAV İzmir, TAV Esenboğa, TAV Gazipaşa, TAV İşletme, TAV Makedonya ve TAV Letonya tam konsolidasyona tabi
tutulmuştur. Bu şirketlerde kontrol gücü olmayan pay bulunmamaktadır.

•

TAV Tunus, TAV Batum, HAVAŞ, BTA, BTA Gürcistan, BTA Tunus, BTA Makedonya, Cakes & Bakes, TAV İşletme Gürcistan, TAV
İşletme Tunus, TAV İşletme Tunus Plus, TAV Bilişim, TAV Tiflis, Batumi Airport LLC ve TAV Güvenlik tam konsolidasyona tabi
tutulmuş olup, ana ortaklık dışı hisseler için kontrol gücü olmayan 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 kontrol gücü olmayan 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 tam
konsolidasyona tabi tutulmuş, %34 kontrol gücü olmayan pay hissesi için kontrol gücü olmayan pay yansıtılmıştır.

•

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

i) İşletme Birleşmeleri
Grup, muhasebe politikalarını, işletme birleşmeleri muhasebe standartlarına göre değiştirmiştir. Daha detaylı bilgi için dipnot 2.2.(a)
(ii)’ye bakınız.
ii) Bağlı ortaklıklar
İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, Grup’un finansal ve faaliyet politikaları üzerinde kontrol gücüne sahip olduğu
bağlı ortaklıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Grup 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 Grup’un menfaatleri doğrultusunda kontrol etme
yetkisi ve gücüne sahipse ilgili şirket konsolidasyona dahil edilmiştir.
Kontrol gücü, Grup’un 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.
iii) Ortak kontrol altındaki işletme paylarından edinimler
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 özkaynaklarında aynı kalemlere eklenir ve ortaya çıkan kâr yada zarar özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
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iv) Kontrolün kaybedilmesi
Grup, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolünü kaybetmesi durumunda, bağlı ortaklığın varlık ve yükümlülüklerini, kontrol gücü olmayan
paylarını ve bağlı ortaklıkla ilgili diğer özkaynak altındaki tutarları kayıtlarından çıkarır. Kontrolün kaybedilmesinden kaynaklanan
kazanç ya da kayıplar kâr veya zarara kaydedilir. Eğer Grup önceki bağlı ortaklığında pay sahibi olmayı sürdürürse bu paylar kontrolün
kaybedildiği gün itibariyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Sonrasında sahip olunmaya devam edilen bu paylar, devam
eden kontrol etkisinin seviyesine göre, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırım ya da satılmaya hazır finansal varlık olarak
muhasebeleştirilir.
v) Müştereken kontrol edilen ortaklıklardaki paylar
Müştereken kontrol edilen ortaklıklar finansal ve stratejik kararlar için belirli kontrata bağlı anlaşmalar ve rızalarla kurulmuş olan
işletmelerdir. Grup müştereken kontrol edilen ortaklıklar üzerindeki payını oransal konsolidasyon yöntemine göre raporlamaktadır.
Konsolide finansal tablolarda, Grup’un müştereken kontrol edilen ortaklık üzerindeki hissesi oranınca, şirketin aktif, pasif, gelir ve
giderleri her kalem bazında ayrı ayrı yansıtılmıştır.
vi) 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 ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar 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.
vii) 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).
Bu değişiklik konsolide finansal tablo dipnotlarında “grup yapısındaki değişikliğin etkisi” olarak gösterilmiştir.
viii) İşletme birleşmelerinin etkisi:
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 müştereken kontrole tabi olan TGS, müşterek kontrolün oluştuğu
tarihten itibaren oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur (Not 3).
Nisan 2010’da NHS’nin %50 hissesi HAVAŞ tarafından satın alınmıştır. HAVAŞ ve Baltic Aviation Services tarafından müştereken
kontrole tabi olan NHS, müşterek kontrolün oluştuğu tarihten itibaren oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur (Not 3).
Bu değişiklikler konsolide finansal tablo dipnotlarında “işletme birleşmelerinin etkisi” olarak gösterilmiştir.
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g) Yabancı para
i) Yabancı para işlemler
Yabancı para işlemler, ilgili Grup şirketlerinin geçerli para birimlerine işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmişlerdir. Yabancı para
cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki kurlardan geçerli para birimine çevrilmişlerdir. Parasal kalemlere
ilişkin yabancı para çevrim farkı kazancı veya zararı, dönem başındaki geçerli 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 geçerli para birimine çevrilir. Yeniden çevrimle oluşan
kur farkları, diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan nakit akış riskinden korunma araçlarından doğan farklar hariç, kâr veya zararda
kayıtlara alınır. Yabancı para cinsinden tarihi maliyetiyle ölçülen parasal olmayan kalemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan
çevrilmişlerdir.
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 raporlama para birimine çevrilir. Yabancı operasyonların gelir ve giderleri işlem tarihindeki
döviz kuru ile raporlama para birimine çevrilir.
Yabancı para çevrim farkları diğer kapsamlı gelirler içerisinde kayıtlara alınır ve özkaynaklar altında yabancı para çevrim farklarında
sunulur. Ancak, eğer operasyon, tamamına sahip olunmayan bir bağlı ortaklık ise, ana ortaklık dışı paylara ilişkin kısım oransal olarak
kontrol gücü olmayan pay olarak sınıflanır. Eğer bir yabancı operasyonun elden çıkarılması sonucunda kontrol, önemli etki veya
müşterek kontrol kaybedilirse, ilgili yabancı operasyona ilişkin olarak yabancı para çevrim farkları hesabındaki birikmiş tutar, elden
çıkarma sonucu oluşan kazanç veya kayıpların bir parçası olarak kâr veya zarara transfer edilir. Eğer Grup yabancı bir operasyon içeren
bir bağlı ortaklığının sadece bir kısmını elden çıkarıp kontrolü koruyorsa, yabancı para çevrim farkları hesabındaki birikmiş tutarın ilgili
kısmı kontrol gücü olmayan pay olarak sınıflanır. Eğer Grup yabancı bir operasyon içeren bir iştirakini veya iş ortaklığının sadece bir
kısmını elden çıkarıp önemli etkiyi veya müşterek kontrolü koruyorsa, yabancı para çevrim farkları hesabındaki birikmiş tutar kâr veya
zarara transfer edilir.
Grup şirketleri, Avro, TL, ABD Doları, TND, GEL veya MKD’yi geçerli para birimi olarak kullanmaktadırlar, çünkü bu para birimleri ilgili
Grup şirketlerinin operasyonlarında önemli ölçüde kullanılmakta veya operasyonları üzerinde önemli etkiye sahip bulunmakta olup, bu
şirketlere ilişkin olay ve koşulların ekonomik özünü yansıtmaktadır. Finansal tablolardaki kalemlerin ölçümü için seçilen para birimi
hariç bütün para birimleri yabancı para olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla, geçerli para birimiyle ölçülmemiş olan işlemler ve bakiyeler,
UMS 21 (Kur Değişiminin Etkileri) standardı uyarınca, ilgili geçerli para birimleri cinsinden yeniden ifade edilmiştir. Grup, konsolide
finansal tablolar ve dipnotların sunumu amacıyla raporlama birimi olarak TL’yi kullanmaktadır.
Yüksek enflasyonlu bir ekonominin (Türkiye) para birimiyle raporlayan bağlı ortaklıkların finansal tabloları, yüksek enflasyonun sona
erdiği tarihe kadar raporlama tarihinde geçerli ölçüm birimi cinsinden yeniden ifade edilmiştir. Yukarıda anılan 17 Mart 2005 tarihli
karar neticesinde enflasyon muhasebesi uygulamalarının 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona erdiği kararlaştırıldığından, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren TL yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonomiye ait para birimi olarak değerlendirilmiştir.
Grup’un bağlı ortaklıklarından, geçerli para birimi TL olan BTA, TAV Güvenlik ve TAV İşletme’nin finansal tablolarında Türk Lirası’nın
satın alma gücündeki değişimin gösterilmesi amacıyla, 31 Aralık 2004 tarihine kadar 29 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardı (“UMS
29”) hükümlerince öngörüldüğü üzere toptan eşya genel fiyat endeksleri kullanılarak enflasyon düzeltmeleri yapılmıştır.
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Avro / TL, GEL / TL, TND / TL, ABD Doları / TL, MKD / TL ve Avro / ABD Doları kurlarındaki senelik değişimler raporlama dönemi sonları
itibariyle aşağıdaki gibidir:

Avro / TL
GEL / TL
TND / TL
ABD Doları / TL
MKD / TL
Avro / ABD Doları

31 Aralık 2010
2,0491
0,8763
1,0661
1,5460
0,0333
1,3254

31 Aralık 2009
2,1603
0,8962
1,1379
1,5057
0,0353
1,4347

31 Aralık 2008
2,1408
0,9091
1,1629
1,5123
0,0349
1,4155

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
a) Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişiklikler
i) Genel bakış
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, Grup aşağıdaki alanlarda muhasebe politikalarını değiştirmiştir:
•

İşletme birleşmeleri muhasebeleştirilmesi

•

Kontrol gücü olmayan paylardaki artışların muhasebeleştirilmesi

ii) İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi
Grup 1 Ocak 2010’dan itibaren tüm işletme birleşmeleri için UFRS 3 İşletme Birleşmeleri (2008) standardını uygulamıştır. Muhasebe
politikasındaki değişiklik ileriye yönelik olarak uygulanmış ve hisse başına kazanç (“HBK”) üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
İşletme birleşmeleri, kontrolün Grup’a transfer edildiği tarih olan satın alım tarihinde, satın alma metodu kullanılarak
muhasebeleştirilir. Kontrol Grup’un bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve
operasyonel politikalarını yönetme gücünü ifade eder. Kontrol değerlendirilirken ifa edilebilir potansiyel oy hakları Grup tarafından
dikkate alınmaktadır.
1 Ocak 2010 tarihinden sonraki edinimler
1 Ocak 2010 ve sonrasında gerçekleşen tüm işletme birleşmelerinde Grup edinim tarihindeki şerefiyeyi aşağıdaki şekilde ölçmektedir:
•
•
•

edinim bedelinin gerçeğe uygun değeri; artı
işletme birleşmelerinde kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kaydaalınan tutar, artı eğer işletme birleşmesi birden çok seferde
gerçekleştiriliyorsa satın alınan şirketteki mevcut özsermaye payının gerçeğe uygun değeri; eksi
satın alınan tanımlanabilir varlık ve varsayılan yükümlülüklerin kayıtlara alınan net değeri (genelde gerçeğe uygun değeri).

Eğer aşan kısım negatifse, pazarlıklı satın alım kazancı doğrudan kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Edinim bedeli varolan ilişkilerin yerine getirilmesiyle ilgili tutarları içermez. Bu tutarlar genelde kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup’un katlandığı satın alım maliyetleri, borçlanma ya da hisse senedine dayalı menkul
kıymetler ihraçlarıyla ilişkili giderler haricinde, oluştuğunda giderleştirilir.
Koşullu bedel borcu satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir. Eğer koşullu bedel özkaynak kalemi olarak
sınıflanmışsa yeniden değerlemesi yapılmaz ve yerine getirildiğinde özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Aksi takdirde, koşullu bedelin
gerçeğe uygun değeri üzerinde sonradan meydana gelen değişimler kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
1 Ocak 2010’dan önce yapılan edinimler
1 Ocak 2010 tarihinden önce gerçekleşen işletme birleşmelerinde, şerefiye satın alınanın tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu
yükümlülüklerinin kayıtlı değerlerindeki (genellikle gerçeğe uygun değerleri) Grup payının değerini aşan elde etme maliyetlerini ifade
etmektedir. Eğer aşan kısım negatifse, pazarlıklı satın alım kazancı doğrudan kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup’un katlandığı, borçlanma ya da hisse senedine dayalı menkul kıymetler ihraçlarıyla ilişkili
giderler dışındaki işlem maliyetleri, edinim maliyetinin parçası olarak aktifleştirilir.
iii) Kontrol gücü olmayan paylardaki artışların muhasebeleştirilmesi
Grup, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren edinilen kontrol gücü olmayan payların muhasebeleştirilmesinde UMS 27 Konsolide ve Bireysel
Finansal Tablolar (2008) standardını uygulamıştır. Muhasebe politikasındaki değişiklik ileriye yönelik olarak uygulanmış ve HBK
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
Yeni muhasebe politikasına göre, kontrol gücü olmayan pay satın alımları, ortaklarla yapılan, ortaklığa ilişkin işlemler olarak
muhasebeleştirilir bu sebeple işlem sonucunda şerefiye kaydedilmez. Kontrol gücü olmayan paylara yapılan düzeltmeler bağlı
ortaklığın net varlık değerinin oransal tutarı üzerinden hesaplanmıştır.
Önceki dönemlerde, bir bağlı ortaklıktaki kontrol gücü olmayan payların elde edilmesi sırasında, edinim tarihinde edinilen net
varlıklardaki payın kayıtlı değeri üzerinde yapılan ek yatırımın maliyeti şerefiye olarak kayıtlara alınmıştır.
b) Uygulamada Olmayan Yeni Standartlar ve Yorumlar
Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren dönemde henüz geçerli olmayıp
bu konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Yeni standart ve yorumların, Grup’un 2013 konsolide finansal
tablolarında uygulanması zorunlu olacak ve finansal varlıkların ölçüm ve sınıflamalarını değiştiren UFRS 9 Finansal Araçlar
dışında, konsolide finansal tablolarına önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. Grup UFRS 9 standartını erken uygulamayı
planlamamaktadır ve etkisi henüz belirlenmemiştir.
		
2.3 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 bir 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 akışlarının etkin faiz oranları kullanılarak indirgenmiş değerleri
üzerinden değer düşüklükleri indirilerek gösterilmektedir.
Krediler ve alacaklar, nakit ve nakit benzerleri, ticari ve diğer alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar ve DHMİ tarafından garanti edilen
yolcu geliri alacağından oluşmaktadır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri nakit mevcudu, vadesiz mevduatlar ve 3 aydan az vadeye sahip vadeli mevduatlar ve geri alım
sözleşmelerinden oluşmaktadır.
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 konsolide finansal durum tablosunda Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri kalemi
içerisinde gösterilmektedir.
Hizmet imtiyaz sözleşmeleri
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 değerleriyle 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 (Not
2.3(e)).
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.
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.
Grup’un türev olmayan finansal yükümlülükleri; krediler, faizsiz krediler, ilişkili taraflara borçlar, ticari borçlar ve diğer borçlardır.
Talep üzerine geri ödenebilir olan ve Grup’un nakit yönetimin bir parçası olan faizsiz krediler nakit akış tablosunda gösterim amacıyla
nakit ve nakit benzerlerine bir kalem olarak eklenmiştir.
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iii) Sermaye:
Adi hisse senetleri özsermaye olarak sınıflanır.
iv) Türev finansal araçlar (Nakit akış riskinden korunma muhasebesi dahil):
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 akışlarındaki değişiklikler
üzerinde etkinliğini veya her bir metodun gerçekleşen sonuçlarındaki etkinliğinin %80–125 aralığında olup olmadığını ölçer. Nakit akış
riskinden korunma işlemleri için, finansal riskten korunma işleminin konusunu teşkil eden tahmini işlemin gerçekleşme ihtimalinin
yüksek olması ve nakit akışlarındaki değişikliklerin kâr veya zararı etkileyebilecek nitelikte 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.
Nakit akış riskinden korunma
Bir türev aracı kayıtlara alınmış bir varlığı, yükümlülüğü veya kâr veya zararı etkileyecek gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini
işlemle ilgili belirli bir riskin nakit akışlarındaki değişikliklerin 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.
Türevin gerçeğe uygun değerindeki etkin olmayan kısım doğrudan kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Eğer finansal riskten korunmaya konu kalem finansal olmayan bir varlıksa, özkaynaklar içerisinde birikmiş olan tutar, varlık kayıt altına
alınırken varlığın defter değerine dahil edilir. Diğer durumlarda, özkaynaklar içerisinde birikmiş olan tutar, finansal riskten korunmaya
konu kalem kâr veya zararı etkilediği dönemle aynı dönemde kâr veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır. Eğer finansal riskten
korunma aracı artık finansal riskten korunma muhasebesi ile ilgili koşulları sağlamaması, vadesinin dolması veya satılması, sona
erdirilmesi veya kullanılması veya işlemden kaldırılması durumunda riskten korunma muhasebesinden ileriye dönük olarak vazgeçilir.
Eğer tahmini işlemin gerçekleşmesi artık beklenmiyorsa, özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan bakiye kâr veya zarar
içerisinde yeniden sınıflandırılır.
Diğer alım satım amaçlı elde tutulmayan türevler
Alım satım amaçlı ve herhangi bir finansal riskten korunma amacıyla elde tutulmayan türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki
değişimler gerçekleştiği anda kâr veya zarara yansıtılır.
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 edinimiyle 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.

183
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Bir tesis, makine veya cihazın farklı ekonomik ömürlere sahip parçaları var ise, ayrı kalemler (temel birleşenler) 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 kapsamlı gelir tablosunda “diğer faaliyetlerden gelir ve
kârlar / (gider ve zararlar)” hesaplarında muhasebeleştirilir.
ii) Sonraki maliyetler
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten dolayı oluşan maliyetler, söz konusu maddi duran varlığın gelecekteki
ekonomik faydasını arttırması muhtemel ise ve maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa aktifleştirilir. Değişen parçaların kayıtlı
değerleri finansal durum tablosu dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların günlük bakım maliyetleri oluştukları tarihte kâr veya zarara
kaydedilir.
iii) Amortisman
Amortisman, bir varlığın maliyetinden kalıntı değerinin düşülmesi sonucu elde edilen amortismana tabi tutar üzerinden hesaplanır.
Her bir varlığın önemli parçaları değerlendirilir ve önemli bir parçanın o varlığın kalan kısımlarından farklı bir faydalı ömrü varsa söz
konusu önemli parça için ayrı olarak amortisman hesaplanır.
Amortisman, bir maddi duran varlığın her bir parçasının tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
hesaplanarak kâr veya zarara kaydedilir. Finansal kiralamaya konu olan maddi duran varlıklar, ilgili varlığın kira süresi veya, Grup’un kira
süresi sonunda varlığın sahibi olacağı makul bir şekilde belirli olmadığı sürece, faydalı ömründen kısa olanı süresince amortismana tabi
tutulur. Arazi ve arsalar, amortismana tabi değildir.
Grup’un cari ve karşılaştırmalı dönemlerde kullandığı amortisman oranları aşağıdaki gibidir:
Binalar
Tesis, makina ve teçhizatlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

50 yıl
4-15 yıl
5 yıl
2-15 yıl
1-15 yıl

Amortisman oranları, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi sonunda gözden geçirilmektedir.
c) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
i) Şerefiye
Bağlı ortaklık edinimlerinden doğan şerefiye, maddi olmayan duran varlıklar içerisinde gösterilir. Şerefiyenin ilk kaydı ile ilgili bilgi için
dipnot 2.2(a)(ii)’ye bakınız.
Sonraki ölçüm
Şerefiye, maliyet değerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ölçülür.
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ii) İşletme birleşmelerinde muhasebeleştirilen maddi olmayan duran varlıklar
Müşteri ilişkileri lisansı HAVAŞ hisselerinin 2006 ve 2007 yıllarındaki alımları, TGS hisselerinin 2009 yılındaki alımı ve NHS hisselerinin
2010 yılındaki alımı sırasında muhasebeleştirilen maddi olmayan duran varlıklardır. 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 ilk
alımından kaynaklanan maddi olmayan duran varlıklar, Grup’un payı olan %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 yeniden değerleme farkını ifade etmektedir.
TGS’nin %50 hissesinin ve NHS’nin %50 hissesinin sırasıyla 2009 ve 2010 yıllarında alımları UFRS 3 ile uyumlu olarak
muhasebeleştirilmiştir. Alımdan kaynaklanan DHMİ lisansı ve müşteri ilişkileri bağımsız değerleme uzmanlarınca belirlenen gerçeğe
uygun değerleri üzerinden kayıtlara alınmıştır.
iii) İşletme içinde oluşturulan yazılımlar
İşletme içinde oluşturulan yazılımlar TAV Bilişim tarafından geliştirilen havalimanı yazılımlarından oluşmaktadır. İşletme içinde
oluşturulan sınırlı ekonomik ömre sahip yazılımlar maliyet değerlerinden, birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak
gösterilirler.
iv) 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.
v) 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 oluştukça kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
d) İtfa Payları
İtfa payları, bir varlığın maliyetinden kalıntı değerinin düşülmesi sonucu elde edilen tutar üzerinden hesaplanır.
Şerefiye dışında kalan maddi olmayan duran varlık kalemleri için itfa payları, kullanıma hazır oldukları günden itibaren ilgili varlıkların
tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi kullanılarak kâr veya zarara kaydedilir. Satın alınan yazılımlar üç ile beş
yıllık ekonomik ömürleri süresince itfa edilirler. HAVAŞ’ın, TGS ve NHS hisselerinin iktisabı ile ilgili maddi olmayan duran varlıklar,
müşteri ilişkileri ve DHMİ lisansıdır. Müşteri ilişkileri 10 yıllık, DHMİ lisansı ise işletmeye net nakit girişi sağlaması beklenen süre için
öngörülebilir bir sınır olmaması nedeniyle belirsiz ekonomik ömüre sahiptirler. DHMİ lisansının değer düşüklüğü yıllık olarak test edilir.
İtfa yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi sonunda gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.
İmtiyazlı hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömrü, Grup’un ilgili sözleşme uyarınca altyapı
kullanımlarına bağlı olarak kamudan bedel talep edebildiği dönemden başlayarak imtiyazın bittiği zamana kadar olan süredir.
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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 ve Dış Hatlar Terminalleri ile park-apron-taksi yolları) işletmesini kapsamaktadır.
Anlaşma süresi Mayıs 2047’de sona erecektir.
TAV Gazipaşa ile DHMİ arasında 4 Ocak 2008 tarihinde bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme, Antalya Gazipaşa
Havalimanı’nın (hava tarafı, kara tarafı, park-apron-taksi yolları) işletmesini kapsamaktadır. Anlaşma süresi Temmuz 2034’te sona
erecektir.
i) Maddi olmayan varlıklar
TAV Makedonya ile Makedonya Ulaştırma Bakanlığı arasında 24 Eylül 2008 tarihinde bir YİD sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme
İştip’te 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 işletmesini kapsamaktadır. Anlaşma süresi Mart
2030’da sona erecektir.
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 Tiflis, TAV
Tunus, TAV Gazipaşa ve TAV Makedonya için brüt kâr oranları sırası ile %0, %0, %15, %5,%0 ve %0’dır.
Verilen yapım hizmetleri karşılığında alınacak olan ücret, direkt yapım ve borçlanma maliyetleri ile havalimanı ve ilgili altyapıyla
doğrudan ilgili olan diğer benzer maliyetleri içermektedir.
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 kayıtlara almaktadır. Bu finansal varlıklar gerçeğe uygun değer üzerinden
değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri raporlama dönemi sonunda geçerli olan piyasa faiz oranları ile indirgenen gelecekteki nakit
akışlarının bugünkü değeri olarak tahmin edilir.
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.
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UFRYK 12- İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları’na 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
muhasebeleştirilmiştir.
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
finansal durum tablosunda 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 akışlarını 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.
Kredi ve alacaklar ve vadeye kadar elde tutulan menkul kıymetler
Grup kredi ve alacaklar ile 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 kalmadıkları 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.
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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 kredi ve
alacaklar bir karşılık hesabına yansıtılır. Değer düşüklüğü gösteren varlık üzerinden hesaplanan faizler iskonto edilmeye devam edilirler.
Raporlama dönemi sonrası gerçekleşen bir durum değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalış kâr yada zararda ters çevrilir.
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. Bir varlığın ya da onun ilgili nakit yaratan birimin (“NYB”) kayıtlı değeri geri kazanılabilir
tutarını aşıyorsa değer düşüklüğü gideri kayıtlara alınır.
Varlığın ya da NYB’nin geri kazanılabilir tutarı net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, ilerideki nakit
akışlarının ilgili NYB yada varlıktaki belirli riski ve paranın zaman değerini gösteren vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü
değerine indirgenmesi ile değerlendirilir. Değer düşüklüğü testi için, kendi başına test edilemeyen varlıklar diğer varlıklar ve varlık
gruplarından bağımsız olarak sürekli kullanımından dolayı nakit girişi üreten en küçük birimlere (NYB) ayrılır. İşletme birleşmesinde
ortaya çıkan şerefiye birleşme sinerjisinden yararlanması beklenen nakit üreten birimlere paylaştırılır.
Grup’un işletme varlıkları ayrı nakit girişleri yaratmazlar ve birden çok NYB tarafından kullanılırlar. İşletme varlıklar makul ve tutarlı bir
şekilde NYB’lere dağıtılarak kendisine işletme varlığı dağıtımı yapılmış NYB’lerin testinin bir parçası olarak değer düşüklüğü için test
edilir.
Değer düşüklüğü zararları kâr veya zarara kaydedilir. NYB’lerden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen değer düşüklüğü karşılığı
öncelikle birimlere paylaştırılan şerefiyelerin defter değerlerinden daha sonra birimlerdeki diğer varlıkların (varlık gruplarının) defter
değerlerinden oransal esasa göre düşülür.
Şerefiyeye ait bir değer düşüklüğü iptal edilmez. Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklükleri her raporlama
döneminde değer düşüklüğünün azalması veya değer düşüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması durumunda
değerlendirilir. Değer düşüklüğü geri kazanılabilir tutarın belirlenmesinde kullanılan tahminlerde değişiklik olması durumunda ters
çevrilir. Değer düşüklüğü, eğer ki değer düşüklüğü kayıtlara alınmamış olsaydı, varlığın amortisman ve itfa payı düşüldükten sonraki
net kayıtlı değerini aşmayacak bir seviyeye kadar ters çevrilir.
i) Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Grup, çalışanların emeklilik, askerlik ya da 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 2010 tarihi itibariyle
kıdem tazminatı tavanı 2.517 TL tutarındadır (31 Aralık 2009: 2.365 TL). Not 26’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
dönemi 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.
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k) Hasılat
Asıl faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen malların satışından elde edilen hasılat, karşılığında alınan tutar ya da alacağın
iadeler, satış iskontoları ve ciro primleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri olarak ölçülür. Hasılat, genellikle yapılan bir satış
sözleşmesi suretiyle ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların satın alana transfer olmuş olması, ödenecek
bedelin tahsil edilebilir olması, ilgili maliyet ve muhtemel getiri tutarlarının güvenilir şekilde tahmin edilebilmesi, satışa konu mal
üzerinde devam eden yönetimsel satıcı lehine bir hak kalmamış olması ve hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda
kaydedilir. Bir indirimin sağlanması muhtemel ve tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebiliniyorsa hasılatın kaydedildiği anda indirim tutarı
hasılattan düşülerek kaydedilir.
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 muhtemel 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.
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.
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l) Kiralama Ödemeleri
Operasyonel kiralamada yapılan ödemeler kira süresince doğrusal yöntemle konsolide kapsamlı gelir tablosunda 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 kâr veya zararda muhasebeleştirilen finansal riskten korunma araçlarından 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, finansal varlıklarla (ticari alacaklar dışındaki) ilgili muhasebeleştirilen değer
düşüklüklerini ve kâr veya zararda muhasebeleştirilen türev finansal riskten korunma araçlarından kayıpları içerir. Bir varlığın iktisabı,
inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz oranı kullanılarak kâr veya zarar içerisinde
muhasebeleştirilmiştir.
Kur farkı kâr veya zararları kur farkı hareketlerinin net kâr ya da net zarar durumda olmasına göre ya finansal gelirler ya da finansal
giderler içerisinde net olarak raporlanır.
n) HBK
Grup adi hisse senetleri için temel 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.
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.
Grup yönetimine raporlanan bölüm sonuçları tutarlı bir şekilde dağıtılabilinen bir bölümle doğrudan ilişkilendirilen kalemleri
içerir. Dağıtılamayan kalemler işletme varlıkları (başta işletmenin merkezi olmak üzere), merkez ofis giderleri ve vergi varlık ve
yükümlülüklerinden oluşmaktadır.
Bölüm yatırım harcamaları yıl içerisinde sabit kıymet ve şerefiye dışındaki maddi olamayan duran varlıkları satın almak için katlanılan
toplam maliyettir.
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.
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i) Maddi duran varlıklar
İşletme birleşmeleri sonucu ortaya çıkan maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerleri satın alma 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 akışlarına göre belirlenir.
Müşteri ilişkileri ve şirket birleşmesinden edinilen DHMİ lisansının gerçeğe uygun değerleri maliyet, piyasa ve gelir yaklaşım
yöntemlerine göre belirlenmektedir.
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, TAV
Gazipaşa ve TAV Makedonya için marj oranları sırasıyla %0, %0, 15%, %5, %0 ve %0’dır.
iii) Ticari ve diğer alacaklar
Ticari ve diğer alacakların gerçeğe uygun değeri, raporlama dönemi sonunda geçerli olan piyasa faiz oranları ile indirgenen gelecekteki
nakit akışlarının bugünkü değeri olarak tahmin edilir.
iv) Türevler
Vadeli işlem kur sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri eğer varsa halka açık piyasa fiyatlarını temel alır. Halka açık bir piyasa fiyatı
olmaması durumunda, sözleşmedeki vadeli işlem fiyatı ile cari vadeli işlem fiyatı arasındaki fark sözleşmenin kalan vadesine göre
riskten arındırılmış faiz oranı (devlet tahvillerine temel alınan) ile indirgenir.
Vadeli faiz oranı takaslarının 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 akışlar iskonto
edilerek gerçeğe uygun olup olmadığı test edilir.
Gerçeğe uygun değer, finansal aracın kredi riskini gösterir ve gerekli durumda Grup şirketi ile karşı tarafın kredi riskininin hesaba
alınması düzeltmelerini içerir.
v) Türev olmayan finansal yükümlülükler
Dipnotlarda sunum amacıyla hazırlanan gerçeğe uygun değer bilgisi, gelecekteki anapara ve faiz nakit akışlarının raporlama tarihindeki
piyasa faiz oranları ile indirgenmesi ile hesaplanmaktadır. Finansal kiralama işlemleri için piyasa faizi benzer kira anlaşmalarına göre
belirlenir.
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r) Finansal Risk Yönetimi
Şirket finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:
• Kredi riski
• Likidite riski
• Piyasa riski
• Operasyonel risk
Bu dipnot Grup’un yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, Grup’un hedefleri, riski ölçmek ve yönetmek için olan politika ve
süreçler ve Grup’un sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi sunmaktadır. Daha detaylı niteliksel açıklamalar bu konsolide finansal tablolarda
sunulmaktadır.
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 denetimler (raporlar) 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.
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 tahsilatı ekonomik
faktörlerden etkilenebilmesine 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.
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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 akış 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 2010 tarihi itibariyle, Grup’un, bu konsolide finansal tabloların ilgili
notlarında belirtildiği gibi, Grup şirketlerinin geçerli 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 40’de bahsedildiği üzere bazı finansal enstrümanlar kullanarak yönetmektedir.
Faiz oranı riski
Grup, kredilerin faiz oranlarındaki değişikliğe olan hassasiyetinin %50 ve %100 arasında kalan kısmını sabit faizli olmasını sağlayacak
bir politika benimsemiştir. Not 40’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.
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.
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.
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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 veya diğer kapsamlı gelir 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 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 dönemi sonu 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 kapsamlı 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.
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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.
2.4 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.
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.
Konsolide finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde en çok etkisi olan muhasebe politikalarına uygulanan önemli kararlara
ilişkin bilgiler aşağıda belirtilen dipnotlarda açıklanmıştır:
Not 2.3 (e)

–

UFRYK 12 kapsamında yapılan inşaat maliyetlerine kâr marjı uygulanması

Konsolide finansal tablolarda kayıtlara alınan tutarlar üzerinde önemli etkisi olan tahminlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilen
dipnotlarda açıklanmıştır:
Not 20 ve 21
Not 22
Not 24 ve 25
Not 26
Not 37
Not 41

–
–
–
–
–
–

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri
Şerefiye
Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplanması
Vergi zararlarının kullanımı
Finansal araçların değerlemesi

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
NHS’nin %50 hissesinin satın alınması:
12 Nisan 2010 tarihinde HAVAŞ, NHS’nin %50 hissesini 6.455.472 TL (3.250.000 Avro) ödeyerek Baltic Aviation’dan satın almıştır.
Letonya Riga Uluslararası Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyeti gösteren NHS’nin %50’lik hissenin transferinden sonra NHS, Grup’un
finansal tablolarında oransal konsolidasyona tabi tutulmuştur.
Edinim öncesi kayıtlı değerler edinim tarihinden hemen önce geçerli olan UFRS’ye göre hesaplanmıştır. Grup, NHS’nin tanımlanabilir
varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri, edinim tarihi itibariyle belirlenen tahmini gerçeğe uygun
değerlerine göre muhasebeleştirmiştir.
Edinilen müşteri ilişkilerinin gerçeğe uygun değeri, ilave kazanç yöntemine göre belirlenmiştir.
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UFRS 3 uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında 1.224.123 TL tutarında müşteri sözleşmesi, maddi olmayan duran varlıklar olarak
kayıtlara alınmıştır.
Alınan net varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Diğer uzun vadeli varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
Nakit ve nakit benzerleri
Diğer varlıklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer borçlar ve vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir net varlıklar

Alım sırasında kayda alınan tutarlar
171.164
1.225.051
1.368
252.577
42.618
160.773
15.823
124.184
(102.279)
(271.615)
(183.618)
(219.364)
1.216.682

Şerefiye
Yabancı para çevrim etkisi
Toplam bedel

5.362.232
279.473
6.858.387

Nakit ödenen bedel
Yabancı para çevrim etkisi
Edinilen nakit ve nakit benzerleri
Alımdan kaynaklanan net nakit çıkışı

6.858.387
(279.473)
(15.823)
6.563.091

TGS’nin %50 hissesinin satın alınması:
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
edinilmesi neticesinde, TGS’nin özsermayesinde 113.000.000 TL emisyon primi oluşmuştur. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, 58.000.000
TL tutarındaki ilk ödeme 2009 yılında ve 19.713.791 TL tutarındaki ikinci ödeme 2010 yılında gerçekleşmiştir. 31 Ekim 2011 ve 31 Ekim
2012 tarihlerinde kalan 41.286.209 TL’lik kısım iki taksitle ödenecektir.
Satın alma tarihi öncesinde TGS’nin herhangi bir faaliyeti yoktur.
Edinim öncesi kayıtlı değerler edinim tarihinden hemen önce geçerli olan UFRS’ye göre hesaplanmıştır. Grup, TGS’nin tanımlanabilir
varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri, edinim tarihi itibariyle belirlenen tahmini gerçeğe uygun
değerlerine göre muhasebeleştirmiştir.
Edinilen müşteri ilişkilerinin gerçeğe uygun değeri, ilave kazanç yöntemine göre ve edinilen lisansların gerçeğe uygun bedelleri yerine
koyma maliyeti yöntemine göre belirlenmiştir.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
TGS’nin THY ile yaptığı Hizmet Anlaşması uyarınca, TGS, THY’ye Türkiye’nin altı ana hava limanı olan İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha
Gökçen, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana Havalimanlarında yer hizmetleri sağlamaktadır. UFRS 3 uyarınca satın alma muhasebesi
kapsamında TGS’nin %50 hissesinin satın alınması ile 20.479.644 TL tutarında müşteri sözleşmesi ve 5.227.926 TL tutarında DHMİ
lisansı, maddi olmayan duran varlıklar olarak kayıtlara alınmıştır.
Alınan net varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
İlişkili şirketlerden alacaklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir net varlıklar

Alım sırasında kayda alınan tutarlar
25.707.570
32.119.351
29.997.567
(4.095.929)
83.728.559

Şerefiye
Yabancı para çevrim etkisi
Toplam bedel

34.521.534
749.907
119.000.000

Toplam bedel
Alım tarihi itibariyle ödenmeyen kısım
Yabancı para çevrim etkisi
Nakit ödenen bedel
Edinilen nakit ve nakit benzerleri
Alımdan kaynaklanan net nakit çıkışı

119.000.000
(60.615.594)
(749.907)
57.634.499
(29.997.567)
27.636.932

197
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
TAV Tiflis’in %6 hissesinin satın alınması:
TAV Holding, 2009 yılında TAV Tiflis’in %6’lık hissesinin alarak hisse oranını %60’tan %66’ya; oy hakkını %50’den %66’ya çıkarmıştır.
Söz konusu hisselerin satış fiyatı yatırım tutarından hesaplanmıştır. %6’lık hissenin transferinden sonra TAV Tiflis tam konsolidasyona
tutulmuş ve azınlık hisseleri kontrol gücü olmayan pay olarak yansıtılmıştır.
Alınan net varlıklar

Alım sırasında kayda alınan tutarlar

Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Havalimanı işletim hakkı
Diğer uzun vadeli varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Stoklar
Ticari alacaklar
İlişkili şirketlerden alacaklar
Nakit ve nakit benzerleri
Kısıtlı banka bakiyeleri
Diğer varlıklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili şirketlere borçlar
Diğer borçlar ve vergi yükümlülükleri
Karşılıklar
Toplam tanımlanabilir net varlıklar

602.013
3.020
8.599.273
1.066.784
159.512
58.719
374.140
27.600
4.997
485.823
62.647
(4.326.148)
(67.006)
(2.851.795)
(898.298)
(26.768)
3.274.513

Şerefiye
Toplam bedel

8.335.137
11.609.650

Nakit ödenen bedel
Edinilen nakit ve nakit benzerleri
Yabancı para çevrim etkisi
Alımdan kaynaklanan net nakit çıkışı

11.174.478
(4.997)
435.173
11.604.654
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
4. İŞ ORTAKLIKLARI
Grup’un müştereken kontrol edilen ortaklıklarda sahip olduğu önemli paylar aşağıdaki gibidir:
%49,98 hisse ile eşit oy verme hakkına sahip olunan müştereken kontrol edilen bir ortaklık olan ATÜ Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık
2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, ATÜ ve bağlı ortaklıkları’nın varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde
sona eren hesap dönemlerine ilişkin özet kapsamlı gelir tabloları aşağıdaki gibidir:
Finansal durum tablosu
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar

31 Aralık 2010
87.524.122
132.540.444
(68.383.217)
(92.856.409)

31 Aralık 2009
74.454.822
133.094.327
(60.227.615)
(90.390.799)

Kapsamlı gelir tablosu
Gelirler
Giderler
Dönem kârı

2010
676.457.075
(635.096.814)
41.360.261

2009
628.432.767
(589.983.206)
38.449.561

%50,00 hisse ile eşit oy verme hakkına sahip olunan müştereken kontrol edilen bir ortaklık olan CAS KKTC’de kurulmuştur. 31 Aralık
2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, CAS’ın varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap
dönemlerine ilişkin özet kapsamlı gelir tabloları aşağıdaki gibidir:
Finansal durum tablosu
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Kapsamlı gelir tablosu
Gelirler
Giderler
Dönem zararı

31 Aralık 2010
1.559.338
1.381.526
(7.155.064)

31 Aralık 2009
1.492.407
1.465.828
(4.927.718)

2010
6.363.015
(8.488.381)
(2.125.366)

2009
9.086.917
(12.524.573)
(3.437.656)
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
%32,40 hisse ile %32,40 oy verme hakkına sahip olunan müştereken kontrol edilen bir ortaklık olan TAV Gözen Türkiye’de kurulmuştur.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, TAV Gözen’in varlıklar ve yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona
eren hesap dönemlerine ilişkin özet kapsamlı gelir tabloları aşağıdaki gibidir:
Finansal durum tablosu
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Kapsamlı gelir tablosu
Gelirler
Giderler
Dönem kârı / (zararı)

31 Aralık 2010
531.000
1.830.250
(55.768)

31 Aralık 2009
542.987
5.355.561
(4.363.871)

2010
2.725.724
(2.018.170)
707.554

2009
1.296.569
(2.727.832)
(1.431.263)

%50,00 hisse ile %50,00 oy verme hakkına sahip olunan müştereken kontrol edilen bir ortaklık olan TGS Türkiye’de kurulmuştur.
HAVAŞ TGS’nin %50 hissesine 2009 yılı içerisinde iştirak etmiştir. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, TGS’nin varlıklar ve
yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemine ilişkin özet kapsamlı gelir tablosu aşağıdaki
gibidir:
Finansal durum tablosu
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Kapsamlı gelir tablosu
Gelirler
Giderler
Dönem (zararı) / kârı

31 Aralık 2010
95.333.144
97.757.547
(78.220.186)
(1.940.883)

31 Aralık 2009
76.526.353
5.222.856
(15.882.962)
-

2010
158.243.473
(172.180.097)
(13.936.624)

2009
3.632.912
(1.690.032)
1.942.880

%50,00 hisse ile %50,00 oy verme hakkına sahip olunan HAVAŞ’ın müştereken kontrol ettiği bir ortaklığı olan NHS Letonya’da
kurulmuştur. HAVAŞ NHS’nin %50 hissesine 2010 yılı içerisinde iştirak etmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, NHS’nin varlıklar ve
yükümlülükler toplamı ile 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin özet kapsamlı gelir tablosu aşağıdaki gibidir:
Finansal durum tablosu
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Kapsamlı gelir tablosu
Gelirler
Giderler
Dönem zararı

31 Aralık 2010
616.884
2.918.867
(2.098.724)
(1.241.056)

31 Aralık 2009
-

2010
11.268.688
(12.459.251)
(1.190.563)

2009
-
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
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 Makedonya, BTA Tunus ve Cakes & Bakes vermektedir.

•

Gümrüksüz Mağaza Operasyonları: Uluslararası geliş ve gidiş yolcularına gümrüksüz mağaza ürünlerinin satışı. Grup, gümrüksüz
mağaza hizmetlerini ATÜ, ATÜ Tunus, ATÜ Makedonya, ATÜ Gürcistan ve ATÜ Letonya 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, TGS ve NHS 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 İşletme Tunus, TAV İşletme Tunus Plus, TAV Bilişim,
TAV Güvenlik ve TAV Letonya’dır.

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.

133.568.680

(50.895.768)

(118.587.939)

35.946.499

183.996.595

1.124.929.651

2009

9.639.007

(4.707.965)

(512.780)

858.423

26.603.226

105.829.595

2010

9.576.844

(4.362.199)

(461.667)

105.095

22.067.150

90.795.770

2009

Yiyecek ve İçecek Operasyonları

28.704.691

(1.861.801)

(2.646.131)

1.725.232

-

329.780.789

2010

28.299.884

(1.467.609)

(3.208.269)

1.795.284

-

305.360.540

2009

25.003.392

(25.782.024)

(12.836.224)

1.179.562

507.622

321.943.773

2010

30.899.247

(19.916.589)

(1.250.897)

2.215.348

110.407

269.001.341

2009

Yer Hizmetleri ve Otobüs
İşletmeciliği Operasyonları

31 Aralık Döneminde Sona Eren Dönem
Gümrüksüz Mağaza
Operasyonları

(11.868.557)

(2.646.259)

(17.425.334)

5.885.508

37.885.391

54.757.496

2010

2009

40.354.301

(3.420.488)

(32.210.753)

6.919.912

29.742.824

54.113.018

Diğer Operasyonlar

2.627.715.911

2.537.054.712

647.870.786

-

3.430.441.111

Bölüm
yükümlülükleri

-

Finansal yatırımlar

31 Aralık 2009

Maddi ve maddi
olmayan duran varlık
alımları
179.480.263

3.409.003.491

Bölüm varlıkları

31 Aralık 2010

Terminal Operasyonları

26.951.939

5.774.274

-

43.278.961

31 Aralık 2010

17.397.628

6.389.059

-

28.697.464

31 Aralık 2009

Yiyecek ve İçecek Operasyonları

77.306.537

1.899.647

-

49.535.003

31 Aralık 2010

71.759.843

7.157.694

-

47.462.446

31 Aralık 2009

Gümrüksüz Mağaza
Operasyonları

272.640.009

63.087.847

-

302.820.885

31 Aralık 2010

122.234.524

10.029.126

-

261.350.499

31 Aralık 2009

Yer Hizmetleri ve Otobüs
İşletmeciliği Operasyonları

157.830.027

3.152.041

49.666

374.448.715

423.198.755

2.737.166

52.362

386.556.914

31 Aralık 2009

Diğer Operasyonlar
31 Aralık 2010

3.071.783.224

253.394.072

49.666

4.179.087.055

31 Aralık 2010

46.982.138

235.916.976

3.262.306.661

674.183.831

52.362

4.154.508.434

31 Aralık 2009

242.698.956

(80.062.653)

(155.719.525)

Toplam

243.179.187

(118.410.365)

(173.535.075)

39.886.358

267.099.498

2009
1.844.200.320

Toplam
2010
1.501.207.066

															

191.700.654

(140.114.606)

Faiz giderleri

(83.412.316)

30.237.633

Faiz gelirleri

Raporlanabilir
bölüm faaliyet kârı /
(zararı)

202.103.259

Bölümler arası
gelirler

Amortisman ve itfa
payı giderleri

688.895.413

2010

Terminal Operasyonları

Bölüm dışı gelirler

Faaliyet bölümleri
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Gelir, faaliyet kârı, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere ilişkin mutabakatlar:
Gelir
Bölüm gelirleri
Diğer gelirler
Bölümler arası eliminasyonlar
Konsolide gelir

2010
1.675.663.677
92.642.887
(267.099.498)
1.501.207.066

2009
1.996.261.454
83.855.842
(235.916.976)
1.844.200.320

Faaliyet kârı
Bölüm faaliyet kârı
Diğer faaliyet (zararı) / kârı
Bölümler arası eliminasyonlar
Konsolide faaliyet kârı
Finansal gelirler
Finansal giderler
Konsolide vergi öncesi kâr

2010
255.047.744
(11.868.557)
(3.054.730)
240.124.457
63.407.469
(177.323.368)
126.208.558

2009
202.344.655
40.354.301
(565.035)
242.133.921
54.030.132
(181.933.756)
114.230.297

31 Aralık 2010
3.804.638.340
374.448.715
4.179.087.055

31 Aralık 2009
3.767.951.520
386.556.914
4.154.508.434

31 Aralık 2010
2.913.953.197
157.830.027
3.071.783.224

31 Aralık 2009
2.839.107.906
423.198.755
3.262.306.661

Faiz gelirleri
Bölüm faiz gelirleri
Diğer faiz gelirleri
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam faiz gelirleri

2010
34.000.850
5.885.508
(10.814.127)
29.072.231

2009
40.062.225
6.919.913
(9.312.033)
37.670.105

Faiz giderleri
Bölüm faiz giderleri
Diğer faiz giderleri
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam faiz giderleri

2010
(156.109.741)
(17.425.334)
10.859.564
(162.675.511)

2009
(123.508.772)
(32.210.753)
9.317.025
(146.402.500)

Varlıklar
Bölüm varlıkları
Diğer varlıklar
Toplam varlıklar
Yükümlülükler
Bölüm yükümlülükleri
Diğer yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

203
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Coğrafi Bilgiler
Grup ağırlıklı olarak Türkiye, Gürcistan, Tunus ve Makedonya olmak üzere dört farklı ülkede operasyonlarını sürdürmektedir.
Coğrafi bölümlere göre raporlamada bölüm gelirleri müşterilerin coğrafi konumlarına göre, bölüm varlıkları ise varlıkların coğrafi
konumlarına göre sunulmaktadır.
				
Gelir
Türkiye
Tunus
Makedonya
Gürcistan
Diğer
Konsolide gelir

2010
1.280.843.018
95.448.904
82.112.535
39.662.993
3.139.616
1.501.207.066

2009
1.142.752.573
673.098.764
23.830.382
4.518.601
1.844.200.320

Duran varlıklar
Türkiye
Tunus
Gürcistan
Makedonya
Diğer
Konsolide duran varlıklar

31 Aralık 2010
1.534.816.952
1.047.725.969
169.962.247
57.993.245
697.043
2.811.195.456

31 Aralık 2009
1.588.629.018
1.102.175.116
199.745.715
2.071
732.927
2.891.284.847

31 Aralık 2010
1.211.713

31 Aralık 2009
1.202.779

15.227.988
48.831.282
1.206.687
66.477.670
(5.871.313)
60.606.357

8.062.918
59.677.568
4.530.530
73.473.795
(5.141.369)
68.332.426

6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Nakit mevcudu
Bankadaki nakit
-Vadesiz mevduatlar
-Vadeli mevduatlar
Diğer hazır varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Faizsiz spot krediler (Not 8)
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

bir bakışta tav

değerlendirmeler
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’a ait vadeli mevduatların, vade tarihlerinin ve faiz oranlarının detayları aşağıdaki gibidir:
Para birimi
TL
Avro
ABD Doları
MKD

Vade
Ocak 2011
Ocak 2011
Ocak 2011
Ocak 2011

Faiz oranı %
6,00 - 9,00
0,15 - 0,50
0,50
0,50

31 Aralık 2010
36.678.755
10.780.469
1.236.056
136.002
48.831.282

Para birimi
TL
Avro
ABD Doları

Vade
Ocak 2010
Ocak 2010
Ocak 2010

Faiz oranı %
6,25 - 8,93
0,25 - 2,85
0,20 - 0,50

31 Aralık 2009
34.603.811
23.522.735
1.551.022
59.677.568

Grup’un finansal varlıkları ve yükümlülükleri için kur, faiz oranı riskleri ve duyarlılık analizleri Not 40’de açıklanmıştır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri bakiyeleri üzerinde herhangi bir blokaj veya kısıtlama
bulunmamaktadır.
7. FİNANSAL YATIRIMLAR
Uzun vadeli finansal yatırımlar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

Borsada işlem görmeyen
TAV Havacılık A.Ş. (TAV Havacılık)

Payı %

31 Aralık 2010

Payı %

31 Aralık 2009

1,00

49.666
49.666

1,00

52.362
52.362

8. FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 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 40’e bakınız.

Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Kısa vadeli teminatlı banka kredileri (*)
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısımları (*)
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Faizsiz spot krediler
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli teminatlı banka kredileri (*)
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

98.328.434
87.729.776
1.288.222
272.967.789
1.477.230
5.871.313
467.662.764

134.910.569
41.974.581
3.281.977
244.359.165
532.142
5.141.369
430.199.803

1.213.256
2.061.283.596
3.189.371
2.065.686.223

39.413.961
2.313.793.008
492.476
2.353.699.445

(*) Teminatlı banka kredileri, çoğunlukla rehinler ile teminat altına alınmış proje finansman kredilerinden oluşmaktadır.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, Grup’un toplam banka kredileri ve finansal kiralama işlemlerinden borçları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010
2.528.682.386
4.666.601
2.533.348.987

31 Aralık 2009
2.782.874.630
1.024.618
2.783.899.248

Kısa vadeli
yükümlülükler
137.664.077
36.374.726
21.361.224
18.142.523
39.418.369
86.700.458
12.692.863
12.108.136
40.643.649
34.749.068
24.144.549
2.185.892
466.185.534

Uzun vadeli
yükümlülükler
745.503.433
726.314.493
267.068.223
148.781.043
82.860.852
45.232.483
45.523.070
1.213.255
2.062.496.852

Toplam
883.167.510
762.689.219
288.429.447
166.923.566
122.279.221
86.700.458
57.925.346
57.631.206
40.643.649
34.749.068
24.144.549
3.399.147
2.528.682.386

Kısa vadeli
yükümlülükler
69.961.031
32.913.758
223.056.840
18.428.746
40.091.424
11.686.278
7.810.053
4.577.522
17.408.225
3.733.784
429.667.661

Uzun vadeli
yükümlülükler
894.408.987
774.363.197
122.755.846
293.113.062
123.836.104
56.401.760
44.194.895
39.841.955
2.005.046
2.286.117
2.353.206.969

Toplam
964.370.018
807.276.955
345.812.686
311.541.808
163.927.528
68.088.038
52.004.948
44.419.477
19.413.271
6.019.901
2.782.874.630

Banka kredileri
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Projeler
TAV İstanbul
TAV Tunus
TAV Esenboğa
HAVAŞ
TAV İzmir
TAV Holding
ATÜ
TAV Tiflis
TAV Makedonya
TAV Gazipaşa
TGS
Diğer

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

Projeler
TAV İstanbul
TAV Tunus
TAV Holding
TAV Esenboğa
TAV İzmir
TAV Tiflis
ATÜ
HAVAŞ
TAV Gazipaşa
Diğer

bir bakışta tav
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Kredi sözleşmelerinin orijinal vadelerine göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010
466.185.534
256.797.708
265.014.771
238.901.231
247.276.134
1.054.507.008
2.528.682.386

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler
Beşinci yılda ödenecekler
Beş yıldan sonra ödenecekler

31 Aralık 2009
429.667.661
317.056.561
287.769.671
257.757.802
228.941.015
1.261.681.920
2.782.874.630

Finansal borçların büyük bir kısmı değişken faiz oranlı krediler olduğundan Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle değişken faiz oranlı Avro ve ABD Doları kredilerin faiz oranları sırasıyla %1,50 – %5,75 ve %4,50 (31 Aralık 2009: %1,54
– %5,75 ve %1,20 – %4,50) arasında değişmektedir.
Not 9’da belirtildiği gibi, TAV İstanbul, TAV İzmir, TAV Esenboğa, HAVAŞ’ın değişken faiz oranlı kredilerinin faiz oranlarının, sırasıyla
%100’ü, %65’i, %100’ü ve %50’si vadeli faiz oranı takası aracılığı ile sabitlenmiştir. TAV Tunus’un değişken faiz oranlı öncelikli banka
kredilerinin %100’ü 31 Ekim 2009 tarihine kadar, TAV Tunus’un değişken faiz oranlı öncelikli banka kredilerinin %85’i 1 Kasım 2009
tarihinden sonra vadeli faiz oranı takası ile sabitlenmiştir.
Grup, TAV Esenboğa, TAV İzmir, TAV Gürcistan, TAV Makedonya 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 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi (*)
Faizsiz spot kredi

Para birimi
Avro
TL

Vade
2018
-

Nominal faiz
oranı%
Euribor + %2,50
-

Nominal değeri
883.612.903
1.492.314
885.105.217

Defter değeri
881.675.196
1.492.314
883.167.510

TAV İstanbul’un, ana kredi sözleşmesi dahilinde 881.675.196 TL tutarında kredisi bulunmaktadır. Kredi sözleşmelerine göre kredi
anapara ve faiz ödemelerinin, 5 Ocak 2010’a kadar 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.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
TAV İstanbul’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi (*)
Teminatlı banka kredisi (**)
Faizsiz spot kredi

Para birimi
Avro
Avro
TL

Vade
2018
2019
-

Nominal faiz
oranı%
Euribor + %2,50
Euribor + %2,50
-

Nominal değeri
898.252.740
86.412.000
1.173.609
985.838.349

Defter değeri
878.716.998
84.479.411
1.173.609
964.370.018

(*) 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 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler
Beşinci yılda ödenecekler
Beş yıldan sonra ödenecekler

31 Aralık 2010
137.664.077
94.194.404
105.065.244
115.226.012
123.264.676
307.753.097
883.167.510

31 Aralık 2009
69.961.031
92.004.142
100.758.920
110.984.780
119.677.462
470.983.683
964.370.018

Nominal değeri
343.198.597
224.753.538
142.719.815
61.371.424
772.043.374

Defter değeri
339.010.816
222.077.528
140.978.319
60.622.556
762.689.219

Nominal değeri
363.641.424
238.141.105
151.221.000
64.701.907
817.705.436

Defter değeri
358.504.864
234.027.016
151.027.392
63.717.683
807.276.955

TAV Tunus
TAV Tunus’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi

Para birimi
Avro
Avro
Avro
Avro

Vade
2028
2022
2028
2028

Nominal faiz
oranı%
Euribor + %2,28
Euribor + %2,00
Euribor + %1,54
Euribor + %4,75

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

Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi

Para birimi
Avro
Avro
Avro
Avro

Vade
2028
2022
2028
2028

Nominal faiz
oranı%
Euribor + %2,28
Euribor + %2,00
Euribor + %1,54
Euribor + %4,75
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Kredi sözleşmelerinin koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler
Beşinci yılda ödenecekler
Beş yıldan sonra ödenecekler

31 Aralık 2010
36.374.726
43.033.127
43.288.879
50.174.070
56.803.183
533.015.234
762.689.219

31 Aralık 2009
32.913.758
44.795.298
54.125.783
50.671.273
54.817.613
569.953.230
807.276.955

Nominal değeri
293.533.575
418.600
293.952.175

Defter değeri
288.010.847
418.600
288.429.447

TAV Esenboğa
TAV Esenboğa’nın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Faizsiz spot kredi

Para birimi
Avro
TL

Vade
2021
-

Nominal faiz oranı%
Euribor + %2,35
-

TAV Esenboğa’nın ana kredi sözleşmesi dahilinde 288.010.847 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 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Faizsiz spot kredi

Para birimi
Avro
TL

Vade
2021
-

Nominal faiz oranı%
Euribor + %2,35
-

Nominal değeri
317.564.100
354.443
317.918.543

Defter değeri
311.187.365
354.443
311.541.808

Kredi sözleşmesinin orjinal koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler
Beşinci yılda ödenecekler
Beş yıldan sonra ödenecekler

31 Aralık 2010
21.361.224
23.828.703
26.405.819
29.026.018
31.012.995
156.794.688
288.429.447

31 Aralık 2009
18.428.746
22.644.234
25.615.632
27.794.964
30.014.949
187.043.283
311.541.808
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
HAVAŞ
HAVAŞ’ın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatsız banka kredisi
Faizsiz spot kredi

Para birimi
Avro
Avro
Avro
TL

Vade
2018
2017
2015
-

Nominal faiz oranı%
Euribor + %4,75
Euribor + %5,75
Euribor + %3,50
-

Nominal değeri
122.946.000
40.982.000
68.012
2.883.215
166.879.227

Defter değeri
123.362.484
40.609.683
68.184
2.883.215
166.923.566

Nominal faiz oranı%
Nominal değeri
Euribor + %5,75 43.206.00042.716.353
1.703.124
44.909.124

Defter değeri

HAVAŞ’ın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Faizsiz spot kredi

Para birimi
Avro
TL

Vade
2017
-

1.703.124
44.419.477

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler
Beşinci yılda ödenecekler
Beş yıldan sonra ödenecekler

31 Aralık 2010
18.142.523
28.733.230
25.840.489
23.062.739
20.417.921
50.726.664
166.923.566

31 Aralık 2009
4.577.522
7.201.632
6.890.715
6.099.229
5.388.899
14.261.480
44.419.477

HAVAŞ, 24 Mart 2010 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’den Euribor + %4,75 faizli ve Mart 2018 vadeli 60.000.000 Avro tutarında kredi
kullanmıştır. Kredi aşağıda belirtilen unsurlar dahilinde teminat altına alınmıştır:
•
•
•
•

TAV Holding, 10.000.000 Avro tutarında kefalet vermiştir.
TGS’nin sermayesinin %50’sini teşkil eden hisseler üzerinde ikinci derece rehin tesis edilmiştir.
HAVAŞ’ın bağlı ortaklıklarından ve müştereken kontrol edilen ortaklıklardan alacağı temettü gelirleri kredi borcunun ödenmesinde
kullanılmak üzere banka lehine temlik edilmiştir.
HAVAŞ hisseleri üzerinde ikinci derece rehin 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.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
HAVAŞ, 9 Aralık 2009 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’den Euribor + %5,75 faizli ve Aralık 2017 vadeli 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.
12.529.990 Avro tutarındaki vadeli ve vadesiz mevduat garanti olarak bloke edilmiştir.
TAV Holding, banka kredisi tutarı kadar kefalet vermiştir.
HAVAŞ’ın bağlı ortaklıklarından ve müştereken kontrol edilen 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 hisseleri üzerinde birinci derece rehin 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.
TAV Holding, HAVAŞ tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.’den kullanılan Euribor + %4,75 faizli ve Mart 2018 vadeli 60.000.000 Avro
tutarındaki kredinin ve Euribor + %5,75 faizli ve Aralık 2017 vadeli 20.000.000 Avro tutarındaki kredinin teminatı kapsamında,
HAVAŞ’ın sermayesinin %65’ine tekabül eden 118.711.263 TL nominal değerli hisse senetlerini rehin vermiştir. Ancak bu hisselerin oy
hakkı TAV Holding’e aittir.
TAV İzmir
TAV İzmir’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi

Para birimi
Avro

Vade
2013

Nominal faiz oranı%
Euribor + %3,00

Nominal değeri
119.918.348
119.918.348

Defter değeri
122.279.221
122.279.221

TAV İzmir’in, ana kredi sözleşmesi dahilinde toplam 122.279.221 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 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi

Para birimi
Avro

Vade
2013

Nominal faiz oranı%
Euribor + %3,00

Nominal değeri
160.537.624
160.537.624

Defter değeri
163.927.528
163.927.528

Kredi sözleşmesinin orjinal koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler

31 Aralık 2010
39.418.369
40.640.468
42.220.384
122.279.221

31 Aralık 2009
40.091.424
40.295.998
41.207.444
42.332.662
163.927.528
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
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.
TAV İstanbul, TAV İzmir ve TAV Esenboğa’nın alacakları üzerinde sırasıyla 40.046.928 TL, 2.820.008 TL ve 6.305.139 TL rehin
bulunmaktadır (31 Aralık 2009: 39.088.973 TL, 9.805.189 TL ve 6.946.067 TL).
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’nın banka hesapları üzerinde sırasıyla 555.750.083 TL, 68.494.090 TL ve 63.029.322 TL rehin
bulunmaktadır (31 Aralık 2009: 958.782.141 TL, 141.663.719 TL ve 119.710.356 TL).
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 HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
TAV Holding
TAV Holding’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatsız banka kredisi
Doları
Teminatsız banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Faizsiz spot kredi

Para birimi
ABD
2011
Avro
Avro
TL

Vade

Nominal faiz oranı%

% 5,50
2011
2011
-

38.649.999
% 4,10 - % 8,00
% 6,00
-

Nominal değeri

Defter değeri

34.834.700
12.294.600
179.515
85.958.814

39.321.907
34.861.977
12.337.059
179.515
86.700.458

Nominal değeri
134.676.500

Defter değeri
135.267.338

70.209.750
44.286.150
26.650.000
21.603.000
17.282.400
15.057.000
12.547.500
151.326
342.463.626

70.448.679
44.575.710
28.635.201
21.691.959
17.361.638
15.068.172
12.612.663
151.326
345.812.686

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

Teminatlı banka kredisi

Para birimi
ABD Doları

Vade
2012

Teminatsız banka kredisi
Teminatsız banka kredisi
Teminatsız banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatsız banka kredisi
Teminatsız banka kredisi
Faizsiz spot kredi

Avro
Avro
TL
Avro
Avro
ABD Doları
ABD Doları
TL

2010
2010-2011
2010
2010
2011
2010
2010
-

Nominal faiz oranı%
Libor + %1,85
Euribor + %4,00 Euribor + %5,00
%4,10 – %8,00
%8,75 – %16,50
Euribor + %4,00
%8,00
%4,50
Libor + %1,20
-

Kredi sözleşmelerinin koşullarına göre kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010
86.700.458
86.700.458

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler

31 Aralık 2009
223.056.840
86.107.404
36.648.442
345.812.686

ATÜ
ATÜ’nün 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi

Para birimi
Avro
Avro
Avro
Avro
Avro
TND

Vade
20152015
2018
2015
2012
2012
2013

Nominal faiz oranı%
Euribor + %2,70
%6,00
%5,00
%5,20
%5,00
%5,93

Nominal değeri
21.561.384
20.483.316
10.241.658
2.198.510
1.680.209
1.292.165
57.457.242

Defter değeri
21.466.666
20.983.669
10.254.934
2.290.024
1.684.403
1.245.650
57.925.346
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
ATÜ’nün 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi

Para birimi
Avro
Avro
Avro

Vade
20152015
2018
2012

Nominal faiz oranı%
Euribor + %2,70
%7,00
%5,00

Nominal değeri
27.305.78227.167.294
21.594.899
2.636.007
51.536.688

Defter değeri
22.201.456
2.636.198
52.004.948

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010
12.692.863
12.823.788
9.620.500
8.685.549
7.885.320
6.217.326
57.925.346

31 Aralık 2009
7.810.053
8.635.750
9.132.681
7.581.223
6.847.054
11.998.187
52.004.948

Nominal değeri
56.992.683
56.992.683

Defter değeri
57.631.206
57.631.206

Nominal değeri
67.955.022
67.955.022

Defter değeri
68.088.038
68.088.038

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler
Beşinci yılda ödenecekler
Beş yıldan sonra ödenecekler
TAV Tiflis
TAV Tiflis’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi

Para birimi
ABD Doları

Vade
2015

Nominal faiz oranı%
Libor + %4,50

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

Teminatlı banka kredisi

Para birimi
ABD Doları

Vade
2015

Nominal faiz oranı%
Libor + %4,50

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
Üçüncü yılda ödenecekler
Dördüncü yılda ödenecekler
Beşinci yılda ödenecekler
Beş yıldan sonra ödenecekler

31 Aralık 2010
12.108.136
12.330.732
12.573.456
12.726.843
7.892.039
57.631.206

31 Aralık 2009
11.686.278
12.189.089
12.281.908
12.293.671
12.195.038
7.442.054
68.088.038
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
TAV Tiflis’in proje kredilerine ilişkin rehinler:
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 International Finance Corporation (“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.
TAV Makedonya
TAV Makedonya’nın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi

Para birimi
EUR

Vade
2011

Nominal faiz oranı%
Euribor + %1,50

Nominal değeri
40.982.000
40.982.000

Defter değeri
40.643.649
40.643.649

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler

31 Aralık 2010
40.643.649
40.643.649

31 Aralık 2009
-
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
TAV Gazipaşa
TAV Gazipaşa’nın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi

Para birimi
Avro
TL

Vade
2011
2011

Nominal faiz oranı%
%4,00 - %7,00
%8,50

Nominal değeri
21.413.095
12.500.000
33.913.095

Defter değeri
22.039.642
12.709.426
34.749.068

Nominal değeri
10.770.000
6.372.885
2.000.000
19.142.885

Defter değeri
10.878.897
6.529.327
2.005.047
19.413.271

TAV Gazipaşa’nın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatlı banka kredisi
Teminatlı banka kredisi
Teminatsız banka kredisi

Para birimi
TL
Avro
TL

Vade
2010
2010
2011

Nominal faiz oranı%
%13,40 - %14,38
%7,00 - %7,80
%10,37

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010
34.749.068
34.749.068

31 Aralık 2009
17.408.225
2.005.046
19.413.271

Nominal değeri
24.000.000
24.000.000

Defter değeri
24.144.549
24.144.549

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler
İkinci yılda ödenecekler
TGS
TGS’nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir:

Teminatsız banka kredisi

Para birimi
TL

Vade
2011

Nominal faiz oranı%
%6,95 - %7,95

Kredi sözleşmesinin kredi geri ödemeleri, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecekler

31 Aralık 2010
24.144.549
24.144.549

31 Aralık 2009
-
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Finansal kiralama yükümlülükleri
Grup, bazı demirbaş ve cihazlarını finansal kiralama vasıtasıyla elde etmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kalan ortalama kiralama
dönemi 3 yıldır. 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemi için geçerli olan ortalama borçlanma oranı %6,60’dır (31 Aralık 2009:
%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.
31 Aralık 2010

1 yıldan önce
1 - 5 yıl

Gelecekte
yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemeleri
1.534.281
3.221.304
4.755.585

Faiz
57.051
31.933
88.984

31 Aralık 2009
Yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemelerinin
raporlama
dönemi
itibariyle
defter değeri
1.477.230
3.189.371
4.666.601

1 yıldan önce
1 - 5 yıl

Gelecekte
yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemeleri
594.549
526.002
1.120.551

Faiz
62.407
33.526
95.933

Yapılacak
minimum
finansal
kiralama
ödemelerinin
raporlama
dönemi
itibariyle
defter değeri
532.142
492.476
1.024.618

9. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, türev finansal araçlar aşağıdaki gibidir:

Vadeli faiz oranı takası
Çapraz kur takası

Varlıklar
-

31 Aralık 2010
Yükümlülükler
(203.856.030)
(11.234.121)
(215.090.151)

Net Tutar
(203.856.030)
(11.234.121)
(215.090.151)

Vadeli faiz oranı takası
Çapraz kur takası

Varlıklar
13.806.004
13.806.004

31 Aralık 2009
Yükümlülükler
(184.491.368)
(184.491.368)

Net Tutar
(184.491.368)
13.806.004
(170.685.364)

Vadeli faiz oranı takası
TAV Esenboğa banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev
enstrümanları kullanılmaktadır. 31 Aralık 2010 itibariyle proje finansman kredisinin %100’ü faiz oranı riskine karşı kredinin ömrü
boyunca vadeli faiz oranı takası ile korunmaya alınmıştır (31 Aralık 2009 : %100).
TAV Tunus banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev
enstrümanları kullanılmaktadır. 31 Aralık 2010 itibariyle proje finansman öncelikli kredisinin %85’i faiz oranı riskine karşı kredinin ömrü
boyunca vadeli faiz oranı takası ile korunmaya alınmıştır (31 Aralık 2009 : %85).
TAV İstanbul banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev
enstrümanları kullanılmaktadır. 31 Aralık 2010 itibariyle proje finansman kredisinin %100’ü faiz oranı riskine karşı kredinin ömrü
boyunca vadeli faiz oranı takası ile korunmaya alınmıştır (31 Aralık 2009 : %100).
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
TAV İzmir banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranlarındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev
enstrümanları kullanmaktadır. 31 Aralık 2010 itibariyle proje finansman kredisinin %65’i faiz oranı riskine karşı vadeli faiz oranı takası
ile korumaya alınmıştır (31 Aralık 2009 : %74).
HAVAŞ banka borçlarından doğan faiz yükümlülüklerini, faiz oranlarındaki değişim riskine karşı korumak amacıyla faiz türev
enstrümanları kullanmaktadır. 31 Aralık 2010 itibariyle proje finansman kredisinin %50’si faiz oranı riskine karşı vadeli faiz oranı takası
ile korumaya alınmıştır (31 Aralık 2009 : yoktur).
Çapraz kur takası
TAV İstanbul, DHMİ’ye olan kira sözleşmesi ödemeleri nedeniyle kur değişiminin etkilerine karşı korunmak amacıyla çapraz kur takası
türevleri kullanmaktadır.
TAV İstanbul Dexia Credit Local (“DCL”) ile 12 Mart 2008 tarihinde DHMİ’ne 2018’e kadar yapacağı kira ödemeleri için ABD Doları
ve Avro kurları arasındaki pariteyi sabitleyen bir vadeli işlem sözleşmesi yapmıştır. 2010 yılında, TAV İstanbul söz konusu finansal
riskten korunma ilişkisini iptal etmiş ve 16 Aralık 2010 tarihinde TAV İstanbul, DCL ve ING Bank N.V. arasında iki adet çapraz kur takası
sözleşmesi imzalanmıştır. 31 Aralık 2010 itibariyle, sözleşmenin nominal değeri 416.493.513 ABD Doları’dır (316.004.183 Avro) (31 Aralık
2009: 470.814.932 ABD Doları (317.474.667 Avro)).
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle kullanılan vadeli faiz oranı takası ve çapraz kur takası türevlerinin gerçeğe uygun net değeri 215.090.151
TL’dir (31 Aralık 2009: 170.685.364 TL). Belirtilen tutarlar raporlama dönemi itibariyle türev piyasasında benzeri araçlar için belirlenen
fiyatlara dayandırılmaktadır. 31 Aralık 2010 itibariyle finansal riskten korunma muhasebesi uygulandığı için faiz ve çapraz kur türev
işlemlerinin gerçeğe uygun değerlerindeki 17.879.912 TL tutarındaki değişim finansal riskten korunma yedeğinde özkaynaklar altında
muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2009: 61.514.227 TL).
Gerçeğe uygun değer açıklamaları
Grup finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanarak
belirlemiştir.
Yabancı paraya bağlanmış parasal kalemlerin defter değerleri gerçeğe uygun değerlerine yaklaşık olduğu tahmin edildiğinden, bu
parasal kalemler raporlama tarihindeki döviz kurları kullanılarak Avro’ya çevrilir. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin nitelikleri kısa
vadeli olduğundan dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine yaklaşık olduğu kabul edilmiştir.
10. TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un ticari alacakları aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 39)
Diğer ticari alacaklar

31 Aralık 2010
9.484.731
159.177.395
168.662.126

31 Aralık 2009
18.866.673
134.035.037
152.901.710
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31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un diğer ticari alacakları aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar (*)
DHMİ’den garanti edilen yolcu alacakları (**)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacak karşılığı (-)
Alacak senetleri
Diğer

31 Aralık 2010
112.316.497
42.306.831
6.375.789
(6.375.789)
4.533.200
20.867
159.177.395

31 Aralık 2009
86.067.852
47.201.159
4.420.939
(4.420.939)
700.421
65.605
134.035.037

Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
Grup’un ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne ilişkin detaylar Not 40’de açıklanmıştır.
Uzun vadeli ticari alacaklar

DHMİ’den garanti edilen yolcu alacakları (**)

31 Aralık 2010
233.210.032
233.210.032

31 Aralık 2009
290.468.542
290.468.542

(*) Ticari alacaklar üzerindeki rehinler Not 25’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 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 39)
Diğer ticari borçlar

31 Aralık 2010
12.416.840
68.316.282
80.733.122

31 Aralık 2009
12.181.029
61.946.732
74.127.761

31 Aralık 2010
68.153.633
162.649
68.316.282

31 Aralık 2009
61.814.671
132.061
61.946.732

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un diğer ticari borçları aşağıdaki gibidir:

Ticari borçlar
Diğer ticari borçlar

Ticari borçlar başlıca, ticari alımlardan ve devam eden harcamalardan kaynaklanan ödenmemiş tutarları kapsamaktadır. Grup’un ticari
borçlarına ilişkin kur ve likidite riski Not 40’de açıklanmıştır.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Uzun vadeli ticari olmayan borçlar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un uzun vadeli ticari olmayan borçları aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 39)

31 Aralık 2010
28.954.939
28.954.939

31 Aralık 2009
41.223.677
41.223.677

31 Aralık 2010
3.415.200
3.415.200

31 Aralık 2009
5.318.503
5.318.503

31 Aralık 2010
38.331.916
13.577.448
9.374.172
9.254.292
1.391.025
3.387.559
75.316.412

31 Aralık 2009
24.735.604
16.557.189
23.909.807
6.908.667
1.003.146
10.659.091
83.773.504

11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

Diğer alacaklar
Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

İmtiyaz kira borcu (*)
Personele borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Alınan avanslar
Diğer borçlar

Grup’un kısa vadeli diğer borçlarına ilişkin kur ve likidite riski Not 40’te açıklanmıştır.
(*) 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 Makedonya yıllık satışları üzerinden %2,21’i ile %15,02’sı arasında artarak değişen oranda imtiyaz kira ödemeleri olan 20 yıllık
imtiyaz süresine sahiptir.
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
12. KULLANIMI KISITLI BANKA BAKİYELERİ
Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

Proje, rezerv ve fon hesapları (*)
Nakdi teminatlar (**)

31 Aralık 2010
757.992.432
25.675.202
783.667.634

31 Aralık 2009
654.956.706
23.052.587
678.009.293

(*) 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, Not 8’de açıklandığı üzere, TAV İstanbul,
TAV Esenboğa, TAV İzmir, TAV Tunus ve TAV Tiflis 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 2010 tarihi itibariyle, Avro rezervler için faiz oranı aralığı %0,10 - %3,70 (31 Aralık 2009: %0,10 - %3,70); Amerikan Doları
rezervler için faiz oranı aralığı %0,24 - %3,00 (31 Aralık 2009: %0,17 - %1,50); TL rezervler için faiz oranı aralığı %1,50 - %9,00 (31 Aralık
2009: %4,25 - %10,50) arasındadır.
13. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçları bulunmamaktadır.
14. STOKLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, stoklar aşağıdaki gibidir:

Gümrüksüz mağaza stokları
Yedek parçalar ve diğer stoklar
Yiyecek içecek stokları

31 Aralık 2010
13.918.858
11.890.763
2.809.597
28.619.218

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, stoklar üzerindeki değer düşüklüğü 453.880 TL (31 Aralık 2009: 362.395 TL)’dir.

31 Aralık 2009
14.216.329
8.110.278
2.307.973
24.634.580
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
15. PEŞİN ÖDENEN KİRA GİDERLERİ
Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle peşin ödenen kira giderleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Kira ödemeleri
Cari dönem kira gideri – TAV İstanbul
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi

Kira
412.137.009
(28.123.411)
199.708.909
(227.092.679)
356.629.828

Peşin ödenen
geliştirme giderleri
73.259.785
(3.957.236)
(6.121.499)
63.181.050

Toplam
485.396.794
(32.080.647)
199.708.909
(233.214.178)
419.810.878

Kısa dönem peşin ödenen kira gideri
Uzun dönem peşin ödenen kira gideri

244.895.582
111.734.246

6.307.736
56.873.314

251.203.318
168.607.560

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Kira ödemeleri
Cari dönem kira gideri – TAV İstanbul
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi

Kira
453.815.589
2.939.875
225.661.410
(270.279.865)
412.137.009

Peşin ödenen
geliştirme giderleri
79.188.518
692.064
(6.620.797)
73.259.785

Toplam
533.004.107
3.631.939
225.661.410
(276.900.662)
485.396.794

Kısa dönem peşin ödenen kira gideri
Uzun dönem peşin ödenen kira gideri

246.700.349
165.436.660

6.650.043
66.609.742

253.350.392
232.046.402

31 Aralık 2009

Kira:
Kira sözleşmesi ile ilgili toplam kira tutarı 2.543.000.000 Amerikan Doları (31 Aralık 2010: 1.918.636.475 Avro) artı KDV’dir. TAV
İstanbul, kira sözleşmesine göre, toplam tutarın %23’ünü peşin olarak ödemiştir. İlk kira yılından sonra, her kira yılının ilk 5 işgünü
içinde toplam kira tutarının %5,5’i kadar ödeme gerçekleştirilecektir. Aşağıda, kira sözleşmesine göre KDV hariç ödeme planı yer
almaktadır.
Tarih
2011
2012
2013
2014
2015 ve 2020 arası

ABD Doları
139.865.000
139.865.000
139.865.000
139.865.000
839.190.000
1.398.650.000

TL
216.231.290
216.231.290
216.231.290
216.231.290
1.297.387.741
2.162.312.901

Peşin ödenen geliştirme harcamaları:
Peşin ödenen geliştirme harcamaları, kira 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.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
16. CANLI VARLIKLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un canlı varlıkları bulunmamaktadır.
17. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un devam eden inşaat sözleşmelerinden alacakları bulunmamaktadır.
18. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları bulunmamaktadır.
19. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
20. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maliyet değeri
1 Ocak 2009 açılış
bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Alımlar (*)
Grup yapısındaki
değişikliğin etkisi (**)
Çıkışlar
Transferler (***)
31 Aralık 2009 kapanış
bakiyesi
1 Ocak 2010 açılış
bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Alımlar
İşletme birleşmelerinden
girişler (****)
Maddi duran varlık değer
düşüklüğü karşılığı
(*****)
Çıkışlar
Transferler (***)
31 Aralık 2010 kapanış
bakiyesi

Binalar

Tesis.
makine ve
cihazlar

30.692.452
(392.037)
-

202.735
(1.393)
497.839

-

Taşıtlar

Döşeme ve
demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

109.717.212
900.126
9.537.457

35.545.336
214.092
2.516.009

34.519.274
139.491
4.875.903

60.250.598
400.629
6.815.798

33.475.872
(111.637)
89.084.702

304.403.479
1.149.271
113.327.708

123.087
-

1.781.507
(130.931)
(149.418)

3.873.755
(296.251)
-

1.426.522
(435.279)
202.826

(1.331.233)
10.221.524

(1.836)
(11.428.813)

7.204.871
(2.195.530)
(1.153.881)

30.300.415

822.268

121.655.953

41.852.941

40.728.737

76.357.316

111.018.288

422.735.918

30.300.415
(745.199)
-

822.268
(29.874)
-

121.655.953
(5.968.299)
52.167.096

41.852.941
(1.838.946)
7.129.409

40.728.737
(1.279.115)
10.593.947

76.357.316
(2.930.002)
8.057.444

111.018.288
(6.123.245)
87.092.914

422.735.918
(18.914.680)
165.040.810

-

-

179.407

-

-

3.104

-

182.511

-

-

(366.895)
2.055

(897.996)
51.549

(1.270.481)
12.694

(5.304.044)
110.838.009

(13.202.136)
(111.737.350)

(13.202.136)
(7.839.416)
(833.043)

29.555.216

792.394

167.669.317

46.296.957

48.785.782

187.021.827

67.048.471

547.169.964

Arazi ve
arsalar

(*) 1.436.753 TL tutarındaki borçlanma maliyeti 2010’da maddi duran varlıklar üzerinde aktifleştirilmiştir (2009: 1.278.504).
(**) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
(***) Kalan 833.043 TL tutarındaki transfer bakiyesi maddi olmayan duran varlıklara transfer olmuştur (31 Aralık 2009: 1.153.881 TL).
(****) 2010 yılında NHS’nin % 50 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
(*****) TAV İstanbul’un sigorta kapsamında bulunan Trijenerasyon Projesi’nde Mart 2010’da yangın çıkmıştır. Jeneratörlerde oluşan
hasar için konsolide finansal tablolarda 13.202.136 TL tutarında maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış olup, sigortadan
tahsil edilecek kısım için konsolide finansal tablolarda gelir tahakkuku yapılmıştır (Not 28).
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Arazi ve

Tesis. makine

Döşeme ve

Özel

Yapılmakta

arsalar

Binalar

ve cihazlar

Taşıtlar

demirbaşlar

-

52.855
(627)

84.308.462
747.241

14.246.892
110.421

19.736.120
93.306

18.838.055
163.524

-

137.182.384
1.113.865

değişikliğin etkisi (*)
Dönem amortismanı
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2009 kapanış

-

46.795
77.218
-

928.487
6.324.049
(118.622)
(105.939)

1.486.089
6.519.202
(126.514)
-

716.051
5.847.298
(183.887)
105.939

10.192.749
(1.164.047)
-

-

3.177.422
28.960.516
(1.593.070)
-

bakiyesi

-

176.241

92.083.678

22.236.090

26.314.827

28.030.281

-

168.841.117

1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Dönem amortismanı
Çıkışlar
31 Aralık 2010 kapanış

-

176.241
(2.649)
73.863
-

92.083.678
(4.368.422)
9.352.259
(128.913)

22.236.090
(828.041)
6.995.933
(697.247)

26.314.827
(645.950)
6.365.473
(606.945)

28.030.281
(590.042)
19.407.008
(3.391.198)

-

168.841.117
(6.435.104)
42.194.536
(4.824.303)

bakiyesi

-

247.455

96.938.602

27.706.735

31.427.405

43.456.049

-

199.776.246

30.300.415

646.027

29.572.275

19.616.851

14.413.910

48.327.035

111.018.288

253.894.801

29.555.216

544.939

70.730.715

18.590.222

17.358.377

143.565.778

67.048.471

347.393.718

Birikmiş amortisman
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Grup yapısındaki

maliyetler olan yatırımlar

Toplam

31 Aralık 2009 itibariyle net
defter değeri
31 Aralık 2010 itibariyle net
defter değeri

(*) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 1.298.228 TL (31 Aralık 2009: 177.326 TL) tutarındaki borç senetlerine istinaden HAVAŞ’a ait taşıtlar
üzerine 4.174.275 TL (31 Aralık 2009: 4.039.649 TL) tutarında rehin tesis edilmiştir.
31 Aralık 2010 itibariyle TAV Tunus’a ait maddi duran varlıklar üzerinde çeşitli bankalardan alınan finansal borçlarla ilgili olarak
6.944.631 TL tutarında rehin tesis edilmiştir (31 Aralık 2009: 6.644.026 TL).
21. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Net defter değeri
Maddi olmayan duran varlıklar
Havalimanı işletim hakkı
Toplam maddi olmayan duran varlıklar

31 Aralık 2010
77.615.533
1.504.596.051
1.582.211.584

31 Aralık 2009
89.263.923
1.561.985.496
1.651.249.419
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).

Maliyet
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Alımlar
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (*)
İşletme birleşmelerinden girişler (**)
Çıkışlar
Transferler (***)
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi

Satın alınan
yazılımlar ve
marka bedeli

İşletme içinde
oluşturulan
yazılımlar

Müşteri
ilişkileri

DHMİ lisansı

Toplam

22.381.210
251.320
1.283.294
150.724
(9.814)
1.153.881
25.210.615

8.036.645
8.036.645

49.727.681
452.957
20.479.644
70.660.282

11.397.129
103.814
5.227.926
16.728.869

91.542.665
808.091
1.283.294
150.724
25.707.570
(9.814)
1.153.881
120.636.411

1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
25.210.615
8.036.645
70.660.282
16.728.869
120.636.411
Yabancı para çevrim etkisi
(1.553.813)
(3.637.191)
(861.107)
(6.052.111)
Alımlar
2.144.584
2.144.584
Çıkışlar
(165.815)
(165.815)
İşletme birleşmelerinden girişler (**)
990
1.305.277
1.306.267
Transferler (***)
141.572
691.471
833.043
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
25.778.133
8.728.116
68.328.368
15.867.762
118.702.379
									
(*) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
(**) 2009 yılında TGS’nin % 50 hissesinin satın alınmasından ve 2010 yılında NHS’nin % 50 hissesinin satın alınmasından
kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
(***) 833.043 TL (31 Aralık 2009: 1.153.881 TL) tutarındaki transfer yapılmakta olan yatırımlardan transfer olmuştur.
Satın alınan
yazılımlar ve
marka bedeli

İşletme içinde
oluşturulan
yazılımlar

Müşteri
ilişkileri

DHMİ lisansı

Toplam

İtfa payları
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Dönem itfa payı
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi (*)
Çıkışlar
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi

8.462.918
(130.312)
4.784.405
130.018
(54)
13.246.975

1.196.201
538.279
1.734.480

11.922.555
127.772
4.340.706
16.391.033

-

21.581.674
(2.540)
9.663.390
130.018
(54)
31.372.488

1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim etkisi
Dönem itfa payı
Çıkışlar
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi

13.246.975
(531.539)
4.427.209
(153.812)
16.988.833

1.734.480
542.422
2.276.902

16.391.033
(658.483)
6.088.561
21.821.111

-

31.372.488
(1.190.022)
11.058.192
(153.812)
41.086.846

Net defter değeri
31 Aralık 2009 itibariyle defter değeri

11.963.640

6.302.165

54.269.249

16.728.869

89.263.923

31 Aralık 2010 itibariyle defter değeri

8.789.300

6.451.214

46.507.257

15.867.762

77.615.533

(*) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TAV Tunus’a ait maddi olmayan duran varlıklar üzerinde çeşitli bankalardan alınan finansal borçlarla ilgili
olarak 56.684 TL (31 Aralık 2009: 229.873 TL) tutarında rehin tesis edilmiştir.
Net nakit girişi yaratması beklenen döneme dair öngörülebilir bir sınır olmamasından dolayı HAVAŞ hisselerinin 2006 ve
2007 yıllarındaki alımları ve TGS hisselerinin 2009 yılındaki alımlarıyla ortaya çıkan DHMİ lisansları belirsiz faydalı ömürle
muhasebeleştirilmiştir. HAVAŞ ve TGS alımları ile ilgili DHMİ lisansları aşağıdaki nedenlerden dolayı belirsiz faydalı ömürlü olarak
addedilmiştir;
•
•
•

sözkonusu lisanslar olmadan şirketler işletilemez,
yer hizmeti vermek için faaliyet öncesi yüksek tutarda masraflar, işgücü ve teçhizat alımları yapılması gerektirdiğinden lisansın
alınması güçtür,
lisansın devamlılığı başlangıçtaki lisans ücretine göre düşük tutarda yıllık ödemeler gerektirmektedir.

Değer düşüklüğü testi için DHMİ lisanslarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde yenileme maliyeti yöntemi kullanılmıştır. Değer
düşüklüğü testi sonucunda herhangi bir değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiştir.
HAVALİMANI İŞLETİM HAKKI

Maliyet değeri
1 Ocak 2009 açılış
bakiyesi
Yabancı para çevrim
etkisi
Grup yapısındaki
değişikliğin etkisi (*)
Alımlar (**)
31 Aralık 2009
kapanış bakiyesi
1 Ocak 2010 açılış
bakiyesi
Yabancı para çevrim
etkisi
Alımlar (**)
31 Aralık 2010
kapanış bakiyesi

Ankara
Esenboğa
Uluslararası
Havalimanı

İzmir Adnan
Menderes
Uluslararası
Havalimanı

Tiflis
Uluslararası
Havalimanı

Enfidha
Uluslararası
Havalimanı

Gazipaşa
Havalimanı

238.699.654

172.268.611

106.929.683

548.876.317

6.646.488

2.174.254

1.569.152

(869.775)

4.999.576

60.538

-

7.933.745

-

-

69.704.462
-

540.723.211

18.849.618

-

69.704.462
559.572.829

240.873.908

173.837.763

175.764.370 1.094.599.104

25.556.644

-

1.710.631.789

240.873.908

173.837.763

175.764.370 1.094.599.104

25.556.644

-

1.710.631.789

(12.398.824)
-

(8.948.183)
-

(56.343.758)
10.191.432

(1.315.511)
18.389.132

57.628.114

(83.122.802)
86.208.678

228.475.084

164.889.580

171.647.844 1.048.446.778

42.630.265

57.628.114

1.713.717.665

(4.116.526)
-

Üsküp
Uluslararası
Havalimanı

Toplam

- 1.073.420.753

(*) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
(**) 8.310.832 TL tutarındaki borçlanma maliyeti 2010’da havalimanı işletim hakkı üzerinde aktifleştirilmiştir (2009: 62.595.738 TL).
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
HAVALİMANI İŞLETİM HAKKI

İtfa payları
1 Ocak 2009 açılış
bakiyesi
Yabancı para çevrim
etkisi
Grup yapısındaki
değişikliğin etkisi (*)
Dönem itfa payı
31 Aralık 2009
kapanış bakiyesi

Ankara
Esenboğa
Uluslararası
Havalimanı

İzmir Adnan
Menderes
Uluslararası
Havalimanı

Tiflis
Uluslararası
Havalimanı

Enfidha
Uluslararası
Havalimanı

Gazipaşa
Havalimanı

Üsküp
Uluslararası
Havalimanı

Toplam

31.720.427

47.313.575

15.161.629

-

-

-

94.195.631

352.729

523.681

(186.056)

-

-

-

690.354

14.443.446

20.990.330

12.321.561
6.004.971

-

-

-

12.321.561
41.438.747

46.516.602

68.827.586

33.302.105

-

-

-

148.646.293

46.516.602

68.827.586

33.302.105

-

-

-

148.646.293

(1.988.130)
13.354.211

(2.952.416)
19.407.370

(487.279)
7.891.610

723.328
23.775.368

22.181
729.078

-

(4.682.316)
65.157.637

-

209.121.614

1 Ocak 2010 açılış
bakiyesi
Yabancı para çevrim
etkisi
Dönem itfa payı
31 Aralık 2010
kapanış bakiyesi
Defter değerleri
31 Aralık 2009
itibariyle defter
değeri

57.882.683

85.282.540

40.706.436

24.498.696

751.259

194.357.306

105.010.177

142.462.265

1.094.599.104

25.556.644

- 1.561.985.496

31 Aralık 2010
itibariyle defter
değeri

170.592.401

79.607.040

130.941.408

1.023.948.082

41.879.006

57.628.114 1.504.596.051

(*) 2009 yılında TAV Tiflis’in % 6 hissesinin satın alınmasından kaynaklanmaktadır (Not 2.1 (f)).
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
22. ŞEREFİYE
Maliyet değeri
1 Ocak 2009 itibariyle
Yabancı para çevrim etkisi
Cari yıl girişleri (*)
31 Aralık 2009 itibariyle

281.653.365
2.565.509
42.856.671
327.075.545

1 Ocak 2010 itibariyle
Yabancı para çevrim etkisi
Cari yıl girişleri (**)
31 Aralık 2010 itibariyle

327.075.545
(16.835.996)
5.362.232
315.601.781

Net defter değeri
31 Aralık 2009 itibariyle

327.075.545

31 Aralık 2010 itibariyle

315.601.781

1 Ocak 2009 tarihi 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.
31 Aralık 2010 itibariyle şerefiyenin ilişkilendirildiği nakit üreten birimler HAVAŞ, TGS, NHS ve TAV Tiflis’tir (31 Aralık 2009: HAVAŞ, TGS
ve TAV Tiflis). Şerefiyenin ilişkilendirildiği nakit üreten birimlerin bağımsız değerleme kuruluşuna yaptırılan değer düşüklüğü testine
göre 31 Aralık 2010 itibariyle şerefiyede herhangi bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir (31 Aralık 2009: Yoktur).
(*) 2009 yılı 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).
(**) 2010 yılı girişleri NHS’nin %50’lik alımından kaynaklanan şerefiyeden oluşmaktadır (Not 3).
NYB’ler için değer düşüklüğü testi
Şerefiye, değer düşüklüğü testi amacıyla NYB’lere dağıtılmıştır. Her bir NYB’ye dağıtılan toplam şerefiye tutarının defter değerleri
aşağıdaki gibidir:

HAVAŞ
TGS
TAV Tiflis
NHS

2010
269.588.896
32.744.561
7.906.092
5.362.232
315.601.781

2009
284.218.874
34.521.534
8.335.137
327.075.545

Üç ayrı NYB olarak HAVAŞ, TGS ve TAV Tiflis’in özkaynaklarının gerçeğe uygun değerlerinin değerlemesi, bağımsız bir değerleme
şirketi tarafından yapılmıştır. HAVAŞ ve TAV Tiflis’in özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin tespiti için gelir ve piyasa yaklaşımları
kullanılmıştır. Analiz, çoğunlukla gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akış yöntemi) kullanılarak yapılırken, HAVAŞ ve TAV Tiflis’in Benzer
İşlem ve Şirket yöntemlerinden kaynaklanan değerine daha düşük ağırlık uygulanmıştır. TGS sadece 2010 yılında tamamen faal olduğu
için, TGS’nin değerlemesinde, sadece gelir yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Şirketlerin değerlemesinde yönetim tarafından hazırlanan HAVAŞ için 5 yıllık, TGS ve TAV Tiflis için 10 yıllık iş planları kullanılmıştır.
HAVAŞ ve TGS’nin iş planlarındaki büyüme Türk havalimanlarındaki yolcu sayısı artışı sayesinde oluşan yeni hava trafik rotaları ve Türk
Lirası’ndaki güçlenmeden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, TAV Tiflis sınırlı ömre sahip olduğundan, TAV Tiflis ile ilgili tahminler daha düşük
bir büyüme oranı kullanılarak ve yönetim tarafından tahmin edilen marjlar korunarak, YİD döneminin sonuna kadar uzatılmıştır.
NYB bazında gerçekleştirilen değer düşüklüğü testi sonucunda, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle değer düşüklüğü zararı kaydedilmemiştir.
İskontolanmış nakit akış projeksiyonlarında kullanılan önemli varsayımlar
Geri kazanılabilir tutarların hesaplanmasında kullanılan önemli varsayımlar iskonto oranları ve nihai büyüme oranlarıdır. Bu varsayımlar
aşağıdaki gibidir:

HAVAŞ
TGS
TAV Tiflis

İskonto oranı
%13
%12
%16

Nihai büyüme oranı
%2
%2
-

İskonto oranı
İndirgenmiş nakit akışlarında kullanılan iskonto oranları şirketlerin sermayelerinin ağırlıklı ortalama maliyetidir.
HAVAŞ ve TGS için nihai büyüme oranları %2 olarak belirlenmiştir. TAV Tiflis’in sınırlı bir ömrü olduğundan dolayı, nihai büyüme oranı
değerlemede kullanılmamıştır.
Piyasa Yaklaşımı
Benzer İşlem Yöntemi, söz konusu şirketin sektöründe gerçekleşen gerçek işlemlere dayanarak değerleme katlarını kullanır. Bu
türetilmiş çarpanlar daha sonra gerçeğe uygun piyasa değerinin bir göstergesine ulaşmak için söz konusu şirketin uygun işletme
verilerine uygulanır. Benzer Şirket Yöntemi ise, söz konusu şirketi halka açık şirketler ile karşılaştırmaya odaklanır.
23. DEVLET TEŞVİK ve YARDIMLARI
31 Aralık 2010 ve 2009 itibariyle TAV Esenboğa ve TAV İzmir’in yatırım teşviki bulunmaktadır (Not 37).
TAV Bilişim, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve
muafiyetlerden 24 Kasım 2008 tarihinden itibaren yararlanmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda TAV Bilişim, 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren hesap döneminde 233.311 TL tutarında Ar-Ge teşviğinden doğan kurumlar vergisi indirimini kullanmıştır.
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24. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli borç karşılıkları

Kullanılmamış izin karşılığı
Diğer

31 Aralık 2010
9.018.660
884.227
9.902.887

31 Aralık 2009
5.332.584
491.408
5.823.992

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle kullanılmamış izin karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Cari dönemde ayrılan / (iptal edilen) karşılık
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık itibariyle

2010
5.332.584
3.585.315
100.761
9.018.660

2009
5.434.260
(101.232)
(444)
5.332.584

2010
-

2009
2.501.524
(3.476.687)
955.329
19.834
-

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle vergi ihtilaf karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Cari dönemde yapılan ödemeler
Vergi cezası karşılığı
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık itibariyle

343.936.861
343.936.861
-

lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

-

şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
422.663.705

-

tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
Toplam TRİ

-

8.554.893

-

-

-

164.918.000

-

-

-

154.015.000
154.015.000
-

10.903.000
10.903.000
-

31 Aralık 2010
ABD Doları

77.005.168

-

-

-

47.005.168
47.005.168
-

30.000.000
30.000.000
-

Avro

40.650.000

-

-

-

40.650.000
40.650.000
-

-

Diğer

480.644.315

-

-

-

387.567.025
387.567.025
-

93.077.290
93.077.290
-

TL Karşılığı

4.635.377

-

-

-

4.616.259
4.616.259
-

19.118
19.118
-

167.354.000

-

-

-

157.201.000
157.201.000
-

10.153.000
10.153.000
-

31 Aralık 2009
TL
ABD Doları

103.700.421

-

-

-

67.700.421
67.700.421
-

36.000.000
36.000.000
-

Avro

2010 yılı faaliyetleri

TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam

8.157.087
8.157.087
-

397.806
397.806
-

TL

değerlendirmeler

diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu

78.726.844
78.726.844
-

toplam tutarı
Teminat
Rehin
İpotek
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’ler in

TL Karşılığı

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Taahhütler ve yükümlülükler

25. TAAHHÜTLER
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Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle %0’dır. (31 Aralık 2009: %0).
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 16.333.847 TL (31 Aralık 2009: 89.482.283
TL), OACA’ya 922.095 TL (31 Aralık 2009: 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.
Kontrata bağlı yükümlülükler
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.
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.
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. TAV İzmir ek işleri
10 Mayıs 2007 itibariyle tamamlamıştır. 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 .
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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.
TAV Esenboğa ve TAV İzmir tarafından kullanılan bütün cihazlar iyi durumda 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 ve TGS
DHMİ ile imzalanan ve A grubu çalışma ruhsatının ayrılmaz bir parçası olan genel yer hizmetleri anlaşması gereği; HAVAŞ ve TGS,
personelleri tarafından DHMİ’ye yada üçüncü kişilere verilen zararlardan sorumlu bulunmaktadır. HAVAŞ ve TGS, aynı zamanda
personele verilecek eğitimlerden ve makine ve teçhizatların bakımı da dahil olmak üzere personeli tarafından verilen hizmetin
kalitesinden sorumludur. HAVAŞ ve TGS, DHMİ’ye her biri 1.000.000 ABD Doları değerinde teminat mektupları vermekle yükümlüdür.
Personelin vermiş olduğu zarardan 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 ve TGS, 15 gün içinde garantideki para miktarlarını 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, İzmir 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 2010 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 6 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 (2.331.647 Avro) yükümlülük taşıyan vergi talebi almıştır. Bu talep, 5.091.451 GEL (2.166.575 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 (165.072 Avro) benzer cezaları içermektedir. Yönetimin Gürcistan Maliye Bakanlığı’na itirazı üzerine
vergi dairesi yeniden bir değerlendirme yapmış ve TAV Tiflis’in iade alacağı KDV tutarı mahsup edilerek 3.596.560 GEL (1.530.451 Avro)
tutarında vergi borcu ve vergi cezası bildirmiştir. Tutarın tamamı 2009 yılında ödenmiştir.
TAV Batum
TAV Batum “Batumi Airport LLC”nin 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 LLC’den sağlanan temettülerin, Gürcistan’dan çıkarılmasına ve aktarılmasına engel olmak;

•

Yönetim Şirketi’nin Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesine ya da Batumi Airport LLC’nin 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.
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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. Havalimanı’nın işletmesi 2009’da belirtilen tarihte üstlenilmiştir.

•

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;

•

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.
İmtiyaz Anlaşması’nın sona ermesinden yedi yıl önce, Yetkili Makamlar TAV Tunus ile uzlaşarak -ve gerektiğinde uzmanların
yardımıyla- bir tamir, bakım ve yenileme programı oluşturacak, İmtiyaz’ın son beş yılı içerisinde taşınabilir ve taşınmaz İhale mallarını
Yetkili Makamlar’a iyi çalışır durumda devretmek için yapılacak ilgili çalışmaların detaylı fiyatlandırması ve devirden önce yapılacak
işlerin programı oluşturulacaktır. Bu kapsamda TAV Tunus İmtiyaz mallarının İmtiyaz Anlaşması’nın gerektirdiği şekilde çalışır durumda
olması için her yıl bakım ve onarım prosedürleri gerçekleştirmektedir.
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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 2010 itibariyle geçerli olan İmtiyaz Anlaşması şartlarını yerine getirmiş olduğunu düşünmektedir.
TAV Makedonya
TAV Makedonya, Makedonya Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan İmtiyaz Anlaşmasının şart ve esaslarına tabidir.
Eğer TAV Makedonyaa anlaşmayı ihlal eder ve Makedonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen süre içinde ihlali telafi etmez ise,
Makedonya Ulaştırma Bakanlığı Anlaşmayı feshedebilir.
TAV Makedonya tarafından kullanılan bütün cihazlar İmtiyaz Anlaşması Standartları’na uygun olmalıdır.
Sözleşmede belirtilen bütün sabit kıymetler bedelsiz olarak Makedonya Ulaştırma Bakanlığı’na devrolunacaktır. Devrolunan sabit
kıymetler kullanılabilir ve zarar görmemiş durumda olmalıdır. TAV Makedonya, yatırıma dahil olan bütün sabit kıymetlerin bakım ve
onarımından sorumludur.
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Şarta bağlı varlık
TAV İstanbul, kesilen kira faturalarının KDV tutarını giderleştirmektedir ve DHMİ faturaları aylık olarak kesmektedir. Kümülatif KDV
gideri 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 157.875.131 TL (31 Aralık 2009: 118.339.890 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 TAV İstanbul dava için temyiz başvurusunda bulunmuştur. Ancak Danıştay 4. Dairesinin en son tebliğ edilen kararı
ile Vergi Mahkemesinin red kararı onaylanmış olup TAV İstanbul tekrar karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. Grup yönetimi,
davanın Grup lehine sonuçlanacağını düşünmektedir.
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.
Ocak 2010’da, BTA söz konusu vergi aslı ve vergi cezasına karşı dava açmıştır. BTA yönetimi, avukatları ve vergi denetçileri davanın BTA
lehine sonuçlanacağını düşündüğünden ekteki konsolide finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.
26. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kıdem tazminatı karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye’deki bağlı ortaklık ve müştereken kontrol edilen 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 2010 itibariyle 30 günlük maaşın üzerinden en fazla 2.517 TL’ye göre (31 Aralık 2009: 2.365 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.
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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 2010 ve 2009
tarihleri itibariyle ilişikteki konsolide finansal tablolarda yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası
yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2010 tarihindeki karşılık yıllık %5,10 enflasyon oranı ve %10,00
iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık %4,66 iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2009: yıllık %4,80 enflasyon oranı ve
%11,00 iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık %5,92 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.

1 Ocak itibariyle değer
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları (*)
Yabancı para çevrim etkisi
Aktüeryal fark
31 Aralık itibariyle değer

2010
10.035.637
1.390.586
4.189.338
(3.647.816)
145.324
3.156.767
15.269.836

2009
6.952.289
4.567.766
5.012.999
(9.066.880)
18.225
2.551.238
10.035.637

(*) 6.438.031 TL tutarındaki ödeme 2009 yılı sonunda HAVAŞ’ın TGS’ye kıdem tazminatı alarak transfer olan 1.161 personeline yaptığı
ödemelerden oluşmaktadır.
27. EMEKLİLİK PLANLARI
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır.
28. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Gelir tahakkukları (*)
Peşin ödenen sigorta
Devreden ve indirilecek KDV (**)
Diğer peşin ödenen giderler
Verilen iş avansları
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Satıcılara verilen avanslar
Diğer

31 Aralık 2010
20.307.293
12.615.265
12.348.376
8.449.640
4.464.471
3.931.304
1.431.252
1.283.206
64.830.807

31 Aralık 2009
1.985.039
14.812.062
29.705.419
6.433.181
224.907
2.848.343
1.190.798
751.149
57.950.898
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Diğer duran varlıklar
Verilen avanslar (***)
Peşin ödenen sigorta
Devreden ve indirilecek KDV (**)
Diğer

31 Aralık 2010
490.523
70.932
671.447
1.232.902

31 Aralık 2009
148.946
56.116
15.200.236
3.887.476
19.292.774

(*) TAV İstanbul’un Trijenerasyon Projesi jeneratörlerinde oluşan hasar ve iş kaybı nedeniyle sigorta şirketinden tanzim edilecek
13.769.572 TL tutarında gelir tahakkukunu (Not 20) içermektedir.
(**) Devreden ve indirilecek KDV, yerel kanunlar nedeniyle TAV Makedonya, TAV Tiflis ve TAV Tunus’ta oluşan KDV’den oluşmaktadır.
(***) Verilen avanslar maddi duran varlıklar için verilen avanslardan oluşmaktadır.
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Ertelenmiş gelirler (*)
Gider tahakkukları

31 Aralık 2010
14.832.056
4.379.969
19.212.025

31 Aralık 2009
12.327.113
2.412.699
14.739.812

31 Aralık 2010
44.441.631
44.441.631

31 Aralık 2009
30.977.541
30.977.541

Diğer uzun vadeli yükümlülükler

Ertelenmiş gelirler (*)

			
(*) Ertelenmiş gelirlerin 39.496.804 TL (31 Aralık 2009: 34.098.812 TL) tutarındaki kısmı ATÜ’nün peşin ödediği imtiyaz kira gelirleri ile
ilgilidir.
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29. ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
TAV Holding’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Akfen Holding A.Ş. (“Akfen Holding”)
Tepe İnşaat Sanayi.A.Ş. (“Tepe İnşaat”)
Sera Yapı Endüstrisi ve Tic. Ltd. Şti. (“Sera Yapı”)
Halka açık olmayan diğer hisseler
Halka açık hisseler
Nominal sermaye

(%)
26,12
26,06
4,17
3,52
40,13
100,00

31 Aralık 2010
94.886.071
94.664.477
15.139.046
12.775.048
145.816.608
363.281.250

(%)
26,12
26,12
4,43
3,89
39,44
100,00

31 Aralık 2009
94.886.071
94.890.026
16.101.375
14.113.087
143.290.691
363.281.250

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Şirket’in 363.281.250 TL olan sermayesi 363.281.250 adet nominal paydan oluşmaktadır (31 Aralık 2009:
363.281.250 TL olan sermayesi 363.281.250 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.
Ortak yönetim altındaki işletmeler:
Ortak yönetim altındaki işletmelerden satın alınan hisseler defter değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Ödenen tutar 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 yedeği:
kâr veya zarar ile ilişkilendirilmeyerek diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilen duran varlıklar değer artışları yedeğinden
oluşmaktadır.
Finansal riskten korunma yedeği:
Finansal riskten korunma yedeği, henüz gerçekleşmemiş olan finansal riskten korunmaya konu işlem ile ilgili olan nakit akış korunma
aracının makul değerindeki birikmiş net değişimin etkin olan kısmından oluşmaktadır.
Diğer yedekler:
Diğer yedekler, bağlı ortaklık hisse satışından kaynaklanan kâr ve zararlardan oluşmaktadır.
TAV Tunus’un %18 oranındaki azınlık hissesinin Pan African Infrastructure Development Fund (“PAIDF”)’a satışına ilişkin 5 Mart 2010
tarihinde taraflar arasında bir sözleşme imzalanmıştır. Bahsi geçen hisselerin PAIDF’e transferi Haziran 2010’da gerçeklemiş ve bu
tarih itibariyle hisselerin kontrolü PAIDF’e geçmiştir. Böylece 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle TAV Holding’in TAV Tunus’taki ortaklık
payı %67’ye düşmüş ve TAV Tunus konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona tabi tutulmuş, azınlık hissesi için kontrol gücü
olmayan pay yansıtılmış ve bu işlemin 40.303.452 TL tutarındaki etkisi özkaynak değişim tablosunda diğer yedekler kalemi altında
gösterilmiştir.
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18 Mart 2010 tarihi itibariyle sermayesine TAV Holding’in %65, HSBC Investment Bank Holdings Plc’nin %28,33 ve İş Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin %6,67 oranında iştirak ettiği HAVAŞ Havalimanları Yer Hizmetleri Yatırım Holding A.Ş. (“HAVAŞ Holding”)
kurulmuştur. TAV Holding’in 78 milyon Avro, HSBC Investment Bank Holdings Plc (“HSBC”)’nin 34 milyon Avro ve İş Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 8 milyon Avro sermaye katılımı ile HAVAŞ Holding’in sermayesi 120 milyon Avro’ya ulaşmış ve HAVAŞ
Holding, HAVAŞ hisselerinin tamamını 180 milyon Avro bedelle devir almıştır. 28 Aralık 2010 tarihinde HAVAŞ Holding’in tüm aktif ve
pasifiyle birlikte HAVAŞ tarafından devralınması suretiyle birleşmesi neticesinde HAVAŞ sermayesi 45.000.000 TL’den 182.632.711
TL’ye artmıştır. 31 Aralık 2010 itibariyle bu işlemler sonucunda, Grup’un HAVAŞ’taki payı %65’e düşmüş ve HAVAŞ konsolide finansal
tablolarda tam konsolidasyona tabi tutulmuş, kontrol gücü olmayan paylar için kontrol gücü olmayan pay yansıtılmış ve bu işlemin
etkileri özkaynak değişim tablosunda diğer yedekler kalemi altında gösterilmiştir.
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
2010 tarihi itibariyle, Şirket’in yasal yedekler toplamı 36.705.311 TL’dir (31 Aralık 2009: 29.963.360 TL).
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. 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.
2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, geçmiş yıl zararları nedeniyle 2009 mali yılı için kâr dağıtımı yapılmayacağı yönünde karar
alınmıştır.
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Kontrol gücü olmayan paylar:
Bağlı ortaklıklardan net varlıklarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımları
konsolide finansal durum tablosunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle finansal durum tablosunda “Kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılan
tutarlar sırasıyla 211.180.482 TL ve 87.612.645 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 “Kontrol gücü
olmayan paylar” kalemi içinde sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde kontrol gücü olmayan paylara
ait zarar ve 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde kontrol gücü olmayan paylara ait kâr “Kontrol gücü olmayan paylar”
kalemi içinde sırasıyla 13.900.829 TL ve 959.781 TL’dir.
30. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
30.1 Satışlar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışlar aşağıdaki gibidir:

İnşaat hasılatları
İnşaat hasılatı
Havacılık ve operasyon gelirleri
Havacılık geliri
Gümrüksüz mağaza mal satışları
Yer hizmetleri geliri
İmtiyaz ücretleri - gümrüksüz mağaza
Yiyecek içecek hizmet geliri
Otopark gelirleri
Salon hizmet gelirleri
Otobüs hizmet gelirleri
Alan tahsis gelirleri
Diğer gelirler

2010

2009

82.781.376
82.781.376

611.884.015
611.884.015

337.448.544
329.780.790
302.356.277
154.761.940
95.258.528
49.771.122
43.051.503
42.503.240
42.373.382
21.120.364
1.418.425.690
1.501.207.066

282.565.127
305.360.540
243.468.325
146.720.655
82.190.678
43.161.988
36.803.745
30.273.078
38.121.218
23.650.951
1.232.316.305
1.844.200.320
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30.2 Satışların Maliyeti
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:

İnşaat harcamaları ve maliyetleri
İnşaat maliyeti
Satışların maliyeti
Personel giderleri
İmtiyaz ve kira gideri
Satılan ticari malların maliyeti
Amortisman ve itfa payı gideri
Satılan hizmet maliyeti (amortisman hariç)
Yiyecek ve içecek maliyeti

2010

2009

(82.349.211)
(82.349.211)

(583.629.392)
(583.629.392)

(363.243.821)
(257.799.809)
(129.044.352)
(112.304.708)
(83.714.143)
(32.744.598)
(978.851.431)
(1.061.200.642)

(289.540.978)
(308.901.422)
(118.953.126)
(72.999.394)
(73.793.023)
(29.822.469)
(894.010.412)
(1.477.639.804)

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde, inşaat hasılatı ve maliyeti Enfidha Uluslararası Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı,
Üsküp Uluslararası Havalimanı ve Ohrid Uluslararası Havalimanı ile ilgilidir. (31 Aralık 2009: Enfidha Uluslararası Havalimanı ve Antalya
Gazipaşa Havalimanı)
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, imtiyaz ve kira giderleri aşağıdaki gibidir:

İmtiyaz ve kira giderleri
TAV İstanbul
TAV Tunus (*)
TAV Makedonya (**)

2010

2009

(233.214.178)
(20.384.740)
(4.200.891)
(257.799.809)

(276.900.662)
(32.000.760)
(308.901.422)

Kira gideri TAV İstanbul, imtiyaz gideri TAV Tunus and TAV Makedonya ile ilgilidir.
(*) 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.
(**) İmtiyaz kira bedeli, her iki havalimanını kullanan yolcu sayısı 1 milyona ulaşıncaya kadar yıllık brüt cironun %15’i olup, yolcu sayısı 1
milyonu aştığı zaman, bu oran yolcu sayısına bağlı olarak %4 ile %2 arasında değişmektedir.

243
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
31. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

Genel yönetim giderleri
Amortisman giderleri
Diğer faaliyet giderleri

2010

2009

(6.105.657)
(193.799.650)
(272.751.379)

(7.063.259)
(151.669.181)
(197.890.529)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, diğer faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:

Diğer faaliyet giderleri
Aydınlatma, yakıt ve su giderleri
İndirilemeyecek KDV
Sigorta gideri
Danışmanlık giderleri
Bakım giderleri
Temizlik gideri
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı gideri (*)
İletişim ve kırtasiye giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Vergiler
Kira gideri
Temsil giderleri
Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı gideri
Güvenlik gideri
Diğer faaliyet giderleri

2010

2009

(26.581.480)
(24.557.338)
(22.083.987)
(21.292.206)
(19.459.292)
(17.863.392)
(13.202.136)
(7.743.328)
(7.307.511)
(6.824.300)
(6.301.371)
(3.206.100)
(2.657.900)
(1.864.190)
(12.855.119)
(193.799.650)

(25.384.686)
(24.982.340)
(16.594.254)
(7.970.297)
(17.109.053)
(13.778.861)
(5.389.907)
(5.264.550)
(15.829.505)
(4.265.632)
(2.625.402)
(659.115)
(1.208.390)
(10.607.189)
(151.669.181)

(*) TAV İstanbul’un Trijenerasyon Projesi’nde çıkan yangınla ilgilidir (Not 20).
32. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle giderler fonksiyon bazında olarak gösterilmiş olup detayları Not 31’da yer almaktadır.
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33. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Grup’un diğer faaliyetlerden gelirleri aşağıdaki gibidir:
2010
25.941.665
19.247.457
19.234.791
912.078
13.467.963
78.803.954

Reklam gelirleri
Kira gelirleri
Sigorta gelirleri (*)
Gider katılım payı gelirleri (**)
İştirak satış kârı (***)
Diğer gelirler

2009
23.035.623
16.228.651
10.717.058
19.343.136
8.040.703
77.365.171

(*) TAV İstanbul’un Trijenerasyon Projesi jeneratörlerinde oluşan hasar ve iş kaybı sonucunda sigortadan tazmin edilecek tutardan
oluşmaktadır (Not 20).
(**) 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.
(***) TAV Tunus’un %15 oranındaki azınlık hissesinin 2009’da Dünya Bankası’nın bir kuruluşu olan IFC’ye 27.999.825 Avro’ya
satışından kaynaklanmaktadır.
34. FİNANSAL GELİRLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal gelirler aşağıdaki gibidir:
2010
29.072.231
20.411.742
12.288.878
1.634.618
63.407.469

Mevduat ve ilişkili şirketler faiz geliri
UFRYK 12 etkisiyle oluşan reeskont faiz geliri (*)
Çevrim kârı, net
Diğer

2009
37.670.105
16.200.748
159.279
54.030.132

(*) UFRYK 12 uygulamasının etkisiyle oluşan reeskont faiz geliri, DHMİ’den garanti edilen yolcu alacaklarının reeskontundan
kaynaklanmaktadır.
35. FİNANSAL GİDERLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal giderler aşağıdaki gibidir:

Banka kredisi ve ilişkili şirketler kredi faiz gideri
Komisyon giderleri
Çevrim zararı, net
Diğer finansman giderleri net (*)

2010
(162.675.511)
(3.937.132)
(10.710.725)
(177.323.368)

2009
(146.402.500)
(3.028.737)
(15.189.005)
(17.313.514)
(181.933.756)

(*) Diğer finansman giderlerinin büyük bir kısmı proje finansmanı için danışman firmalardan alınan hizmet giderlerinden ve banka
masraflarından oluşmaktadır.
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31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilen finansal giderler
aşağıdaki gibidir:
		
Finansal riskten korunma yedeğindeki değişim
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi geliri

2010
(27.561.139)
(36.169.474)
9.681.227
(54.049.386)

2009
(78.185.052)
5.658.904
16.670.825
(55.855.323)

36. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, Grup’un satış amacıyla elde tutulan duran varlıkları ve durdurulan faaliyetleri
bulunmamaktadır.
37. 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 2009: %20), Gürcistan’daki bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları için %15 (31 Aralık 2009: %15), Tunus’taki bağlı ortaklıklar için
%30 (31 Aralık 2009: %30), Makedonya’daki bağlı ortaklıklar için % 10 (31 Aralık 2009: %10) ve Letonya’daki bağlı ortaklıklar için %
15’dir (31 Aralık 2009: %15).
Türkiye’de şirketler konsolide vergi beyannamesi düzenleyemediği için ertelenmiş vergi aktifine sahip şirketlerle ertelenmiş vergi
pasifine sahip şirketlerin ertelenmiş vergi pozisyonları netleştirilmemiş ve ayrı açıklanmıştır.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri :
Ertelenmiş Vergi

Ertelenmiş Vergi

Varlıkları

Yükümlülükleri
2010
2009

2010

2009

amortisman, itfa ve aktifleştirme farkları
Peşin ödenen kira giderleri
Diğer yatırımlar
Ticari ve diğer alacaklar ve borçlar
Finansal borçlar
Kıdem tazminatı karşılığı
Karşılıklar
Türev finansal enstrümanlar
Devreden geçmiş yıl zararları
Yatırım indirimi
Diğer
Vergi varlıkları / (yükümlülükleri)
Netleştirme
Net ertelenen vergi varlıkları /

27.895.708
78.438
7.043.426
2.869.859
1.707.684
40.467.899
76.052.515
33.697.213
5.935.211
195.747.953
(32.859.740)

20.335.331
223.422
5.679.709
1.929.353
1.046.506
26.804.894
58.929.661
49.315.499
2.129.073
166.393.448
(49.188.446)

(29.679.232)
(8.982.300)
(3.002.874)
(1.894.798)
(2.171.566)
(45.730.770)
32.859.740

(yükümlülükleri)

162.888.213

117.205.002

(12.871.030)

Net Ertelenmiş Vergi
Varlıkları
2010

2009

(39.826.232)
(16.783.405)
(6.613.354)
(184.652)
(1.408.654)
(259)
(219.771)
(65.036.327)
49.188.446

(1.783.524)
(8.982.300)
(2.924.436)
5.148.628
2.869.859
1.707.684
40.467.899
76.052.515
33.697.213
3.763.645
150.017.183
-

(19.490.901)
(16.783.405)
(6.613.354)
38.770
4.271.055
1.929.353
1.046.247
26.804.894
58.929.661
49.315.499
1.909.302
101.357.121
-

(15.847.881)

150.017.183

101.357.121

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
ile havalimanı işletim hakkına ilişkin

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Grup’un gelecekte elde edeceği kârlara karşı mahsup edebileceği 336.489.162 TL tutarında
kullanılmamış vergi zararı vardır (31 Aralık 2009: 422.308.015 TL). Vergi mevzuatına göre vergi zararları ileriye yönelik olarak 5 yıl
süreyle taşınabilmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, 76.052.515 TL (31 Aralık 2009: 58.929.661 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. 2009’da Grup’un faydalanabileceği gelecekteki
vergilendirilebilir kârının bulunması muhtemel olmadığından 127.276.164 TL tutarında vergi zararları üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
muhasebeleştirilmemiştir.

2010 yılında sona erecek
2011 yılında sona erecek
2012 yılında sona erecek
2013 yılında sona erecek
2014 yılında sona erecek
2015 yılında sona erecek
Toplam

31 Aralık 2010
10.924.232
251.484.139
52.202.128
21.878.663
336.489.162

31 Aralık 2009
44.543.861
51.675.679
25.683.891
242.247.934
58.156.650
422.308.015

Kullanılmayan ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri:
31 Aralık 2010 ve 2009 itibariyle kullanılmayan ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Yatırım indirimi
Devreden geçmiş yıl zararları

31 Aralık 2010
46.782.654
46.782.654

31 Aralık 2009
24.607.407
25.332.751
49.940.158

UMS 12 Gelir Vergileri’ne göre 31 Aralık 2010 itibariyle bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar ile ilgili 42.878.195 TL (31
Aralık 2009: 67.102.133 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğü, öngörülebilen gelecekteki bir süre içinde ilgili geçici farkın
gerçekleşmesi olası olmadığından kaydedilmemiştir.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Ertelenmiş vergi aktiflerinin hareketi aşağıda verilmiştir:

1 Ocak itibariyle bakiye
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri
Kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilen kısım
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi
Şirket birleşmesinin etkisi
Yabancı para çevrim etkisi
31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi

Vergi gideri:
Kurumlar vergisi karşılığı
Geçmiş dönemlere ait düzeltmeler
					
Ertelenmiş vergi gideri :
Geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri
Ertelenmiş vergiye konu olmayan geçici farklardaki değişim
Daha önce ertelenmiş vergiye konu olmayan yatırım indirimlerindeki değişim
Daha önce ertelenmiş vergiye konu olmayan geçmiş yıl zararlarından ertelenmiş vergi
hesaplanması
Toplam vergi gideri:

1 Ocak 2010 Yabancı para
itibariyle çevrim etkisi
Maddi ve maddi olmayan duran
varlıklar ile havalimanı işletim
hakkına ilişkin amortisman ve
aktifleştirme farkları
Peşin ödenen kira giderleri
Diğer yatırımlar
Ticari alacaklar
Türev finansal enstrümanlar
Finansal borçlar
Kıdem tazminatı karşılığı
Karşılıklar
Devreden geçmiş yıl zararları
Yatırım indirimi
Diğer
Vergi varlıkları / (yükümlülükleri)

(19.490.901)
(16.783.405)
(6.613.354)
38.770
26.804.894
4.271.055
1.929.353
1.046.247
58.929.661
49.315.499
1.909.302
101.357.121

31 Aralık 2010
101.357.121
42.756.228
9.681.227
(195.792)
(3.581.601)
150.017.183

31 Aralık 2009
67.679.666
18.100.681
15.699.965
1.023.571
(4.095.929)
2.949.167
101.357.121

2010

2009

(66.882.582)
608.959
(66.273.623)

(21.640.543)
(21.640.543)

35.888.745
(12.693.620)

(817.314)
913.240
49.098.632

19.561.103
42.756.228
(23.517.395)

(31.093.877)
18.100.681
(3.539.862)

Kapsamlı
gelir
Cari dönem
tablosunda
ertelenmiş muhasebeleştirilen
vergi geliri
kısım

1.541.558
16.361.611
1.068.735
6.732.370
525.627
6.087.727
(89.430) (2.873.776)
(935.624)
4.917.402
(187.448)
1.065.021
(68.611)
1.009.117
(32.738)
694.175
(2.438.249)
19.561.103
(2.924.666) (12.693.620)
(40.755)
1.895.098
(3.581.601) 42.756.228

9.681.227
9.681.227

Şirket
birleşmesinin
etkisi

31 Aralık
2010
itibariyle

(195.792)
(195.792)

(1.783.524)
(8.982.300)
(2.924.436)
40.467.899
5.148.628
2.869.859
1.707.684
76.052.515
33.697.213
3.763.645
150.017.183
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
ile havalimanı işletim hakkına ilişkin
amortisman ve aktifleştirme farkları
Peşin ödenen kira giderleri
Diğer yatırımlar
Ticari alacaklar
Türev finansal enstrümanlar
Finansal borçlar
Kıdem tazminatı karşılığı
Karşılıklar
Devreden geçmiş yıl zararları
Yatırım indirimi
Diğer
Vergi varlıkları / (yükümlülükleri)

1 Ocak 2009
itibariyle

Yabancı para
çevrim etkisi

(7.870.914)
(18.650.436)
(7.271.955)
(10.331)
8.772.290
259.486
850.069
957.070
89.330.399
1.313.988
67.679.666

(107.067)
(160.924)
(63.050)
466
2.332.639
19.979
12.455
8.936
676.347
216.867
12.519
2.949.167

Kapsamlı gelir
Grup
Cari dönem
tablosunda yapısındaki
ertelenmiş muhasebeleştirilen değişikliğin
vergi geliri
kısım
etkisi

(8.008.775)
2.027.955
721.651
127.048
3.988.140
1.066.829
49.174
(31.093.877)
49.098.632
123.904
18.100.681

15.699.965
15.699.965

591.784
(78.413)
3.450
31.067
16.792
458.891
1.023.571

Şirket
birleşmesinin
etkisi

31 Aralık 2009
itibariyle

(4.095.929)
(4.095.929)

(19.490.901)
(16.783.405)
(6.613.354)
38.770
26.804.894
4.271.055
1.929.353
1.046.247
58.929.661
49.315.499
1.909.302
101.357.121

31 Aralık 2010 ve 2009 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:
Dönem kârı
Toplam gelir vergisi gideri
Vergi öncesi kâr

%

2010
102.691.163
23.517.395
126.208.558

%

2009
110.690.435
3.539.862
114.230.297

Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi
Yurtdışı bağlı ortaklıklardaki vergi oranı farklarının
etkisi
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi
Vergiden muaf gelirlerin vergi etkisi
Parasal olmayan kalemlerin çevirim farkı
Önceki dönemlerde kullanılmayan vergi
zararlarındaki değişim
Kullanılmayan cari dönem vergi zararı
Geçmiş yıllar zararındaki değişim
Geçmiş yıllar zararının kur farkı etkisi
Yatırım indirimi istisnasının vergi etkisi
Geçmiş dönem düzeltmeleri
Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bağlı
ortaklık hisse satışlarının vergi etkisi
Ertelenmiş vergiye konu olmayan geçici farklardaki
değişim
Ertelenmiş vergiye konu olmayan vergi
zararlarındaki değişim
Diğer düzeltmelerin etkisi
Dönem vergi gideri

20

25.241.712

20

22.846.059

(4)
2
(1)
12

(4.542.177)
2.581.941
(807.278)
16.923.079

4
5
(1)
-

4.790.520
5.358.628
(1.540.186)
(244.441)

(5)
3
(2)
9
-

(6.059.479)
4.100.847
(2.221.704)
12.693.620
608.957

(10)
9
20
(44)
(1)

(10.902.215)
9.915.646
22.551.437
(278.492)
(49.315.499)
(1.003.905)

(6)

(8.783.535)

-

-

1

819.109

-

-

(16)
2
19

(19.561.103)
2.523.406
23.517.395

1
3

1.362.310
3.539.862
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Kurumlar vergisi:

1 Ocak itibariyle dönem kârı vergi yükümlülüğü
Geçmiş dönemlere ait düzeltmeler
Önceki dönemlere ait ödenecek vergi
Cari yıl içerisinde ödenen vergi
Dönem sonu itibariyle dönem kârı vergi yükümlülüğü

31 Aralık 2010
66.882.582
(608.959)
3.006.436
(48.951.816)
20.328.243

31 Aralık 2009
21.640.543
5.327.040
(23.961.147)
3.006.436

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 2010 tarihi itibariyle kurum
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici
vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2009: %20).
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 üzerinden kanunen indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan matrah
üzerinden %15 olarak hesaplanmaktadır.
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.
Makedonya kanunlarına göre vergiye tabi kurum kazancı kanunen kabul edilmeyen giderler üzerinden %10 olarak hesaplanmaktadır.
Kurum zararı oluşması halide aynı oran uygulanır. kâr dağıtımı olması halinde, kurumlar vergisi hesaplanmamaktadır. Vergiden doğan
geçmiş yıl zararları ise ileriki dönemlere taşınamamaktadır.
Letonya kanunlarına göre vergiye tabi kurum kazancı üzerinden kanunen indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan matrah
üzerinden %15 olarak hesaplanmaktadır.
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.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
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, kararın 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.
Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda bahsi geçen iptal kararı ile birlikte Grup’un konsolide edilen bağlı ortaklıklarından TAV Esenboğa
ve TAV İzmir, yatırım indirimi hükümlerine tabi olup kullanamadıkları 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 2010 tarihi itibariyle ilişikteki konsolide finansal
tablolarda 33.697.213 TL ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmıştır (31 Aralık 2009: 49.315.499 TL).
Yatırım indirimindeki yeni uygulama 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yürürlüğe girmiştir. Kanunun 5. maddesi, 5479
sayılı Kanun maddesinin 2. bendinin iptalinden sonra vergi matrahının hesaplanmasında faydalanılabilecek yatırım teşviki tutarını
düzenlemektedir. 6009 sayılı Kanun’a göre, vergi mükellefleri ilgili vergi döneminde vergiye baz gelirlerinin %25’ine kadar olan kısmı
için 5479 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki dönemlerden kaynaklanan yatırım teşvikinden faydalanabilirler.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
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 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.
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.
38. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait adi ve seyreltilmiş HBK tutarları, 98.993.553 TL ve 108.665.150
TL tutarındaki ana şirket hissedarlarına ait dönem kârlarının ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine bölünmesiyle
hesaplanmıştır. Ana şirketin hissedarlarına ait HBK hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem kârı (TL)
Faaliyetlerden elde edilen HBK (TL)

1 Ocak’taki ihraç edilmiş adi hisse senetleri
Yıl içerisinde ihraç edilen hisse senetlerinin etkisi
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)

2010
363.281.250

2009
346.693.065

98.993.553

108.665.150

0,27

0,31

2010
363.281.250
363.281.250

2009
242.187.500
104.505.565
346.693.065
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
39. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar
Ticari olmayan alacaklar

31 Aralık 2010
9.484.731
1.015.626
10.500.357

31 Aralık 2009
18.866.673
3.778.412
22.645.085

12.416.840
16.313.961
28.730.801

12.181.029
14.359.804
26.540.833

Ticari borçlar
Ticari olmayan borçlar

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 ve müştereken kontrol edilen ortaklıkları arasında gerçekleşen diğer tüm işlemler
konsolidasyon sırasında eliminasyon işlemine tabi tutulmuştur. Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda
açıklanmıştır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan ticari alacaklar
ATÜ
TAV G Otopark Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş.
TAV İnşaat
Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Diğer ilişkili şirketler

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

3.285.912
2.334.624
2.276.683
993.293
594.219
9.484.731

3.523.598
14.217.980
57.903
1.067.192
18.866.673
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar
CAS
TAV Gözen
Diğer ilişkili şirketler

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

998.092
17.534
1.015.626

918.549
935.637
1.924.226
3.778.412

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

11.229.422
1.187.418
12.416.840

9.610.421
2.451.737
118.871
12.181.029

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

10.492.798
2.545.943
3.275.220
16.313.961

11.061.179
1.496.738
1.801.887
14.359.804

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara ticari borçlar
IBS Sigorta (*)
TAV İnşaat
Diğer ilişkili şirketler

(*) IBS Sigorta, Grup’a sigorta aracılık hizmetleri vermektedir.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari olmayan borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar
TGS (*)
ATÜ
Diğer ilişkili şirketler

(*) TGS’ye olan borç HAVAŞ’ın TGS’nin sermaye artışına iştirakinin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ödenmemiş kısmıdır (Not 3).
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara uzun vadeli ticari olmayan borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara uzun vadeli ticari olmayan borçlar
ATÜ
TGS (*)

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

18.454.939
10.500.000
28.954.939

20.723.677
20.500.000
41.223.677

(*) TGS’ye olan borç HAVAŞ’ın TGS’nin sermaye artışına iştirakinin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ödenmemiş kısmıdır (not 3).

İlişkili taraflara verilen hizmetler
ATÜ (*)
Diğer ilişkili şirketler

2010

2009

149.798.345
9.030.122
158.828.467

139.239.213
12.380.960
151.620.173

(*) ATÜ’ye verilen hizmetler, gümrüksüz mağaza imtiyaz gelirinin, oransal konsolidasyona göre elimine olmayan kısmından
oluşmaktadır.

İlişkili taraflardan alınan hizmetler
IBS Sigorta (*)
Tepe Servis ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
TAV Havacılık
TAV İnşaat
Diğer ilişkili şirketler

2010

2009

15.608.603
1.212.565
1.026.388
891.543
867.751
19.606.850

14.288.332
60.040
355.637
32.800
1.423.754
16.160.563

2010

2009

117.727.905
117.727.905

482.849.201
482.849.201

(*) IBS Sigorta, Grup’a sigorta aracılık hizmetleri vermektedir.

İlişkili taraflardan alınan inşaat hizmetleri
TAV İnşaat
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
2010 yılındaTAV İnşaat’tan alınan inşaat hizmetleri Üsküp ve Ohrid inşaatlarının yapımı ile TAV İstanbul ve Gazipaşa Havalimanı’nın
yenilenmesine ilişkin hizmetlerden oluşmaktadır.

İlişkili taraflardan elde edilen / ilişkili taraflara ilişkin faiz (giderleri) / gelirleri (net)
TGS
ATÜ
TAV İnşaat
Diğer ilişkili taraflar

2010

2009

(2.959.133)
(1.307.497)
(298.934)
44.144
(4.521.420)

(2.081.226)
(1.490.074)
(2.580.597)
340.405
(5.811.492)

Grup tarafından kullanılan ortalama yıllık faiz oranı %3,81’dir (31 Aralık 2009: %3,82). 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:

Kısa vadeli faydalar (ücret ve primler)

31 Aralık 2010 ve 2009 itibariyle, Grup’un direktörlere ve üst düzey yöneticilere borcu bulunmamaktadır.

2010
15.485.131
15.485.131

2009
12.992.273
12.992.273
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
40. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kredi riski
Finansal varlıkların kayıtlı değerleri. maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama dönemi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31/12/2010
Raporlama dönemi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat.vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da
değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter
değeri
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
- Teminat. vs ile güvence
altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter
değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt
defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Finansal durum tablosu dışı
kredi içeren unsurlar

Diğer Alacaklar
Diğer Taraf Bankalardaki
İlişkili Taraf
(*) Mevduat (**) Türev Araçlar

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

Diğer (***)

9.484.731

392.387.427

1.015.626

14.574.404

848.933.591

-

-

-

299.557.771

-

-

-

-

-

9.484.731

345.913.249

1.015.626

14.574.404

848.933.591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.474.178

-

-

-

-

-

-

24.040.908

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.375.789
(6.375.789)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Alacaklar
31/12/2010
Vadesi üzerinden 1-30 gün
geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay
geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş

Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Türev
Araçlar

Diğer

10.554.990
11.163.933

-

-

-

-

16.092.207
14.668.581
370.256

-

-

-

-

(*) Verilen avanslar gibi finansal olmayan araçlar diğer taraflardan diğer alacaklar içerisine dahil edilmemiştir.
(**) Bankalardaki mevduat bakiyesinin 783.667.634 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.
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31/12/2009
Raporlama dönemi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat.vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da
değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter
değeri
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
- Teminat. vs ile güvence
altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter
değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Vadesi geçmemiş (brüt
defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Finansal durum tablosu dışı
kredi içeren unsurlar

Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer Bankalardaki
Taraf
Taraf (*) Mevduat (**) Türev Araçlar

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

Diğer (***)

18.866.673

424.503.579

3.778.412

3.317.990

750.280.309

13.806.004

-

-

347.805.468

-

-

-

-

-

18.866.673

392.574.304

3.778.412

3.317.990

750.280.309

13.806.004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.929.275

-

-

-

-

-

-

10.135.767

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.420.939
(4.420.939)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Alacaklar
31/12/2009
Vadesi üzerinden 1-30 gün
geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay
geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş

Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Türev
Araçlar

Diğer

10.590.251
12.306.905

-

-

-

-

7.810.848
5.319.577
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.
Değer düşüklüğü
Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Dönem başı itibariyle
Dönem içindeki tahsilat
Dönem içinde ayrılan karşılık
Çevrim farkı
Dönem sonu itibariyle bakiye

2010
(4.420.939)
825.158
(2.657.900)
(122.108)
(6.375.789)

2009
(3.952.771)
193.004
(659.115)
(2.057)
(4.420.939)

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 HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Likidite riski
Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin. sözleşmeye göre belirlenmiş
vadeleri aşağıdaki gibidir:
Sözleşmeli
Kayıtlı değer

nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

5 yıldan fazla

Finansal yükümlülükler
Teminatlı banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Faizsiz spot krediler
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar (*)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (*)

2.421.981.161
100.829.912
5.871.313
4.666.601
68.316.282
57.685.740
72.247.712
4.379.969

(3.214.548.074)
(104.137.524)
(5.871.313)
(4.666.601)
(68.461.759)
(93.169.731)
(72.247.712)
(4.379.969)

(166.930.417)
(25.771.959)
(5.871.313)
(368.908)
(68.461.759)
(58.266.572)
(38.244.497)
(4.379.969)

(177.902.950)
(77.031.433)
(1.108.321)
(6.150.050)
(34.003.215)
-

(1.178.837.144)
(1.334.132)
(3.189.372)
(19.678.569)
-

(1.690.877.563)
(9.074.540)
-

Vadeli faiz oranı takası

203.856.030

(263.096.430)

(15.925.550)

(46.177.702)

(152.756.114)

(48.237.064)

11.234.121
2.951.068.841

(647.606.135)
635.184.429
(3.843.000.819)

(384.220.944)

(83.387.768)
83.261.422
(342.500.017)

(334.707.473)
331.123.474
(1.359.379.330)

(229.510.894)
220.799.533
(1.756.900.528)

Çapraz kur takası
Nakit çıkışı
Nakit girişi
Toplam

Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş
vadeleri aşağıdaki gibidir:
Sözleşmeli
Finansal yükümlülükler
Teminatlı banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Faizsiz spot krediler
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli borçlar (*)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (*)
Vadeli faiz oranı takası
Çapraz kur takası
Nakit çıkışı
Nakit girişi
Toplam

Kayıtlı değer

nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

5 yıldan fazla

2.600.126.754
177.606.507
5.141.369
1.024.618
61.946.732
67.764.510
81.407.150
2.412.699

(3.663.727.115)
(184.798.623)
(5.141.369)
(1.069.050)
(62.106.190)
(71.000.303)
(81.407.150)
(2.412.699)

(73.519.883)
(28.277.722)
(5.141.369)
(143.526)
(62.106.190)
(14.367.315)
(80.452.809)
(2.412.699)

(223.203.581)
(113.432.529)
(424.635)
(15.409.312)
(954.341)
-

(1.239.115.991)
(43.088.372)
(500.889)
(41.223.676)
-

(2.127.887.660)
-

184.491.368

(248.424.514)

(5.110.838)

(50.419.277)

(144.186.644)

(48.707.755)

(13.806.004)
3.168.115.703

(685.840.525)
702.542.535
(4.303.385.003)

(43.734.429)
44.121.196
(271.145.584)

(35.396.092)
36.707.975
(402.531.792)

(311.265.780)
321.614.881
(1.457.766.471)

(295.444.224)
300.098.483
(2.171.941.156)

(*) Alınan depozito ve ertelenmiş gelirler gibi finansal olmayan varlıklar diğer borçlar ve diğer yükümlülükler içerisine dahil
edilmemiştir.

bir bakışta tav

değerlendirmeler

2010 yılı faaliyetleri

260
raporlar ve finansal bilgiler

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Aşağıdaki tablo nakit akış koruması olan türevlerle ilgili nakit akışların gerçekleşmesi beklenen değerlerini göstermektedir:

31 Aralık 2010
Vadeli faiz oranı takası
Varlık
Kaynak
Çapraz kur takası
Varlık
Kaynak

31 Aralık 2009
Vadeli faiz oranı takası
Varlık
Kaynak
Çapraz kur takası
Varlık
Kaynak

Tahmini
nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

5 yıldan fazla

(203.856.030) (263.096.430)

(15.925.550)

(46.177.702)

(152.756.114)

(48.237.064)

Kayıtlı değer

(11.234.121)
(215.090.151)

(12.421.706)
(275.518.136)

(15.925.550)

(126.346)
(46.304.048)

(3.583.999)
(156.340.113)

(8.711.361)
(56.948.425)

Kayıtlı değer

Tahmini
nakit akışı

3 aydan az

3-12 ay

1-5 yıl

5 yıldan fazla

(184.491.368)

(248.424.514)

(5.110.838)

(50.419.277)

(144.186.644)

(48.707.755)

13.806.004
(170.685.364)

16.702.010
(231.722.504)

386.767
(4.724.071)

1.311.883
(49.107.394)

10.349.101
(133.837.543)

4.654.259
(44.053.496)
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Yabancı para riski
Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.

1. Ticari alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa.
Banka Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler
(10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
(14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı Türev
araçların Net Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
(***)
19b. Hedge Edilen Toplam
Yükümlülük Tutarı (***)
20. Net Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı
Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a14-15-16a)
22. Döviz Hedge’i için Kullanılan
Finansal Araçların Toplam Gerçeğe
Uygun Değeri (***)
23. İhracat (***)
24. İthalat (***)

TL Karşılığı
47.688.061

ABD Doları
17.946.947

Avro (*)
575.824

TL
6.864.622

Diğer (**)
11.897.538

TL Karşılığı
42.000.527

ABD Doları
13.561.070

Avro (*)
711.409

TL
14.754.143

Diğer (**)
5.290.627

271.933.204
20.037.114
339.658.379
130.621
130.621
339.789.000
33.776.556
128.961.862
59.093.240

18.992.275
63.631
37.002.853
8.299
8.299
37.011.152
3.450.238
64.484.734
7.500.405

126.390
1.797
704.011
704.011
45.785
170.907

227.336.328
16.424.585
250.625.535
94.407
94.407
250.719.942
13.370.074
16.152.150
41.620.623

14.975.833 450.855.230
3.510.473
17.616.833
30.383.844 510.472.590
23.384
270.085
23.384
270.085
30.407.228 510.742.675
15.026.630 28.382.868
1.882.192 279.352.888
5.706.083
35.660.651

164.865.939
81.755
178.508.764
27.800
27.800
178.536.564
4.073.077
155.716.187
6.011.031

1.100.025
415.285
2.226.719
2.226.719
103.535
17.409

201.632.709
7.832.593
224.219.445
222.120
222.120
224.441.565
15.086.218
44.891.025
21.589.331

30.464.946
9.856.636
45.612.209
6.107
6.107
45.618.316
8.226.359
4.059.366

931.498

108.206

-

500.628

263.585

8.280.253

336.430

-

8.925.129

-

222.763.156
-

75.543.583
-

216.692
-

71.643.475
-

22.878.490
-

351.676.660
-

166.136.725
-

120.944
-

90.491.703
-

12.285.725
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222.763.156

75.543.583

216.692

71.643.475

22.878.490

351.676.660

166.136.725

120.944

90.491.703

12.285.725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117.025.844

(38.532.431)

487.319

179.076.467

7.528.738

159.066.015

12.399.839

2.105.775

133.949.862

33.332.591

97.789.607

(38.496.155)

485.522

163.058.103

4.258.466

149.459.350

12.626.714

1.690.490

134.820.278

23.469.848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Geçerli para birimi Avro olmayan bağlı ortaklıkların ve müştereken kontrol edilen ortaklıkların Avro kuru riski bu kolonda
sunulmuştur.
(**) Diğer para birimlerindeki varlık ve yükümlülükler TL karşılıkları olarak belirtilmişlerdir.
(***) TAV Holding’in %100 bağlı ortaklığı TAV İstanbul, ABD Doları ve Avro arasındaki pariteyi sabitleyen bir çapraz kur swap
sözleşmesine (“cross currency swap”) girmiştir. Sözleşme, DHMİ’ye 2018 yılına kadar her yılın Aralık ayında yapılacak olan ödemeler
için imzalanmıştır. 31 Aralık 2010 itibariyle, sözleşmenin nominal değeri 647.524.171 TL’dir (416.493.513 ABD Doları, 316.004.183 Avro’ya
bağlanmıştır) (31 Aralık 2009: 685.840.523 TL’dir. 470.814.932 ABD Doları, 317.474.667 Avro’ya bağlanmıştır). İlgili swap işlemi ileriye
dönük DHMİ ödemelerine ilişkin olması nedeniyle mevcut döviz pozisyonunu etkilememektedir.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Grup, dönem içerisinde Avro karşısında diğer para birimleri için aşağıdaki tabloda belirtilen kurları uygulamıştır.

ABD Doları
TL
GEL

Ortalama Kur
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
0,7538
0,7187
0,5029
0,4649
0,4228
0,4291

Dönem Sonu Kuru
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
0,7545
0,6970
0,4880
0,4629
0,4255
0,4133

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
2010
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(5.957.114)
5.957.114
65.047.093
(53.219.625)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) (*)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
(5.957.114)
5.957.114
65.047.093
(53.219.625)
TL’nin Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
4- TL net varlık/yükümlülüğü
17.907.647
(17.907.647)
5- TL riskinden korunan kısım (-)
6- TL Net Etki (4+5)
17.907.647
(17.907.647)
Diğer döviz kurlarının Avro Karşısında % 10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
752.874
(752.874)
8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
752.874
(752.874)
TOPLAM (3+6+9)
12.703.407
(12.703.407)
65.047.093
(53.219.625)
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
2009
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması 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)
(*) 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,
TAV Tunus ve HAVAŞ’ın değişken faiz oranlı kredilerinin sırasıyla %100, %65, %100, %85 ve %50’si sabitlenmiştir.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).
Profil
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerindeki faize duyarlı finansal araçlar aşağıdaki gibidir:

Sabit oranlı enstrümanlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler

Değişken oranlı enstrümanlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

707.051.933
(428.407.567)
278.644.366

602.859.307
(373.050.693)
229.808.614

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

29.467.640
(2.317.443.556)
(2.287.975.916)

28.744.785
(2.645.782.035)
(2.617.037.250)

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
dönemi itibariyle faiz oranlarındaki değişim kâr veya zararı etkilemeyecektir.
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 9,4 milyon TL’lik artışa sebep olurdu. Tutarın 8
milyon TL’si vadeli faiz oranı takası ile korumaya alınmıştır ve bu nedenle kâr zarar üzerindeki net risk 1,4 milyon TL’dir. Euribor veya
Libor oranındaki 50 baz puanlık artış (azalış), Grup’un özkaynakları altında yer alan değer artış fonunda (finansal riskten korunma
yedeği) yaklaşık 51,9 milyon TL’lik artışa (54,4 milyon TL’lik azalışa) sebep olurdu.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/
zarara yansıtılan varlıklar
Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler

Cari Dönem

Önceki Dönem

(9.393.380)

(4.181.151)

41. FİNANSAL ARAÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer
Varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası [“TL”] olarak belirtilmiştir).

Finansal varlıklar
Hazır değerler
Türev finansal araçlar
Ticari alacaklar (kısa vadeli)
İlişkili taraflardan ticari
alacaklar
İlişkili taraflardan ticari
olmayan alacaklar
Kullanımı kısıtlı banka
bakiyeleri
Diğer dönen varlıklar (*)
Ticari alacaklar (uzun vadeli)
Finansal yükümlülükler
Faizsiz spot krediler
Teminatlı banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Finansal kiralama
işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari olmayan
borçlar
Türev finansal araçlar
Diğer kısa vadeli borçlar (**)
Diğer kısa vadeli
yükümlülükler (**)
Net
Gerçekleşmemiş kazanç

Not

Net Defter
Değeri

Gerçeğe uygun
Değer

Net Defter
Değeri

Gerçeğe uygun
Değer

6
9
10

66.477.670
159.177.395

66.477.670
172.125.224

73.473.795
13.806.004
134.035.037

73.473.795
13.806.004
138.834.449

39

9.484.731

9.484.731

18.866.673

18.866.673

39

1.015.626

1.015.626

3.778.412

3.778.412

12
28
10

783.667.634
14.574.404
233.210.032

783.667.634
14.574.404
322.869.212

678.009.293
3.317.990
290.468.542

678.009.293
3.317.990
420.849.989

8
8
8

(5.871.313)
(2.421.981.161)
(100.829.912)

(5.871.313)
(2.421.981.161)
(100.829.912)

(5.141.369)
(2.600.126.754)
(177.606.507)

(5.141.369)
(2.600.126.754)
(177.606.507)

8
10
39

(4.666.601)
(68.316.282)
(12.416.840)

(4.666.601)
(68.316.282)
(12.416.840)

(1.024.618)
(61.946.732)
(12.181.029)

(1.024.618)
(61.946.732)
(12.181.029)

39
9

(45.268.900)
(215.090.151)
(72.247.712)

(45.268.900)
(215.090.151)
(72.247.712)

(55.583.481)
(184.491.368)
(81.407.150)

(55.583.481)
(184.491.368)
(81.407.150)

28

(4.379.969)
(1.683.461.349)

(4.379.969)
(1.580.854.340)
(102.607.009)

(2.412.699)
(1.966.165.961)

(2.412.699)
(1.830.985.102)
(135.180.859)

(*) 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 kısa vadeli borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler
içerisine dahil edilmemiştir.
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TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(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 finansal durum tablosu 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 2010
Vadeli faiz oranı takası
Çapraz kur takası

Seviye 1
-

Seviye 2
(203.856.030)
(11.234.121)
(215.090.151)

Seviye 3
-

31 Aralık 2009
Vadeli faiz oranı takası
Çapraz kur takası

Seviye 1
-

Seviye 2
(184.491.368)
13.806.004
(170.685.364)

Seviye 3
-

						
42. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.

43. 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

ACI
Airports Council International (Uluslararası Havalimanları
Konseyi)
APRON
Bir havaalanında uçakların parklandırılmaları, akaryakıt
ikmalleri, yolcu, yük, posta ve kargonun indirme ve
bindirilme işlemleri ve bakımlarının yapılabilmesi için
ayrılmış sahalardır.
ARINDIRILMIŞ SAHALAR
Dış hatlara açık havaalanlarında yolcuların giriş ve çıkış
yapmadan önce gümrük mevzuatı açısından beyan
ve kontrol işleminden sonra alındıkları, aynı zamanda
yurtdışından gelerek gümrüğe girmeden aynı ülkenin veya
başka bir ülkenin diğer havaalanına giden yolcular için
oluşturulmuş sahalardır.
Baggage Handling System (BHS)
Check-in gişelerinde teslim alınan bagajların, uçağa
yükleniş noktalarına kadar taşıyan konveyor bant sistemi.
CHARTER TERMİNALİ
Tarifeli ya da düzenli seferler dışında gerçekleşen uçuşlarla
seyahat eden yolcular için ayrılmış terminal binası.
CHECK-IN
Havaalanı terminallerinde, havayolu veya yer hizmet
kuruluş görevlilerinin, yolcuların bilet, bagaj işlem ve
kontrollerini yapmaları anlamındadır.
CHECK-IN KONTUARI
Terminallerde yolcuların check-in işlemlerinin yapıldığı,
donanımlı masalardır.
CHECK-IN SALONLARI
Terminallerde check-in kontuarlarının toplu halde
bulunduğu bölümlerdir.
CIP YOLCUSU
Ticari önemi haiz kişi.
DUTY FREE SHOP
Havaalanlarında gümrük vergisi alınmadan alış-veriş
yapılan mağazalardır.
EL BAGAJ ARABALARI
Havaalanlarında yolcu eşyasını taşımak üzere yararlanılan
mekanik portatif taşıyıcılardır.
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.
GÜMRÜKLÜ SALON
Dış hatlara açık havaalanlarında yolcuların giriş ve çıkış
yapmadan önce gümrük mevzuatı açısından beyan veya
kontrol işlemine tabi tutuldukları izole edilmiş salonlardır.
GÜMRÜK MUHAFAZA
Dış hatlarda açık havaalanlarında yolcuya ait eşya ya da
diğer yük, kargo ve postanın gümrük mevzuatı açısından
denetlenmek veya alıkonulmak üzere, ya da yurt dışına
gidip-gelecek her türlü mal ve malzemenin alınması veya
gönderilmesi aşamasında işlemlerin gümrük mevzuatına
uygunluğunu kontrol eden teşkilattır.
HANGAR
Havaalanlarında uçakların bakım ve onarımlarının yapılması
veya muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan genellikle
büyük yapılı binalardır.
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.
HAVAŞ
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. Havaalanlarında yer
hizmetini yürüten kuruluştur.
HAVAALANI
Karada veya suda, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar
dahil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yapmak üzere
kullanmaları amacıyla düzenlenmiş sahalardır.
HİSSE BAŞINA KÂR
Bir şirketin vergi sonrası toplam kârının, şirketin hisse
senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen göstergedir.
HUB
Ana Merkez
ICAA
International Civil Airports Association (Uluslararasi Sivil
Hava Meydanları Birliği)
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ICAN
International Comission for Air Navigation (Uluslararası
Hava Seyrüsefer Komitesi)

PİST
Bir kara meydanında uçakların iniş ve kalkışları için
hazırlanmış, dikdörtgen şeklinde belirlenmiş sahalardır.

ICAO
International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil
Havacılık Teşkilatı)

RAMP
Havalimanlarında uçakların park ettiği ve uçağa hizmet
verilen alandır.

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.

TAKSİ
Uçağın yerde yaptığı hareket anlamındadır.

İŞTİRAK
Bir ortaklıkla işletme arasında, ortaklığın yönetimine ve
ortaklık politikalarının belirlenmesine katılım anlamında
devamlı bir bağ yaratan, doğrudan veya dolaylı sermaye ve
yönetim ilişkisidir.
KOMPOZİT KAPLAMA
Bir pistin beton ve asfalt karışık kaplanmasıdır.
KONVEYÖR
Terminallerde yolcu check-in’i esnasında, yolcu beraberinde
olmayacak bagajların uçağa yerleştirilmek üzere alınarak
gönderilmesi veya uçaktan gelen bagajların alınması
amacıyla yolcuların yararlandıkları mekanik taşıyıcı görevini
yapan şeritlerdir.
LİKİTİDE
Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme
derecesidir.

TAKSİRUT
Bir havaalanında uçakların yerde pist ve apron gibi bölümler
arasında gidip gelmeleri için düzenlenmiş standart
ölçülerdeki yollardır.
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, yiyecekiçecek ve konaklama hizmetlerinden yararlanmazlar.

ORGANİK BÜYÜME
Bir şirketin kendi faaliyetleriyle sağladığı büyümedir. Üretim
artışı ve bu üretimin satılmasıyla elde edilen ciro artışını
ifade eder.

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.

OVERFLIGHT UÇUŞ
Bir hava aracının bir ülke hava sahasını, herhangi bir yere
inmeksizin kat etmesidir.

VIP
Çok önemli kişi. Unvanları Başbakanlık tarafından listelenen
Kamu Kuruluşlarının önde gelen yöneticileridir.

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.

VIP SALONU
VIP Yolcuları için havaalanlarında ayrılmış mekânlardır.

PİK GÜN, PİK SAAT
Belirli bir dönem içerisinde (genellikle bir takvim yılı
içerisinde) bir havaalanında birim günde veya saatte
kaydedilen işlem görmüş en yüksek yolcu, uçak, kargo vs.
sayısıdır.

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.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
İstanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
(A Kapısı - VIP Yanı) 34149 Yeşilköy, İstanbul
Tel: 0 212 463 30 00 Faks: 0 212 465 50 50
www.tavhavalimanlari.com.tr
www.tavyatirimciiliskileri.com

