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Kurumsal Yönetim !lkelerine Uyum 
Beyanı
TAV Havalimanları Holding A.$. 
(“$irket”), Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim #lkeleri”ne ve 
bütün yasal düzenlemelere uyum 
sa%lama yönünde azami ölçüde özen 
göstermekte olup, SPK tarafından 
yayınlanan Kurumsal Yönetim 
#lkelerinin e&itlik, &e'fa'lık, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını 
benimsemi&tir. $irketimiz pay 
sahipleri, menfaat sahipleri 
(çalı&anlar, yolcular, tedarikçiler vb.), 
yönetim kurulu gibi ilgili olan tüm 
grupların çıkarlarına en iyi hizmeti 
verebilmek için $irketimize uygun 
yapılar ve prensipler sürekli olarak 
geli&tirilmektedir. 

SPK tarafından belirlenen “Kurumsal 
Yönetim #lkeleri”, $irket tarafından 
da benimsenmekte ve bu evrensel 
prensipler uygulanmaktadır. 

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu 
kurumsal yönetim ilkelerine uygun 
olarak derecelendirme yapmak üzere 
faaliyet izni bulunan derecelendirme 
kurulu&u SAHA Kurumsal Yönetim 
ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri 
tarafından hazırlanan TAV 
Havalimanları Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Dönemsel Revizyon 
Raporu tamamlanmı&tır. $irket için 
() A%ustos *+*+ tarihinde ,,"! 
olarak belirlenen Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu, (- A%ustos 
*+*( tarihinde ,,"! olarak teyit 
edilmi&tir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nun alt ba&lıklar itibarıyla da%ılımı 
a&a%ıda yer alan tabloda verilmektedir:

Alt Kategoriler A"ırlık Alınan Not

Pay Sahipleri +,*. ,.,,+ 

Kamuyu Aydınlatma ve 
$e'fa'lık +,*. ,/,". 

Menfaat Sahipleri +,(. ,/,/* 

Yönetim Kurulu +,-. ,),,/ 

Toplam !,"" #$,%" 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna, TAV Yatırımcı #li&kileri’nin 
internet sitesi https://ir.tav.aero/tr-TR/ üzerinden ula&ılabilmektedir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim 
!lkelerinin Gerekçeleri 
$irket’in Kurumsal Yönetim 
Komitesi, kurumsal yönetim 
uygulamalarını geli&tirmeye yönelik 
çalı&malarına devam etmektedir. 
#lkelerin bir kısmında uygulamada 
ya&anan zorluklar, bazı ilkelere 
uyum konusunda gerek ülkemizde 
gerekse uluslararası platformda 
süregelen tar0ı&malar, bazı ilkelerin 
ise $irket’in mevcut yapısı ile 
tam olarak ör0ü&memesi gibi 
nedenlerden dolayı ilkelere tam 
uyum henüz sa%lanamamı&tır. SPK 
Kurumsal Yönetim Tebli%i uyarınca 
uygulanması zorunlu tüm ilkelere 
uyum sa%lanmı& olup, uygulanması 
zorunlu olmayan ilkelerden henüz 
tam olarak uygulanmayan ilkeler 
a&a%ıda sıralanmı&tır. Söz konusu 
zorunlu olmayan ilkelere uyum 
sa%lanamaması nedeniyle $irketimizin 
maruz kaldı%ı herhangi bir çıkar 
çatı&ması bulunmamaktadır. 

Esas Sözle&me’de bir hüküm 
bulunmamasına kar&ın, Genel 
Kurul toplantıları, Genel Kurul #ç 
Yönergesinde belir0ildi%i &ekilde, 
menfaat sahipleri ve medya dâhil 
kamuya açık olarak $irket merkezinin 
bulundu%u #stanbul’da yapılmaktadır. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesince, *+(- yılından bu yana 
gerçekle&tirilen Ola%an Genel Kurul 
Toplantısı elektronik oy kullanımına 
açık bir &ekilde gerçekle&tirilmi&tir.

Azınlık hakları Esas Sözle&me ile 
sermayenin yirmide birinden 
daha dü&ük bir oranda pay sahibi 
olanlara tanınmamı& olup, genel 
uygulamalara paralel olarak azınlı%a 
düzenlemelerdeki genel hükümler 
çerçevesinde haklar sa%lanmı&tır. 
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Esas Sözle&me’de ifade edilmemesine 
kar&ın, $irket’in kurulu&undan bu yana 
Yönetim Kurulu Ba&kanı ile #cra Kurulu 
Ba&kanı aynı ki&i de%ildir. $irket’te hiç 
kimse sınırsız karar verme yetkisine 
sahip de%ildir. $irketimizin or0aklık 
yapısı, SPK Kurumsal Yönetim tebli%i 
gere%i komite ba&kanlarının ba%ımsız 
üyelerden olu&masının gereklili%i 
gibi mevzuattan kaynaklanan 
zorunluluklara uyum nedeniyle 
ve ayrıca dör0 farklı komitenin 
olu&turulması gerekti%inden, Yönetim 
Kurulu Üyelerinin bazıları birkaç 
komitede birden görev almı&tır.

“Kurumsal Yönetim #lkeleri”nin 
).".. no.lu maddesi uyarınca 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst 
düzey yöneticilere verilen ücretler 
ile sa%lanan di%er tüm menfaatler 
yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla 
kamuya açıklanmaktadır. Ancak 
yapılan açıklama ki&i bazında 
de%il Yönetim Kurulu ve üst düzey 
yönetici ayrımına yer verilecek 
&ekildedir. Ücretlendirme Politikası 
yazılı hale getirilmi& ve Genel Kurul 
toplantısında ayrı bir madde olarak 
or0akların bilgisine sunulmu& ve 
pay sahiplerinin bu konuda görü& 
bildirmesi sa%lanmı&tır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi 
Ba&kanı
Ebru Yonca Çapa

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Fernando Echegaray
Franck Mereyde
Filiz Demiröz
Besim Meriç

Uyum Durumu
Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

!.!. PAY SAH'PL'(' HAKLARININ 
KULLANIMININ KOLAYLA)TIRILMASI

(.(.* - Pay sahipli%i haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve 
açıklamalar güncel olarak or0aklı%ın 
kurumsal internet sitesinde yatırımcıların 
kullanımına sunulmaktadır.

X

!.*. B'LG' ALMA VE 'NCELEME HAKKI

(.*.(- $irket yönetimi özel denetim 
yapılmasını zorla&tırıcı i&lem yapmaktan 
kaçınmı&tır.

X

!.+. GENEL KURUL

(.-.* - $irket, Genel Kurul gündeminin 
açık &ekilde ifade edilmesini ve her tekli'in 
ayrı bir ba&lık altında verilmi& olmasını 
temin etmi&tir.

X
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Uyum Durumu
Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

(.-.! - #mtiyazlı bir &ekilde or0aklık 
bilgilerine ula&ma imkânı olan kimseler, 
kendileri adına or0aklı%ın faaliyet konusu 
kapsamında yaptıkları i&lemler hakkında 
genel kurulda bilgi verilmesini teminen 
gündeme eklenmek üzere yönetim 
kurulunu bilgilendirmi&tir.

X

(.-./ - Gündemde özellik arz eden 
konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, 
ilgili di%er ki&iler, 'inansal tabloların 
hazırlanmasında sorumlulu%u bulunan 
yetkililer ve denetçiler, genel kurul 
toplantısında hazır bulunmu&tur.

X

(.-.(+-Genel kurul gündeminde, 
tüm ba%ı&ların ve yardımların tutarları 
ve bunlardan yararlananlara ayrı bir 
maddede yer verilmi&tir.

X

(.-.(( - Genel Kurul toplantısı söz hakkı 
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya 
dahil kamuya açık olarak yapılmı&tır.

X

!.,. OY HAKKI

(.).( - Pay sahiplerinin oy haklarını 
kullanmalarını zorla&tırıcı herhangi bir 
kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X

(.).*-$irketin imtiyazlı oy hakkına sahip 
payı bulunmamaktadır. X

(.).- - $irket, beraberinde hakimiyet 
ili&kisini de getiren kar&ılıklı i&tirak ili&kisi 
içerisinde bulundu%u herhangi bir 
or0aklı%ın Genel Kurulu’nda oy haklarını 
kullanmamı&tır.

X
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Uyum Durumu
Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

!.-. AZLIK HAKLARI

(...(- $irket azlık haklarının 
kullandırılmasına azami özen göstermi&tir. X

(...*-Azlık hakları esas sözle&me ile 
sermayenin yirmide birinden daha dü&ük 
bir orana sahip olanlara da tanınmı& ve 
azlık haklarının kapsamı esas sözle&mede 
düzenlenerek geni&letilmi&tir.

X

$irket Esas 
Sözle&memiz 

uyarınca; $irket 
sermayesinin en 
az %.’ini temsil 

eden pay sahipleri 
azlık haklarına 

sahiptir.

!.$. KÂR PAYI HAKKI

(.".( - Genel kurul tarafından onaylanan 
kâr da%ıtım politikası or0aklı%ın kurumsal 
internet sitesinde kamuya açıklanmı&tır.

X

(.".* - Kâr da%ıtım politikası, pay 
sahiplerinin or0aklı%ın gelecek 
dönemlerde elde edece%i kârın da%ıtım 
usul ve esaslarını öngörebilmesine 
imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri 
içermektedir.

X

(.".- - Kâr da%ıtmama nedenleri ve 
da%ıtılmayan kârın kullanım &ekli ilgili 
gündem maddesinde belir0ilmi&tir.

X

(.".) - Yönetim kurulu, kâr da%ıtım 
politikasında pay sahiplerinin menfaatleri 
ile or0aklık menfaati arasında denge 
sa%lanıp sa%lanmadı%ını gözden 
geçirmi&tir.

X

!.%. PAYLARIN DEVR'

(.!.( - Payların devredilmesini zorla&tırıcı 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. X
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Uyum Durumu
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

*.!. KURUMSAL 'NTERNET S'TES'

*.(.( - $irketin kurumsal internet sitesi, 
*.(.( numaralı kurumsal yönetim ilkesinde 
yer alan tüm ö%eleri içermektedir.

X

*.(.*-Pay sahipli%i yapısı (çıkarılmı& 
sermayenin %.’inden fazlasına sahip 
gerçek ki&i pay sahiplerinin adları, 
imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal 
internet sitesinde en az " ayda bir 
güncellenmektedir.

X

*.(.) - $irketin kurumsal internet 
sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen 
aynı içerikte olacak &ekilde ihtiyaca göre 
seçilen yabancı dillerde de hazırlanmı&tır.

X

*.*. FAAL'YET RAPORU

*.*.( - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet 
raporunun &irket faaliyetlerini tam 
ve do%ru &ekilde yansıtmasını temin 
etmektedir.

X

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

X

+.!. MENFAAT SAH'PLER'NE 'L')K'N 
)'RKET POL'T'KASI

-.(.(- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili 
düzenlemeler, sözle&meler ve iyi niyet 
kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

X

-.(.- - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili 
politika ve prosedürler &irketin kurumsal 
internet sitesinde yayımlanmaktadır.

X

-.(.) - Menfaat sahiplerinin, mevzuata 
aykırı ve etik açıdan uygun olmayan 
i&lemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar olu&turulmu&tur.

X

-.(.. - $irket, menfaat sahipleri arasındaki 
çıkar çatı&malarını dengeli bir &ekilde ele 
almaktadır.

X
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Uyum Durumu
Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

+.*. MENFAAT SAH'PLER'N'N 
)'RKET YÖNET'M'NE KATILIMININ 
DESTEKLENMES'

-.*.( - Çalı&anların yönetime katılımı, esas 
sözle&me veya &irket içi yönetmeliklerle 
düzenlenmi&tir.

X

-.*.* - Menfaat sahipleri bakımından 
sonuç do%uran önemli kararlarda menfaat 
sahiplerinin görü&lerini almak üzere 
anket / konsültasyon gibi yöntemler 
uygulanmı&tır.

X

+.+. )'RKET'N 'NSAN KAYNAKLARI 
POL'T'KASI

-.-.( - $irket fırsat e&itli%i sa%layan bir 
istihdam politikası ve tüm kilit yönetici 
pozisyonları için bir hale'iyet planlaması 
benimsemi&tir.

X

-.-.* - Personel alımına ili&kin ölçütler 
yazılı olarak belirlenmi&tir. X

-.-.- - $irketin bir #nsan Kaynakları 
Geli&im Politikası bulunmaktadır ve 
bu kapsamda çalı&anlar için e%itimler 
düzenlemektedir.

X

-.-.) - $irketin 'inansal durumu, 
ücretlendirme, kariyer planlaması, e%itim 
ve sa%lık gibi konularda çalı&anların 
bilgilendirilmesine yönelik toplantılar 
düzenlenmi&tir.

X



TAV Havalimanları !"!# Faaliyet Raporu

/*

KURUMSAL YÖNET!M !LKELER! UYUM RAPORU

Uyum Durumu
Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

-.-.. - Çalı&anları etkileyebilecek kararlar 
kendilerine ve çalı&an temsilcilerine 
bildirilmi&tir. Bu konularda ilgili 
sendikaların da görü&ü alınmı&tır.

X

#nsan kaynakları 
politikasında 

belir0ilmi& olan 
çalı&anlarla 

ilgili kararlarda 
sendikalardan 

görü& alınması ve 
toplu i& sözle&mesi 

konuları TAV 
Grubu &irketleri 

genelinde sendikal 
yapılanma 
söz konusu 

olmadı%ından 
uygulanabilir 

de%ildir.

-.-." - Görev tanımları ve per1ormans 
kriterleri tüm çalı&anlar için ayrıntılı olarak 
hazırlanarak çalı&anlara duyurulmu& ve 
ücretlendirme kararlarında kullanılmı&tır.

X

-.-.! - Çalı&anlar arasında ayrımcılık 
yapılmasını önlemek ve çalı&anları &irket 
içi 'iziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü 
muamelelere kar&ı korumaya yönelik 
prosedürler, e%itimler, farkındalı%ı 
ar0ırma, hede'ler, izleme, &ikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alınmı&tır.

X

-.-./ - $irket, dernek kurma özgürlü%ünü 
ve toplu i& sözle&mesi hakkının etkin bir 
biçimde tanınmasını desteklemektedir.

X

-.-., - Çalı&anlar için güvenli bir çalı&ma 
or0amı sa%lanmaktadır. X
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Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

+.,. MÜ)TER'LER VE TEDAR'KÇ'LERLE 
'L')K'LER

-.).(-$irket, mü&teri memnuniyetini 
ölçmü&tür ve ko&ulsuz mü&teri 
memnuniyeti anlayı&ıyla faaliyet 
göstermi&tir.

X

-.).* - Mü&terinin satın aldı%ı mal 
ve hizmete ili&kin taleplerinin i&leme 
konulmasında gecikme oldu%unda bu 
durum mü&terilere bildirilmektedir.

X

-.).- - $irket mal ve hizmetlerle ilgili 
kalite standar0larına ba%lıdır. X

-.).) - $irket, mü&teri ve tedarikçilerin 
ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin 
gizlili%ini korumaya yönelik kontrollere 
sahiptir.

X

+.-. ET'K KURALLAR VE SOSYAL 
SORUMLULUK

-...( - Yönetim kurulu Etik Davranı& 
Kuralları'nı belirleyerek &irketin kurumsal 
internet sitesinde yayımlamı&tır.

X

-...*- Or0aklık, sosyal sorumluluk 
konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve 
rü&vetin önlenmesine yönelik tedbirler 
almı&tır.

X

,.!. YÖNET'M KURULUNUN ')LEV'

).(.(-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin 
&irketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit 
etmemesini ve etkin bir risk yönetimi 
uygulanmasını sa%lamaktadır.

X

).(.*-Toplantı gündem ve tutanakları, 
yönetim kurulunun &irketin stratejik 
hede'lerini tar0ı&arak onayladı%ını, 
ihtiyaç duyulan kaynakları belirledi%ini ve 
yönetimin per1ormansının denetlendi%ini 
or0aya koymaktadır.

X
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,.*. YÖNET'M KURULUNUN FAAL'YET 
ESASLARI

).*.(-Yönetim kurulu faaliyetlerini 
belgelendirmi& ve pay sahiplerinin 
bilgisine sunmu&tur.

X

).*.*-Yönetim kurulu üyelerinin görev 
ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda 
açıklanmı&tır.

X

).*.- - Yönetim kurulu, &irketin ölçe%ine 
ve faaliyetlerinin karma&ıklı%ına uygun bir 
iç kontrol sistemi olu&turmu&tur.

X

).*.)-#ç kontrol sisteminin i&leyi&i ve 
etkinli%ine dair bilgiler yıllık faaliyet 
raporunda verilmi&tir.

X

).*.. - Yönetim kurulu ba&kanı ve 
icra ba&kanı (genel müdür) görevleri 
birbirinden ayrılmı& ve tanımlanmı&tır.

X

).*.!-Yönetim kurulu, yatırımcı ili&kileri 
bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin 
etkili bir &ekilde çalı&masını sa%lamakta 
ve &irket ile pay sahipleri arasındaki 
anla&mazlıkların giderilmesinde ve pay 
sahipleriyle ileti&imde yatırımcı ili&kileri 
bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle 
yakın i&birli%i içinde çalı&mı&tır.

X

).*./ - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile &irkette sebep 
olacakları zarara ili&kin olarak $irket, 
sermayenin %*.'ini a&an bir bedelle 
yönetici sorumluluk sigor0ası yaptırmı&tır.

X

,.+. YÖNET'M KURULUNUN YAPISI

).-.,- $irket yönetim kurulunda, kadın 
üye oranı için asgari %*.’lik bir hedef 
belirleyerek bu amaca ula&mak için 
politika olu&turmu&tur. Yönetim kurulu 
yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve 
aday belirleme süreci bu politikaya uygun 
&ekilde gerçekle&tirilmektedir.

X
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).-.(+ - Denetimden sorumlu komitenin 
üyelerinden en az birinin denetim/
muhasebe ve 'inans konusunda . yıllık 
tecrübesi vardır.

X

,.,. YÖNET'M KURULU 
TOPLANTILARININ )EKL'

).).( - Bütün yönetim kurulu üyeleri, 
yönetim kurulu toplantılarının ço%una 
'iziksel katılım sa%lamı&tır.

X

).).* - Yönetim kurulu, gündemde yer 
alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin 
toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre 
tanımlamı&tır.

X

).).- - Toplantıya katılamayan ancak 
görü&lerini yazılı olarak yönetim kuruluna 
bildiren üyenin görü&leri di%er üyelerin 
bilgisine sunulmu&tur.

X

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

).).. - Yönetim kurulu toplantılarının ne 
&ekilde yapılaca%ı &irket içi düzenlemeler 
ile yazılı hale getirilmi&tir.

X

).)." -Yönetim kurulu toplantı 
zaptı gündemdeki tüm maddelerin 
görü&üldü%ünü or0aya koymakta ve karar 
zaptı muhalif görü&leri de içerecek &ekilde 
hazırlanmaktadır.

X

).).! - Yönetim kurulu üyelerinin 
&irket dı&ında ba&ka görevler alması 
sınırlandırılmı&tır. Yönetim kurulu 
üyelerinin &irket dı&ında aldı%ı görevler 
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmu&tur.

X



TAV Havalimanları !"!# Faaliyet Raporu
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KURUMSAL YÖNET!M !LKELER! UYUM RAPORU

Uyum Durumu
Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

,.-. YÖNET'M KURULU BÜNYES'NDE 
OLU)TURULAN KOM'TELER

).... - Her bir yönetim kurulu üyesi 
sadece bir komitede görev almaktadır. X

$irket or0aklık 
yapısı ve ) farklı 
komite olması 
nedeniyle bazı 

üyeler birden fazla 
komitede görev 

almaktadır.

)..."-Komiteler, görü&lerini almak için 
gerekli gördü%ü ki&ileri toplantılara davet 
etmi&tir ve görü&lerini almı&tır.

X

)...! - Komitenin danı&manlık hizmeti 
aldı%ı ki&i/kurulu&un ba%ımsızlı%ı hakkında 
bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer 
verilmi&tir.

X

Yönetim Kurulu 
içerisinde 

olu&turulan 
komiteler 

danı&manlık 
hizmeti 

almamı&tır.

).../ - Komite toplantılarının sonuçları 
hakkında rapor düzenlenerek yönetim 
kurulu üyelerine sunulmu&tur.

X



Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
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Uyum Durumu
Açıklama

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Evet Kısmen Hayır Muaf !lgisiz

,.$. YÖNET'M KURULU ÜYELER'NE 
VE 'DAR' SORUMLULU(U BULUNAN 
YÖNET'C'LERE SA(LANAN MAL' 
HAKLAR

).".( - Yönetim kurulu, sorumluluklarını 
etkili bir &ekilde yerine getirip 
getirmedi%ini de%erlendirmek 
üzere yönetim kurulu per1ormans 
de%erlendirmesi gerçekle&tirmi&tir.

X

).".) - $irket, yönetim kurulu 
üyelerinden herhangi birisine veya idari 
sorumlulu%u bulunan yöneticilerine kredi 
kullandırmamı&, borç vermemi& veya 
ödünç verilen borcun süresini uzatmamı&, 
&ar0ları iyile&tirmemi&, üçüncü &ahıslar 
aracılı%ıyla ki&isel bir kredi ba&lı%ı altında 
kredi kullandırmamı& veya bunlar lehine 
kefalet gibi teminatlar vermemi&tir.

X

).".. - Yönetim kurulu üyeleri ve idari 
sorumlulu%u bulunan yöneticilere verilen 
ücretler yıllık faaliyet raporunda ki&i 
bazında açıklanmı&tır.

X

Yönetim Kurulu 
üyelerine ve idari 

sorumlulu%u 
bulunan 

yöneticilere 
verilen ücretler 

ile sa%lanan 
di%er tüm 

menfaatler, yıllık 
faaliyet raporu 

vasıtasıyla kamuya 
açıklanmaktadır. 
Açıklamamız ki&i 
bazında olmayıp, 
Yönetim Kurulu 

ve üst düzey 
yöneticileri 

kapsamaktadır.
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KURUMSAL YÖNET!M !LKELER! UYUM RAPORU

PAY SAH!PLER!

!.!. Pay Sahipli.i Haklarının Kullanımının 
Kolayla&tırılması

Yıl boyunca &irketin düzenledi%i yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı

(+ konferansa katılım sa%landı ve 
*.- yatırımcı ve analist ile görü&me yapıldı.

!.*. Bilgi Alma ve 'nceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı +

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 
sayısı +

!.+. Genel Kurul

#lke (.-.( (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 
duyuruldu%u KAP duyurusunun ba%lantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/,((+(-

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile e& anlı 
olarak #ngilizce olarak da sunulup sunulmadı%ı Türkçe ve #ngilizce e&anlı olarak sunulmu&tur.

#lke (.-., kapsamında, ba%ımsız üyelerin ço%unlu%unun 
onayı veya katılanların oybirli%i bulunmayan i&lemlerle ilgili 
KAP duyurularının ba%lantıları

-

Kurumsal Yönetim Tebli%i (II-(!.() madde , kapsamında 
gerçekle&tirilen ili&kili taraf i&lemleriyle ilgili KAP 
duyurularının ba%lantıları

-

Kurumsal Yönetim Tebli%i (II-(!.() madde (+ kapsamında 
gerçekle&tirilen yaygın ve süreklilik arz eden i&lemlerle ilgili 
KAP duyurularının ba%lantıları

-

$irketin kurumsal internet sitesinde, ba%ı& ve yardımlara 
ili&kin politikanın yer aldı%ı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/ $irketimizin Politikaları

Ba%ı& ve yardımlara ili&kin politikanın kabul edildi%i genel 
kurul tutana%ının yer aldı%ı KAP duyurusunun ba%lantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/,(,"!,

Esas sözle&mede menfaat sahiplerinin genel kurula 
katılımını düzenleyen madde numarası *!.(

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Genel Kurul, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık 
olarak yapılmı&tır.

!.,. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadı%ı Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy 
oranları -

En büyük pay sahibinin or0aklık oranı %)",(



Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
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!.-. Azlık Hakları

Azlık haklarının, &irketin esas sözle&mesinde (içerik veya 
oran bakımından) geni&letilip geni&letilmedi%i Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından geni&letildi ise ilgili 
esas sözle&me maddesinin numarasını belir0iniz. -

!.$. Kâr Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kâr da%ıtım politikasının yer 
aldı%ı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/ $irketimizin Politikaları

Yönetim kurulunun genel kurula kârın da%ıtılmamasını 
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve da%ıtılmayan 
kârın kullanım &eklini belir0en genel kurul gündem 
maddesine ili&kin tutanak metni

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, $irketimizin *+*+ 
yılına ili&kin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması 

sebebiyle, &irket Kâr Da%ıtım Politikasına uygun olarak, 
*+*+ yılına ili&kin kâr payı da%ıtımı yapılmaması oybirli%i 

ile kabul edildi.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın da%ıtılmamasını 
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutana%ının yer aldı%ı 
KAP duyurusunun ba%lantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/,(,"!,

            
 

Genel Kurul Tarihi ##.$%.#$#&

Genel Kurul 
Toplantıları

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak &irkete iletilen 
ek açıklama talebi sayısı +

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı %",

Do%rudan temsil edilen payların oranı %+,+(

Vekaleten temsil edilen payların oranı %,,,,

$irket’in kurumsal internet sitesinde her gündem 
maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da 
gösterir &ekilde genel kurul toplantı tutanaklarının 
yer aldı%ı bölümün adı

Kurumsal Yönetim/Genel Kurul

Kurumsal internet sitesinde genel kurul 
toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara 
sa%lanan yanıtların yer aldı%ı bölümün adı

Kurumsal Yönetim/Genel Kurul 

Genel kurul toplantı tutana%ının ili&kili tara'larla 
ilgili madde veya paragraf numarası (-. madde 

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir 
&ekilde or0aklık bilgilerine ula&ma imkanı bulunan 
ki&i sayısı (#çeriden ö%renenler listesi)

/*

KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin ba%lantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/,((+(-
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KURUMSAL YÖNET!M !LKELER! UYUM RAPORU

KAMUYU AYDINLATMA VE 'EFFAFLIK

*.!. Kurumsal 'nternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde *.(.(. numaralı kurumsal 
yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldı%ı 
bölümlerin adları

www.tavyatirimciiliskileri.com

Kurumsal internet sitesinde do%rudan veya dolaylı bir 
&ekilde payların %.’inden fazlasına sahip olan gerçek ki&i 
pay sahiplerinin listesinin yer aldı%ı bölüm

TAV Havalimanları/$irketimiz ve Or0aklık Yapımız

Kurumsal internet sitesinin hazırlandı%ı diller Türkçe ve #ngilizce

*.*. Faaliyet Raporu

*.*.*. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belir/ilen 
bilgilerin faaliyet raporunda yer aldı.ı sayfa numaraları 
veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin &irket dı&ında 
yürüttükleri görevler ve üyelerin ba%ımsızlık beyanlarının 
yer aldı%ı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu/Ba%ımsızlık Beyanları

b) Yönetim Kurulu bünyesinde olu&turulan komitelere 
ili&kin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komite Çalı&ma Esasları

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

Yönetim Kurulu

ç) $irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat de%i&iklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 
veya bölüm adı

Faaliyet Raporu/Di%er açıklamalar bölümü

d) $irket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları 
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu/Di%er açıklamalar bölümü

e) $irketin yatırım danı&manlı%ı ve derecelendirme gibi 
hizmet aldı%ı kurumlarla arasındaki çıkar çatı&maları ve 
bunları önlemek için alınan tedbirlere ili&kin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı

-

') Sermayeye do%rudan katılım oranının %.’i a&tı%ı 
kar&ılıklı i&tiraklere ili&kin bilginin sayfa numarası veya 
bölüm adı

Faaliyet Raporu/Di%er açıklamalar bölümü

g) Çalı&anların sosyal hakları, mesleki e%itimi ile di%er 
toplumsal ve çevresel sonuç do%uran &irket faaliyetlerine 
ili&kin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sürdürülebilirlik
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MENFAAT SAH!PLER!

+.!. Menfaat Sahiplerine 'li&kin )irket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer 
aldı%ı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/$irketimizin Politikaları

Çalı&an haklarının ihlali nedeniyle &irket aleyhine kesinle&en 
yargı kararlarının sayısı +

#hbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı #ç Denetim, Risk ve Uyum Direktörü

$irketin ihbar mekanizmasına eri&im bilgileri https://aler0.groupeadp.fr/

+.*. Menfaat Sahiplerinin )irket Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalı&anların yönetim 
organlarına katılımına ili&kin olan iç düzenlemelerin yer 
aldı%ı bölümün adı

Kurumsal Yönetim/$irketimizin Politikaları

Çalı&anların temsil edildi%i yönetim organları #& Sa%lı%ı ve Güvenli%i Komitesi’nde temsil edilmektedir.

+.+. )irketin 'nsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için hale'iyet planı 
geli&tirilmesinde yönetim kurulunun rolü $irketimizin Pay Sahipleri Sözle&mesi’nde tanımlanmı&tır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat e&itli%i ve personel alımı 
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldı%ı 
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

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

Pay edindirme planı bulunup bulunmadı%ı Pay edindirme planı bulunmuyor.

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

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

#& kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle &irket aleyhine 
kesinle&en yargı kararı sayısı +

+.-. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer 
aldı%ı bölümün adı

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

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

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

#r0ikap ve rü&vet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla 
mücadele için alınan önlemler

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/ Etik ve Uyum
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YÖNET!M KURULU-I

,.*. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu per1ormans de%erlendirmesinin 
tarihi

$ubat *+**’de Yönetim Kurulu per1ormans 
de%erlendirilmesi yapılmı&tır.

Yönetim kurulu per1ormans de%erlendirmesinde ba%ımsız 
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadı%ı Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmedi%i Evet 

Görev da%ılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim 
kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeri%i

Edward Arkwright, Yönetim Kurulu Ba&kanı; Fernando 
Echegaray, Yönetim Kurulu Ba&kan Vekili; Ali Haydar 

Kur0darcan, Yönetim Kurulu Ba&kan Vekili; Mustafa Sani 
$ener, Yönetim Kurulu Üyesi ve #cra Kurulu Ba&kanı

#ç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya di%er 
ilgili komitelere sunulan rapor sayısı .

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinli%ine ili&kin 
de%erlendirmenin yer aldı%ı bölümün adı veya sayfa 
numarası

Risk Yönetimi, #ç Denetim ve Uyum

Yönetim kurulu ba&kanının adı Edward Arkwright

#cra ba&kanı/genel müdürün adı Mustafa Sani $ener

Yönetim kurulu ba&kanı ve icra ba&kanı/genel müdürün 
aynı ki&i olmasına ili&kin gerekçenin belir0ildi%i KAP 
duyurusunun ba%lantısı

-

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları 
ile &irkette sebep olacakları zararın, &irket sermayesinin 
%*.’ini a&an bir bedelle sigor0a edildi%ine ili&kin KAP 
duyurusunun ba%lantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/,"-"+.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu 
üyelerinin oranını ar0ırmaya yönelik çe&itlilik politikası 
hakkında bilgi verilen bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/$irketimizin Politikaları

Kadın üyelerin sayısı ve oranı Kadın üye sayısı -’tür ve toplam üye sayısına oranı %*!’dir
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Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı
Tüzel Ki&i Üye 
Adına Hareket 

Eden Ki&i
Görevi 'crada Görevli 

Olup Olmadı.ı

Son - Yılda 
Or/aklıkta 
Üstlendi.i 

Görevler

Sermayedeki 
Payı (%)

Ba.ımsız 
Yönetim 

Kurulu 
Üyesi Olup 

Olmadı.ı

Ba.ımsız Üyenin 
Aday Gösterme 

Komitesi Tarafından 
De.erlendirilip 

De.erlendirilmedi.i

Ba.ımsızlı.ını 
Kaybeden Üye 
Olup Olmadı.ı

EDWARD 
RODOLPHE 
PAUL 
ARKWRIGHT

Yönetim 
Kurulu 

Ba&kanı

#crada Görevli 
De%il

Yönetim Kurulu 
Ba&kanı

Ba%ımsız 
Üye De%il Hayır

FERNANDO 
ECHEGARAY

Yönetim 
Kurulu Ba&kan 

Vekili

#crada Görevli 
De%il

Yönetim Kurulu 
Ba&kan Vekili

Ba%ımsız 
Üye De%il Hayır

TEPE #N$AAT 
SANAY# 
ANON#M 
$#RKET#

AL# HAYDAR 
KURTDARCAN

Yönetim 
Kurulu Ba&kan 

Vekili

#crada Görevli 
De%il

Yönetim Kurulu 
Ba&kan Vekili .,+" Ba%ımsız 

Üye De%il Hayır

SERA YAPI 
ENDÜSTR#S# VE 
T#C. A.$.

MUSTAFA SAN# 
$ENER Murahhas Üye #crada Görevli

#cra Kurulu 
Ba&kanı ve 

Yönetim Kurulu 
Üyesi

(,(" Ba%ımsız 
Üye De%il Hayır

FRANCK 
MEREYDE

Yönetim 
Kurulu Üyesi #crada Görevli Yönetim Kurulu 

Üyesi
Ba%ımsız 

Üye De%il Hayır

XAVIER MARIE 
MARTIN BENOIT 
HURSTEL

Yönetim 
Kurulu Üyesi

#crada Görevli 
De%il - Ba%ımsız 

Üye De%il Hayır

JEROME PAUL 
JACQUES 
CALVET

Yönetim 
Kurulu Üyesi

#crada Görevli 
De%il

Ba%ımsız 
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Ba%ımsız 
Üye De%il Evet

AYL#N SELEN Yönetim 
Kurulu Üyesi

#crada Görevli 
De%il

Ba%ımsız 
Üye De%erlendirildi Hayır

EBRU YONCA 
ÇAPA

Yönetim 
Kurulu Üyesi

#crada Görevli 
De%il

Ba%ımsız 
Üye De%erlendirildi Hayır

F#L#Z DEM#RÖZ Yönetim 
Kurulu Üyesi

#crada Görevli 
De%il

Ba%ımsız 
Üye De%erlendirildi Hayır

JEAN-MICHEL 
VERNHES

Yönetim 
Kurulu Üyesi

#crada Görevli 
De%il

Ba%ımsız 
Üye De%erlendirildi Hayır
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YÖNET!M KURULU-II

,.,. Yönetim Kurulu Toplantılarının )ekli

Raporlama döneminde 'iziki olarak toplanmak suretiyle 
yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı "

Yönetim kurulu toplantılarına or0alama katılım oranı %,!

Yönetim kurulunun çalı&malarını kolayla&tırmak için 
elektronik bir por0al kullanılıp kullanılmadı%ı Evet

Yönetim kurulu çalı&ma esasları uyarınca, bilgi ve 
belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunuldu%u En az ! gün önce Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının 
ne &ekilde yapılaca%ının belirlendi%i &irket içi düzenlemeler 
hakkında bilginin yer aldı%ı bölümün adı

www.tavyatirimciiliskileri.com sitesinde Kurumsal 
Yönetim/Ana Sözle&me/Yönetim Kurulu Toplantıları

Üyelerin &irket dı&ında ba&ka görevler almasını 
sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

SPK Kurumsal Yönetim #lkeleri ).-." maddesinin (%) alt 
maddesinde belir0ilen üst sınır benimsenmi&tir.

,.-. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu&turulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ili&kin 
bilgilerin yer aldı%ı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Kurulu Çalı&ma Esasları

Komite çalı&ma esaslarının duyuruldu%u KAP duyurusunun 
ba%lantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/,(-)((
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Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Komite Üyelerinin 
Adı-Soyadı

Komite Ba&kanı 
Olup Olmadı.ı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadı.ı

Denetim Komitesi
Filiz Demiröz Evet Yönetim kurulu üyesi

Aylin Selen Hayır Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ebru Yonca Çapa Evet Yönetim kurulu üyesi

Fernando Echegaray Hayır Yönetim kurulu üyesi

Filiz Demiröz Hayır Yönetim kurulu üyesi 

Frank Mereyde Hayır Yönetim kurulu üyesi

Besim Meriç Hayır Yönetim kurulu üyesi 
de%il

Aday Gösterme Komitesi

Aylin Selen Evet Yönetim kurulu üyesi

Ebru Yonca Çapa Hayır Yönetim kurulu üyesi

Edward Arkwright Hayır Yönetim kurulu üyesi

Xavier Hürstel Hayır Yönetim kurulu üyesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Jean-Michel Vernhes Evet Yönetim kurulu üyesi

Ali Haydar Kur0darcan Hayır Yönetim kurulu üyesi

Aylin Selen Hayır Yönetim kurulu üyesi 

Jerome Calvet Hayır Yönetim kurulu üyesi

Xavier Hürstel Hayır Yönetim kurulu üyesi
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YÖNET!M KURULU-III

,.-. Yönetim Kurulu Bünyesinde Olu&turulan 
Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belir0iniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalı&ma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, 
kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında 
bilgi verilen bölümünü belir0iniz (sayfa numarası veya 
bölümün adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalı&ma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday 
gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belir0iniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalı&ma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin 
erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında 
bilgi verilen bölümünü belir0iniz (sayfa numarası veya 
bölümün adı)

Faaliyet Raporu, Komite Çalı&ma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belir0iniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Ücret Komitesi Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından yerine getirilmektedir.

,.$. Yönetim Kurulu Üyelerine ve 'dari Sorumlulu.u 
Bulunan Yöneticilere Sa.lanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve 'inansal per1ormans 
hede'lerine ve bunlara ula&ılıp ula&ılmadı%ına ili&kin 
bilginin verildi%i sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu, Hede'ler ve Gerçekle&meler

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada 
görevli olmayan üyelere ili&kin ücretlendirme 
politikasının yer aldı%ı bölümünün adı

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

içerisinde belir0ilmi&tir.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumlulu%u bulunan yöneticilere verilen ücretler 
ile sa%lanan di%er tüm menfaatlerin belir0ildi%i sayfa 
numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu, Yönetim Organı Üyeleri #le Üst Düzey 
Yöneticilere Sa%lanan Mali Haklar
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Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

'crada Görevli 
Olmayan 

Yöneticilerin Oranı

Komitede Ba.ımsız 
Üyelerin Oranı

Komitenin 
Gerçekle&tirdi.i 

Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin 
Faaliyetleri Hakkında 

Yönetim Kuruluna 
Sundu.u Rapor 

Sayısı

Denetim Komitesi %(++ %(++ . .

Kurumsal Yönetim 
Komitesi %/+ %)+ . .

Aday Gösterme 
Komitesi %(++ %.+ * *

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi %(++ %)+ ! !
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Yönetim Kurulu Bünyesinde 
Olu(turulan Komiteler 
$irket’in Yönetim Kurulu, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 
Yönetim #lkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına #li&kin Tebli%i’nde yer 
alan hükümler çerçevesinde mevcut 
komitelerin yapısı ve faaliyetlerini 
gözden geçirerek; a&a%ıdaki &ekilde 
olu&turulmasına karar vermi&tir.

$irketimizin Komite Çalı&ma 
Esaslarına https://ir.tav.aero/Uploads/
Documents/calisma_esaslari_*+*(.
pdf linkinden ula&ılabilir.

DENET!M KOM!TES!
Denetim Komitesi Ba!kanı
Filiz Demiröz
Denetim Komitesi Üyesi
Aylin Selen

KURUMSAL YÖNET!M KOM!TES!
Kurumsal Yönetim Komitesi Ba!kanı
Ebru Yonca Çapa
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Fernando Echegaray
Filiz Demiröz
Franck Mereyde
Besim Meriç

ADAY GÖSTERME KOM!TES!
Aday Gösterme Komitesi Ba!kanı
Aylin Selen
Aday Gösterme Komitesi Üyeleri
Ebru Yonca Çapa
Edward Arkwright
Xavier Hürstel

R!SK!N ERKEN SAPTANMA 
KOM!TES!
Riskin Erken Saptanma Komitesi 
Ba!kanı
Jean-Michel Vernhes
Riskin Erken Saptanma Komitesi 
Üyeleri
Ali Haydar Kur0darcan
Aylin Selen
Jerome Calvet
Xavier Hürstel

Yönetim Kurulu’nun Komitelere 
!li(kin De"erlendirmesi 
Komiteler, gündeminde kendilerini 
ilgilendiren konularda bir karar içeren 
her bir Yönetim Kurulu Toplantısı 
öncesinde bir araya gelecektir. 
Komiteler, herhangi bir aciliyet 
ya da önemli bir mâni haricinde 
Yönetim Kurulu Toplantısı’ndan en 
az bir gün önce toplanmaktadır. Her 
komitenin ba&kanı ya da ba&kanın 
müsait olmaması halinde bu amaçla 
atanmı& olan bir komite üyesi, komite 
toplantısını müteakip düzenlenen 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 
komitenin çalı&ma ve i&lemlerinin 
bir özetini içeren bir raporlama 
yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite her 
türlü iç ve ba%ımsız denetimin yeterli 
ve &e'faf bir &ekilde yapılması için 
gerekli tüm tedbirlerin alınması 
yanında iç kontrol sisteminin etkin 
olarak uygulanmasından da sorumlu 
olan “Denetim Komitesi”, en az üç 
ayda bir olmak üzere yılda be& kez 
toplanmı& ve toplantı sonuçları 
tutana%a ba%lanarak alınan kararları 
Yönetim Kurulu’na sunmu&tur.

Denetimden Sorumlu Komite
Denetimden Sorumlu Komite, 
$irket’in kurumsal ve konsolide 
hesaplarının do%ruluk ve gerçekli%ini 
de%erlendirme konusunda Yönetim 
Kurulu’na yardım etmektedir. Ayrıca, 
Yönetim Kurulu’nu elde edilen 
bilginin güvenilirli%i ve kalitesiyle ilgili 
aydınlatmaktadır. Yönetim Kurulu 
yetkisi altında görevlerini yerine 
getiren Denetimden Sorumlu Komite, 
bizzat karar verme yetkisine sahip 
de%ildir.
 
i. Hesaplar:
• Hesapları olu&turmak için 

kullanılan muhasebe metotlarının 
geçerlili%ini ve devamını incelemi&; 
bu amaçla konsolidasyonun 
kapsam ve metotlarına özel ilgi 
göstermi&;

• Grup üzerinde önemli bir etkisi 
olan istisnai faaliyetlerin ya da 
etkinliklerin hesaplara uygun 
uyarlamasının yapılmasını sa%lamı&;

• Yönetim Kurulu’na sunulmadan 
önce, altı aylık ve yıllık hesaplar 
olu&turulurken kurumsal ve 
konsolide hesaplarla birlikte 
hesaplara ili&kin notları ve yönetim 
raporlarını incelemi&;

• Ana i&tiraklerin ve ba%lı &irketlerin 
mali durumunu yılda bir kez 
de%erlendirmi&tir.

https://ir.tav.aero/Uploads/Documents/calisma_esaslari_2021.pdf
https://ir.tav.aero/Uploads/Documents/calisma_esaslari_2021.pdf
https://ir.tav.aero/Uploads/Documents/calisma_esaslari_2021.pdf
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ii. Kontrol, "ç Denetim, Ba#ımsız 
Denetim $irketi:
• Güvenilirli%i sa%lamak üzere bilgi 

toplama ve kontrolü için gereken 
tüm zaruri dâhili prosedürlerin 
uygulandı%ını kontrol etmi&;

• #ç kontrol sistemlerini 
de%erlendirmek, denetim 
depar0manının programı ve i&inin 
sonuçlarını ve tavsiyelerini, ayrıca 
bunlarla ilgili uygulama ve sonuçları 
incelemi&;

• #ç kontrol sistemlerinin etkinli%ini 
takip etmi&;

• Yönetim Kurulu’na ihaleye 
sistematik olarak davet edilecek 
ba%ımsız denetim &irketinin 
seçimi konusunda tavsiye ve 
ücretlendirmesi konusunda görü& 
vermi&tir. Burada, Yönetim Kurulu, 
ba%ımsız denetim &irketinin 
tekli'ini ve seçimini denetleyerek 
(her zaman ilgili mevzuatın 
uyulması gereken hükümlerine 
tabi olarak), ba%ımsız denetim 
&irketi için en iyi tekli'in –ilgili 
mevzuat uyarınca onay gereken 
durumlarda- Genel Kurul’un 
onayına sunulmasını sa%lamı&;

• Ba%ımsız denetim &irketinin yaptı%ı 
i&in kalitesini ve ba%ımsızlı%ını 
i&lerin yıllık tetkikini de içerecek 
&ekilde belirlenmi& olan bilanço 
tasdiki ile birlikte – do%rulamı&; 

• Ba%ımsız denetim &irketinin 
i& programını, alınan sonuç ve 
tavsiyeleri incelemi&;

• $irket’in muhasebe ve iç 
kontrol sistemi ile ba%ımsız 
denetimiyle ilgili olarak &irkete 
ula&an &ikâyetlerin incelenmesi, 
sonuca ba%lanması, $irket 
çalı&anlarının, $irket’in muhasebe 
ve ba%ımsız denetim konularındaki 
bildirimlerinin gizlilik ilkesi 
çerçevesinde de%erlendirilmesi 
konularında uygulanacak yöntem 
ve kriterleri belirlemi&;

• Denetimden Sorumlu Komite, 
kamuya açıklanacak yıllık ve 
ara dönem 'inansal tabloların 
&irketin izledi%i muhasebe 
ilkeleri ile gerçe%e uygunlu%una 
ve do%rulu%una ili&kin 
de%erlendirmelerini, $irket’in 
sorumlu yöneticileri ve ba%ımsız 
denetçilerinin görü&lerini alarak 
kendi de%erlendirmeleriyle birlikte 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak 
bildirmi&tir.

iii. Mali Politika:
• $irket ve Grup bütçesini incelemi&;
• $irket ve Grubun 'inansal, 

muhasebe ve genel 
vergilendirmesi politikasını ve 
bunun uygulanı&ını; özellikle 
komitenin $irket ve Grubun 
borç yönetimiyle ilgili politikasını 
(hede'ler, risk kapsamı, kullanılan 
mali araçlar, vb.) incelemi&;

• Öngörüler de dâhil olmak üzere 
'irma çatısı altında toplanan bilgiyi 
incelemi&tir. 

Denetimden Sorumlu Komite, 
Yönetim Kurulu’nun tevdi etti%i 
di%er hususlar ya da ilgili mevzuatın 
uyulması gereken hükümlerine 
tabi olan ele alınmasına gerek 
gördü%ü di%er hususlarla da 
ilgilenebilmektedir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, *+*( yılı 
içerisinde be& kez toplanmı&tır.

• Kurumsal yönetim prensiplerinin 
uygulanıp uygulanmadı%ını tespit 
etmi&; 

• Uymama durumunda arkada yatan 
nedenleri ve bundan kaynaklanan 
çıkar çatı&malarını tespit etmi&; 

• Kurumsal yönetimin uygulanmasını 
iyile&tirmek üzere Yönetim 
Kurulu’na tavsiyelerde bulunmu&; 

• Yatırımcı #li&kileri Bölümü’nün 
çalı&malarını gözetmi&; 

• $irket üst yönetiminin genel 
ücretlendirmesi ve uygun oldu%u 
yerlerde ikramiyeler ya da farklı 
türdeki ücretlendirmelerin 
kapsamı ve bunlara ili&kin 
de%i&iklikler hususlarında, ilgili 
Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal 
yönetim #lkelerine göre önerilerde 
bulunmu&; 

• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 
$irket üst yönetiminin per1ormans 
de%erlendirmesi ve kariyer 
planlamasıyla ilgili yakla&ım, ilke 
ve uygulamaları belirlemek ve 
gözlemlemi&; 

• Yürütülen di%er faaliyetlerin 
yanı sıra, $irket üst yönetiminin 
ücretlendirmesinin sabit 
ve de%i&ken ögeleri ile bu 
ücretlendirmenin belirlenmesine 
yönelik kuralları tavsiye etmek, bu 
kuralların uygulanmasını gözetmek 
ve kuralların $irket per1ormansının 
yıllık de%erlendirmesiyle tutarlı 
olmasını sa%lamı&; 
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• Yönetim Kurulu’na, uygun oldu%u 
hallerde, Genel Kurul toplantısında 
onaya sunulmak üzere Yönetim 
Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 
genel toplam tutarı için, söz 
konusu Yönetim Kurulu Üyesi 
ücretlerinin tahsisine yönelik 
kuralları Üyelerin Yönetim Kurulu 
Toplantılarına ve komitelerine 
bireysel katılımının yanı sıra 
kendilerine verilen görevleri de 
dikkate alarak tekli'0e bulunmu&tur. 
Kurumsal Yönetim Komitesi, 
Yönetim Kurulu’na, Üyelerin 
görevlerini yaparken katlandıkları 
masra'ların geri ödemesine dair 
izlenecek bir politika da önermi&;

• Yönetim Kurulu Üyelerinin 
ücretlendirilmesiyle ilgili olarak 
hissedarlara verilen ve halka 
açıklanan bilgileri onaylamı&;

• Yönetim Kurulu, yöneticiler ve 
di%er çalı&anlar arasında $irket’in 
ticari sırlarının yanlı& kullanımını 
ve çıkar çatı&malarını engellemek 
amacıyla düzenlenmi& kurum içi 
yönetmelik ve politikalara uyum 
gösterilmesini gözetmi&tir.

Aday Gösterme Komitesi
Aday Gösterme Komitesi *+*( yılı 
içerisinde iki kez toplanmı&tır.

• Yönetim Kurulu ve idari 
sorumlulu%u bulunan yöneticilik 
pozisyonları için uygun adayları 
belirlemi&; 

• Yönetim Kurulu’na ve idari 
sorumlulu%u bulunan yöneticilik 
pozisyonları için uygun adayların 
belirlenmesi amacıyla &e'faf bir 
sistem olu&turmak için çalı&malar 
yapmı&; 

• Yönetim Kurulu adayların ve idari 
sorumlulu%u bulunan yöneticilik 
pozisyonları için de%erlendirmi& ve 
e%itmi&;

• Yönetim Kurulu adaylarının ve idari 
sorumlulu%u bulunan yöneticilik 
pozisyonları için belirlenmesi 
ile ilgili politika ve stratejiler 
belirlemi&;

• Yönetim Kurulu’ndaki ba%ımsız 
üyelik için adayın, Komite’ye 
aday gösterildi%i an itibarıyla 
ilgili yönetmelik ve $irket’in Ana 
Sözle&mesi uyarınca gerekli 
kriterler çerçevesinde, ba%ımsız 
oldu%unu belir0en yazılı bir 
beyanda bulunmasını sa%lamı&; 

• Yönetim Kurulu’nun yapısı ve 
verimlili%i hakkında düzenli 
de%erlendirmeler yapmak ve 
önerilerini olası de%i&ikliklere göre 
Yönetim Kurulu’na iletmi&; 

• Yönetim Kurulu’nun ba%ımsız 
üyelerinin seçimiyle ilgili 
olarak, yönetim ve hissedarları 
da kapsayan ba%ımsız üyelik 
adaylarının ba%ımsızlık kriterine 
uyup uymadı%ını de%erlendirmek 
ve de%erlendirmeyi Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunmu&; 

• Genel Kurul toplantısının 
duyurusuyla birlikte ba%ımsız 
adayların nihai listesinin 
kamuoyuna duyurulmasını 
sa%lamı&tır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
Yönetim Kurulu’na her iki ayda 
bir rapor vererek, $irket’e ait risk 
durumunu de%erlendirmektedir.

• TAV Havalimanları Holding ve grup 
&irketlerinin varlı%ını, geli&mesini ve 
devamını tehlikeye dü&ürebilecek 
her türlü riskin erken te&hisi, 
yönetilmesi ve tespit edilen 
risklerle ilgili gerekli önlemlerin 
uygulanması için çalı&malar 
yapılmasını sa%lamı&;

• Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) 
fonksiyonunun i&leyi&ini gözden 
geçirmek ve geli&tirilmesi için 
önerilerde bulunmu&;

• $irket’in kârlılı%ını ve 
operasyonlarının etkinli%ini 
ar0ırabilecek fırsatların 
belirlenmesi, tespit edilen 
fırsatlarla ilgili gerekli çalı&maların 
yapılmasını sa%lamak ve bunları 
Yönetim Kurulu ile zamanında 
payla&mak; önemli yatırım ve satı&/
devir kararlarını de%erlendirmek, 
olası risk ve fırsatların gözetilerek 
&irket stratejisinin do%ru 
belirlenmesi konusunda Yönetim 
Kurulu’na destek olmu&;

• #lgili yasal mevzuat do%rultusunda 
Komite’nin sorumlu olaca%ı di%er 
görevlerin yerine getirilmesi olup, 
risk yönetim sistemlerini en az yılda 
bir kez gözden geçirmi&tir.


