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1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
fiirketimizin 31.12.2008 tarihinde sona eren faaliyet döneminde SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkelerine tam uyumun sa¤lanmas› ve bunlar›n eksiksiz flekilde uygulanmas› gerçeklefltirilememifl olmakla birlikte,
fiirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sa¤lanmas› ve kavran›p uygulanmas› için çal›flmalar sürdürülmüfltür.

Uyum sa¤lanamayan hususlar›n nitelikleri ve gerekçeleri ifl bu raporun ilgili bölümlerinde aç›klanm›flt›r. 

2009 y›l›nda fiirket ana sözleflmesinde gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›, ilkelerde belirtilen komitelerin kurulmas›,
fiirket organlar›n›n öngörülen yap›ya kavuflturulmas›, duyurular›n belirlenen esaslara uygun ortamda yap›labilece¤i
altyap›n›n sa¤lanmas› gibi yap›sal de¤ifliklik ve esaslar›n gerçeklefltirilmesi amac›yla planlanan çal›flmalar
sürdürülecek olup, söz konusu ilkelere önemli ölçüde uyumun sa¤lan›p uygulanmas› hususunda gayret sarf
edilmeye devam edilece¤ini beyan ederiz.

BÖLÜM I – PAY SAH‹PLER‹

2. PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER B‹R‹M‹
fiirketimiz organizasyonu içerisinde ayr› bir Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi oluflturulmas›na yönelik olarak SPK
mevzuat›nda 2008 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikler çerçevesinde çal›flmalara devam edilmektedir. 

28.03.2008 tarihine kadar pay sahipleri ile iliflkiler Çelebi Holding A.fi. (“Holding”) Operasyonel Denetim ve
Kurumsal ‹letiflim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan yürütülmüfltür. 28.03.2008 tarihinde yap›lan 2007 y›l›na iliflkin Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›’n› takiben pay sahipleri ile iliflkiler Holding ‹fl Gelifltirme Direktörlü¤ü vas›tas›yla
yürütülmüfltür. 

2008 y›l› içerisinde pay sahipleri ile iliflkileri yürütmüfl olan Holding Operasyonel Denetim ve Kurumsal ‹letiflim
Koordinatörlü¤ü personelinin yönetici ve personeli ile iletiflim bilgileri afla¤›da belirtilmifltir:

‹letiflim Bilgileri
Ad› Soyad› Görev Unvan› Telefon No E-Posta Adresi
Çetin Özbey Operasyonel Denetim ve (212) 473 55 73  - 5525 cetin.ozbey@celebi.com.tr

Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

Canan Abdullaho¤lu Kurumsal ‹letiflim Uzman› (212) 473 55 73  - 5530 canan.abdullahoglu@celebi.com.tr

Cansu Dizdar Kurumsal ‹letiflim Uzman› (212) 473 55 73  - 5529 cansu.dizdar@celebi.com.tr

Abdullah K›r›ml› ‹fl Gelifltirme Koordinatörü (212) 339 40 39  - 1902 abdullah.kirimli@celebi.com.tr

(28.03.2008’den 

itibaren)
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fiirket organizasyonu içerisinde söz konusu birim oluflturulana kadar geçecek süre içerisinde pay sahipleri ile
iliflkiler, Holding ‹fl Gelifltirme Direktörlü¤ü ve fiirket Mali ‹fller Direktörlü¤ü birimlerinde görevli afla¤›da iletiflim
bilgileri verilen SPK ‹leri Düzey Lisans sahibi yönetici/uzman personel taraf›ndan yürütülecektir.

‹letiflim Bilgileri
Ad› Soyad› Görev Unvan› Telefon No E-Posta Adresi
Abdullah K›r›ml› ‹fl Gelifltirme Koordinatörü (212) 339 40 39  - 1902 abdullah.kirimli@celebi.com.tr
Özgür Eren Uzman (212) 465 27 10  - 1523 ozgur.eren@celebi.com.tr

Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’n›n mevzuata ve fiirketimiz ana sözleflmesine uygun olarak yap›lmas› ve bu
toplant›da pay sahiplerinin yararlanaca¤› dokümanlar›n haz›rlanmas› faaliyetlerini Holding Hukuk Baflmüflavirli¤i ve
fiirket Mali ‹fller Direktörlü¤ü ile birlikte koordineli olarak yürütmüfltür.

3. PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI
Dönem içerisinde fiirketimiz pay sahipleri ve yat›r›mc›lar, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (“‹MKB”) ifllem
gören hisse senedimizin getiri performans›, dönem içerisinde temettü da¤›t›m› ve sermaye art›r›m›na iliflkin tutar ve
zamanlama, gerçeklefltirilen yat›r›mlar, kamuya aç›klanan mali tablo ve dipnotlar›nda yer alan hususlara iliflkin s›n›rl›
say›da flifahi bilgi talebinde bulunmufllard›r. Bu talepler fiirketimiz ‹nternet sitesinde oluflturulan Soru – Cevap
Bölümü vas›tas›yla baflvurularda talep edilen bilgi özelinde SPK mevzuat› çerçevesinde önceden özel durum
aç›klamas›na konu edilmek suretiyle kamuya aç›klan›p aç›klanmad›¤› gözetilerek cevaplanm›flt›r.

Pay sahiplerimizin fiirketimizin ‹nternet sitesi (www.celebihandling.com) arac›l›¤›yla haklar›n›n kullan›m› ile ilgili
muhtelif bilgilere elektronik ortamda ulafl›m› Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkelerinde öngörülen seviyededir. Di¤er taraftan, pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m› ile ilgili geliflmeler SPK
mevzuat› dahilinde yap›lan Özel Durum Aç›klamalar› ve mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yaz›l› bas›n ilanlar›
vas›tas›yla kamuya duyurulmaktad›r.

Ayr›ca, 2008 y›l›nda arac› kurumlar›n fiirket faaliyetleri ve mali performans› konusunda daha iyi bilgilendirilmeleri
amac›yla 2 bilgilendirme toplant›s› düzenlenmifltir.

fiirketimiz ana sözleflmesinde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifl olup, 2008 y›l›nda
özel denetçi tayin talebi olmam›flt›r.
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4. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹

Dönem ‹çinde 
Yap›lan Genel Kurul Toplant› Tarihi Toplant› Nisab› Toplant› Davetine ‹liflkin Bilgi
Ola¤an Genel Kurul 28.03.2008 %77,41 Genel Kurul toplant›s›n›n gündemi, yeri,

tarihi ve zaman hakk›nda menfaat sahiplerine;
1- 11.03.2008 tarihinde ‹MKB’na yap›lan özel durum
aç›klamas›,
2- 12.03.2008 tarih ve 7018 no’lu T.Ticaret Sicil 
Gazetesi ve 12.03.2008 tarihli Milliyet Gazetesi’nde 
yer alan davet ilan›,
3- fiirketimiz Internet Sitesindeki davet ilan›,
4- Nama yaz›l› pay sahibine yaz›l› bilgi verilmek 
suretiyle yap›lm›flt›r.

Genel Kurul Toplant›lar›’na kat›l›m
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na toplant› davetine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay
sahiplerimizin yan› s›ra, fiirketimizin dört Yönetim Kurulu üyesi, fiirket yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay
sahipleri ile iliflkiler görevini de yürüten Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü personeli ve çeflitli medya
kurulufllar›n›n mensuplar› kat›lm›fllard›r.

Pay defterine kay›t
Nama yaz›l› pay sahiplerinin Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için fiirket ana
sözleflmesinde herhangi bir süre öngörülmemifl olup, konu ile ilgili fiirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret
Kanunu’nun “TTK” ilgili amir hükümlerine göre uygulama yap›lmaktad›r. Di¤er taraftan, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun ilgili mevzuat› uyar›nca fiirketimiz sermayesinin %99’dan fazlas›n› oluflturan paylar kaydilefltirilmifl
durumda olup, ortaklar›m›z›n hisseleri Merkezi Kay›t Kuruluflu nezdinde ‹hraçç› Kurulufl fiirketimiz ve/veya Arac›
Kurulufllar alt›ndaki yat›r›mc› alt hesaplar›nda kayden saklamada bulunmaktad›r.

Pay sahiplerine duyurulan bilgiler
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› öncesinde pay sahiplerine 31.12.2007 tarihinde sona eren döneme
ait mali tablolar ve Ba¤›ms›z Denetçi Raporu, Genel Kurul taraf›ndan TTK ve ana sözleflme hükümlerine göre
seçilen Denetçiler taraf›ndan haz›rlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun kâr da¤›t›m›na iliflkin önerisi, y›ll›k mali tablo
ve raporlardan sorumlu fiirketimiz yöneticilerinin beyan›n› ve 2008 y›l› faaliyetlerine iliflkin bilgileri ve fiirketimiz
Yönetim Kurulu’nun aç›klamalar›n› da içeren Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› çerçevesinde haz›rlanm›fl Yönetim
Kurulu Y›ll›k Faaliyet Raporu, Genel Kurul’a iliflkin ilan tarihi itibariyle, fiirket merkezimizde pay sahiplerinin ve di¤er
menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmufl olup, söz konusu rapor kamuyla ve yat›r›m çevreleri ile paylafl›lmas›n›
teminen çeflitli medya kurulufllar›na ve arac› kurumlara gönderilmifltir. 

Genel kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklar›n› kullan›p kullanmad›¤›
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda pay sahipleri soru sorma haklar›n› kullanm›fllar, bu sorular
toplant›ya ifltirak eden fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri taraf›ndan cevaplanm›flt›r.
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Genel kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermedi¤i 
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda;
• Toplant› Divan›’n›n teflkili ile toplant› tutanak ve evrak›n›n Genel Kurul ad›na teflkil edilen divan taraf›ndan 

imzalanmas›,
• Y›ll›k raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu’nun Genel Kurul öncesi ortaklar›n incelemesine sunulmufl 

ve haz›r bulunanlara da¤›t›lm›fl bulunmas›ndan hareketle gündemin 3’ncü maddesinin görüflülmesinde Bilanço ve 
Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmas› ile iktifa olunmas›n› Genel Kurul’un tasvibine sunulmas›,

• fiirketimiz ana sözleflmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine gösterilen 
adaylar›n seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan Sn. Can Çelebio¤lu ve Sn. Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün 
murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelere ücret ödenmesi,

• fiirketimiz ana sözleflmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Murak›plar›n yerine gösterilen adaylar›n 
seçimine,

iliflkin pay sahipleri taraf›ndan befl adet öneri verilmifl olup, her befl öneri de oyçoklu¤u ile aynen kabul edilmifltir. 

Önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda ana sözleflmeye hüküm konulup
konulmad›¤›
Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan
al›nmas› konusunda fiirket ana sözleflmesinde hüküm bulunmamaktad›r. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve
uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Genel Kurul’a kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas› amac›yla neler yap›ld›¤›
Genel Kurul’a kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas› için Genel Kurul Davet ‹lanlar› SPK mevzuat› dahilinde yap›lan Özel Durum
Aç›klamas›, TTK ve ana sözleflme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplant› tarihinden en az 15 gün önce TTSG
ve fiirket merkezimizin bulundu¤u yerde ç›kan bir gazetede yay›mlanmakta, fiirketimiz ‹nternet Sitesinde ilan
edilmekte ve bas›n yay›n organlar›nda duyurulmas› için medya kurulufllar› nezdinde giriflimlerde bulunulmaktad›r. 

Genel Kurul tutanaklar›n›n nerelerde sürekli pay sahiplerine aç›k tutuldu¤u
Genel Kurul tutanaklar› mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
yay›mlanmakta, fiirketimiz merkezinde ve ‹nternet Sitemizde isteyen menfaat sahiplerinin incelemesine
sunulmaktad›r.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
fiirketimiz ana sözleflmesi hükümleri çerçevesinde oy hakk›nda imtiyaz bulunmamaktad›r. Ç›kar›lm›fl sermayeyi
temsil eden A, B ve C gruplar›na ayr›lm›fl hisse senetlerinden A ve B grubu pay sahipleri Yönetim ve Denetim
Kurulu’na aday göstermede imtiyaz sahibidirler.

Tüzel kifli ortaklar›m›zla fiirketimiz aras›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi bulunmamaktad›r.

Az›nl›k paylar› sahipleri aras›ndan Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu üyeli¤i seçiminde aday gösterilip seçilmifl
kimse bulunmad›¤›ndan az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir.

Az›nl›k paylar› sahiplerinin fiirketimiz Yönetim Kurulu’nda temsil edilmesi ve birikimli oy kullan›lmas› hususlar›na
fiirketimiz ana sözleflmesinde yer verilmemifltir.

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

Çelebi Hava Servisi A.fi. 2008 Faaliyet Raporu64



6. KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KÂR DA⁄ITIM ZAMANI

fiirket kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz 
fiirket kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz bulunmamaktad›r.

Kâr da¤›t›m politikas›
fiirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2006 tarihinde ald›¤› kararla Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan
yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uyum çal›flmalar› ve SPK’n›n 27.01.2006 tarih ve 4/67 karar› çerçevesinde;
fiirketimiz taraf›ndan elde edilen da¤›t›labilir dönem kârlar›n›n da¤›t›lmas›na iliflkin Genel Kurul’a sunulacak kâr
da¤›t›m tekliflerinin haz›rlanmas›nda esas al›nacak yaz›l› bir Kâr Da¤›t›m Politikas› belirlemifl olup, bu karar ‹MKB’na
gönderilen 04.04.2006 tarihli Özel Durum Aç›klamas› yoluyla kamuya aç›klanm›fl ve 28.04.2006 tarihinde yap›lan
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmufltur.

Buna göre;
• SPK mevzuat ve düzenlemeleriyle çeliflmemek kayd›yla 2006 ve izleyen y›llara iliflkin yap›lacak kâr da¤›t›mlar›nda 

her y›l da¤›t›ma konu da¤›t›labilir kâr›n en az %50'si oran›ndaki tutar›n ilke olarak temettü olarak da¤›t›lmas›na,
• Bu da¤›t›m›n fiirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektirece¤i yat›r›m ve finansman ihtiyaçlar› gözetilerek nakit ya

da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas› ya da 
belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilmesine,

• ‹fl bu kâr da¤›t›m politikas›n›n fiirket’in yat›r›m ve finansman durumu ile ekonomik koflullardaki ola¤anüstü 
geliflmelerin gerektirece¤i özel durumlar hariç sürdürülmesine,
karar verilmifltir.

Kâr da¤›t›m›n›n süresi
28.03.2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda al›nan karar çerçevesinde; beher 1 TL nominal
de¤erli hisse için %104,48 oran›nda brüt 1,0448 TL, %88,81 oran›nda net 0,8881 TL olmak üzere 2007 y›l› kâr›ndan
ve ola¤anüstü yedeklerden toplam brüt 25.389.453,37 TL nakit temettünün 31 Mart 2008 tarihinde da¤›t›m›na
mevcudun oybirli¤iyle karar verilmifl olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibariyle yap›lm›flt›r.

7. PAYLARIN DEVR‹
fiirketimiz ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hüküm bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI
fiirketimizin SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde tan›mlanan flekilde oluflturulmufl ve kamuya aç›klanm›fl bir
Bilgilendirme Politikas› mevcut bulunmamaktad›r. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas›, fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve uygulamalara dair
de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen flekilde bir politika oluflturulmas›, kamuya aç›klanmas› ve bunun
yürütülmesi ile sorumlu olan kiflilerin isimleri ve görevlerinin belirlenmesine iliflkin çal›flmalar sürdürülmektedir.

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

Çelebi Hava Servisi A.fi. 2008 Faaliyet Raporu 65



9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
2008 y›l› içerisinde SPK düzenlemeleri uyar›nca fiirketimiz taraf›ndan 26 adet Özel Durum Aç›klamas› yap›lm›fl olup,
yap›lan aç›klamalar içerisinde SPK ve/veya ‹MKB taraf›ndan istenen ek aç›klama bulunmamaktad›r.

Özel Durum Aç›klamalar›n›n tümü y›l içerisinde zaman›nda yap›lm›flt›r.

10. fi‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹

fiirketimizin ‹nternet Sitesi adresi “www.celebihandling.com”’dur.

SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen bilgilere ‹nternet Sitemizde yer verilip verilmedi¤i

Bilgi Var/Yok
Ticaret Sicili Bilgileri Var
Son Durum ‹tibariyle Ortakl›k ve Yönetim Yap›s› Var
‹mtiyazl› Paylar Hakk›nda Detayl› Bilgi Var
De¤iflikliklerin Yay›nland›¤› Ticaret Sicil Gazetelerinin Tarih ve Say›s› ile Birlikte fiirket 
Esas Sözleflmesinin Son Hali Var
Özel Durum Aç›klamalar› Var
Faaliyet Raporlar› Var
Periyodik Mali Tablo ve Raporlar Var
‹zahnameler ve Halka Arz Sirkülerleri -
Genel Kurul Toplant› Gündemleri Var
Kat›lanlar Cetveli ve Toplant› Tutanaklar› Var
Vekaleten Oy Kullanma Formu Var
Ça¤r› Yoluyla Hisse Senedi veya Vekalet Toplanmas›nda Haz›rlanan Zorunlu Bilgi Formlar› -
Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n De¤erine Etki Edebilecek Önemli Yönetim Kurulu 
Kararlar›n›n Toplant› Tutanaklar› Var
S›kça Sorulan Sorular – fiirketimize Ulaflan Bilgi Talepleri, Soru ve ‹hbarlar ile Bunlara Verilen Cevaplar Var

Menfaat sahipleri hali haz›rda fiirketimizin ‹nternet Sitesi (www.celebihandling.com) arac›l›¤›yla Kurumsal Yönetim
‹lkelerinde öngörülen bilgilere elektronik ortamda ulaflabilmektedir. 

11. GERÇEK K‹fi‹ N‹HA‹ HÂK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI
fiirketimiz gerçek kifli nihai hâkim pay sahipleri kamuya dolayl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle fiirketimiz
2008 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “8. Ç›kar›lm›fl Bulunan Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n Niteli¤i ve Tutar›” bölümünde
aç›klanm›flt›r.
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12. ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN K‹fi‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
fiirketimizde içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin listesi her y›l yay›nlanan faaliyet raporlar›nda belirtilen
Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler ve üst yönetimde görev alan kifliler ile birlikte kamuya duyurulmaktad›r. Söz
konusu kiflilerin listesine afla¤›da yer verilmifltir.

Ad› Soyad› Görevi
Can Çelebio¤lu Yönetim Kurulu Baflkan›
Canan Çelebio¤lu Tokgöz Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Engin Çelebio¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Üyesi
Necmi Yergök Yönetim Kurulu Üyesi
Ayd›n Günter Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan Özel Denetçi
U¤ur Do¤an Denetçi
Ümit Bozer Denetçi
Salih Samim Ayd›n Genel Müdür 
Talha Göksel Genel Müdür Yard›mc›s› - Operasyon
Osman Y›lmaz Operasyon Direktörü
Yavuz Samur Kurumsal ‹liflkiler Direktörü
Hüsnü Tanzer Gücümen Mali ‹fller Direktörü
Mehmet Sanl› fiekercio¤lu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Serhat Erten ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Ahmet Ar›kan Teknik ve Lojistik Direktörü
Murat Bafl Kargo Antrepo Direktörü 
Deniz Bal Bütçe ve Finans Müdürü
Çetin Özbey Operasyonel Denetim ve Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü (Holding)
Abdullah K›r›ml› ‹fl Gelifltirme Koordinatörü (Holding) (28.03.2008’den itibaren)

BÖLÜM III – MENFAAT SAH‹PLER‹

13. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹ 
Bu raporun “2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi” bölümünde de aç›kland›¤› üzere, fiirketimizin pay sahipleri ile iliflkileri
2008 y›l›nda Holding Operasyonel Denetim ve Kurumsal ‹letiflim Koordinatörlü¤ü ve Holding ‹fl Gelifltirme
Koordinatörlü¤ü vas›tas›yla yürütülmüfltür. fiirketimiz organizasyonu içerisinde ayr› bir Pay Sahipleri ile ‹liflkiler
Biriminin oluflturulmas›na iliflkin çal›flmalar devam etmektedir. 

fiirketimizin organizasyonu içerisinde oluflturulacak bir birim vas›tas›yla pay sahipleri ile iliflkiler hakk›nda SPK
taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde öngörülen tüm görevleri üstlenecek bir yap›ya
kavuflturulmas›na iliflkin çal›flmalar sürdürülmektedir.

Di¤er taraftan, 2008 y›l› içerisinde menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen fiirketimiz ‹crac› Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Yöneticileri çeflitli bas›n ve yay›n organlar›nda yer alan mülakatlar vermifl, TV programlar›na ve söyleflilere
kat›lm›fl ve bas›n aç›klamalar› yapm›fllard›r. Bas›n yoluyla yap›lan bu aç›klamalarda fiirket faaliyetleri ve yat›r›mlar›
hakk›nda detayl› bilgiler verilmifltir. 
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14. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
Havaalan› yer hizmetleri, sivil havac›l›k sektöründe yer alan, uluslararas› havac›l›k kurum ve örgütleri taraf›ndan
kurallar› spesifik olarak belirlenmifl özel uzmanl›k gerektiren bir hizmet alan›d›r. Bu sektörde yönetimde yer
alabilmek, farkl› alanlarda ayr› uzmanl›k gerektiren bir konu oldu¤undan ço¤unlu¤u mavi yakal›lardan oluflan fiirket
çal›flanlar›n›n yönetime kat›l›m› konusunda önemli ad›mlar at›lamam›flt›r. 

Ancak, sosyal haklar, insan kaynaklar› politikalar› gibi teknik olmayan konularda, her y›l en az iki kere iflyeri baz›nda
yap›lan periyodik toplant›larda çal›flanlar›n gerek iflin yürütülmesine, gerekse fiirket uygulamalar›na iliflkin görüflleri
al›nmakta, al›nan görüfller do¤rultusunda de¤ifliklikler yap›larak geri bildirimde bulunulmaktad›r. 

15. ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI
fiirketimizin ‹K politikas› fiirketimiz 2008 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “12. Personel Bilgileri ve ‹nsan Kaynaklar›
Politikas›” bölümünde aç›klanm›flt›r.

16. MÜfiTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹fiK‹LER HAKKINDA B‹LG‹LER

Müflteri memnuniyeti
fiirketimizin ilkesi, müflterilerinin var oldu¤u her yere hizmet götürmek oldu¤u için sivil havac›l›k iç hat pazar›n›n özel
flirketlere aç›lmas›yla birlikte 2008 y›l›nda toplam 24 istasyonda hizmet verilmeye devam edilmifltir.

fiirketimiz, sürekli büyüyen yer hizmetleri pazar›nda havayollar›na daha kaliteli hizmet verebilmek için Alman
teknoloji firmas› Inform taraf›ndan gelifltirilen, yer hizmetleri kaynaklar› ve süreçlerinin otomasyonla kontrolünü
desteklemek için haz›rlanan GroundStar Inform yaz›l›m sistemini Türkiye’de ilk kez kullanan havaalan› yer hizmetleri
flirketidir. Sistem, ‹stanbul ve Antalya’da baflar› ile uygulamaktad›r. Yaz›l›m; Plan Kontrol, Gerçek Zamanl› ‹fl
Yönetimi ve Gerçek Zamanl› Kontrol modülleri ile kaynak planlamas›n› hatas›z ve verimli k›lmaktad›r. Bu sistemi,
dünyada say›lar› 90'›n üzerindeki havaalan›nda, aralar›nda British Airways, Lufthansa, ServisAir'in de bulundu¤u
havayolu, catering ve yer hizmetleri flirketleri kullanmaktad›r. 

‹fl mükemmelli¤ini ve dolay›s›yla müflteri memnuniyetini art›rmak amac›yla 2005’de uygulamaya konulan iki yeni IT
projesi olan Uçufl Bilgi Sistemi, Anlaflma Takibi ve Fiyatland›rma, Müflteri Fatura ve Kalite Yönetim modüllerini tek
bir sistem içinde bir araya getiren “Celebris”; bir di¤eri de yetkin bir Müflteri ‹liflkiler Yönetimi modeli ve uygulama
altyap›s› oluflturan “CRM”, Genel Müdürlü¤ümüz ve istasyonlar›m›zda baflar› ile uygulanmaktad›r.

fiirketimiz sivil havac›l›k dünyas›nda tercih edilen kalite sistemleriyle çal›flmakta, AHS 1000 ve IATA AHM 804
ölçümleme sistemlerini kullanmaktad›r. Bu sistemler ölçülebilir kalite kriterlerini belirlemekte ve raporlamakta;
havayolu flirketleri ile yer hizmetleri flirketlerinin daha verimli çal›flmas›na ve operasyonel performans›n artmas›na
hizmet etmektedir. Bu sistemler sayesinde, hizmet verilen sürecin hangi basama¤›nda bir aksakl›k yafland›¤›
gözlemlenebilmekte ve bu do¤rultuda gerekli düzeltici ifllemler yap›lmaktad›r. Hizmet esnas›nda oluflan müflteri
memnuniyetsizlikleri ise tüm istasyonlarda takip edilmekte ve müflterilerden gelen flikayetler için en k›sa sürede
önlemler al›n›p, iyilefltirici çal›flmalar yap›lmaktad›r. Ayr›ca, olas› müflteri memnuniyetsizliklerini önlemek amac›yla,
tüm istasyonlar›m›zda Kalite Müdürlü¤ü taraf›ndan y›lda iki defa düzenli iç denetimler yap›lmakta ve bu denetimler
sonucunda tespit edilen olumsuzluklar için düzeltici ifllemler istasyonlar taraf›ndan yerine getirilmektedir. 
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fiirketimiz, müflteri memnuniyetinin sürekli olarak art›r›lmas› projesi çerçevesinde 2005 y›l›nda bafllatm›fl oldu¤u
“Çelebi Karne” uygulamas›n› 2008 y›l›nda daha da gelifltirerek devam ettirmifltir. Bir çeflit müflteri memnuniyet
anketi olan “Çelebi Karne”ler 2008 y›l›nda müflterilerimize ba¤›ms›z uluslararas› kabul görmüfl bir araflt›rma flirketi
dan›flmanl›¤›nda yürütülmüfl ve müflterilerimize web üzerinden on-line olarak gönderilmifltir.

fiirketimizin müflterilerine sunmay› hedefledi¤i kaliteli hizmetle ilgili olarak belirlenen ve  ‘yedi temel prensip’ üzerine
kurulan "Gülümseyen Hizmet Projesi"ne 2008 y›l›nda da devam edilmifltir. Yolcu Hizmetleri Departman›nda çal›flan
personelimizi, ifl ve özel yaflamlar›nda kat›l›mc› ve olumlu bir tutum benimseyerek, kaliteli kiflisel hizmet vermeleri
yönünde teflvik etmek ve cesaretlendirmek amaçl› yürütülen projemizde, ayl›k ve sene sonunda yap›lan y›ll›k
de¤erlendirmede baflar›l› olan personelimize çeflitli ödüllerin verilmesine devam edilmektedir.

fiirketimizin müflteri memnuniyetine yönelik bir hizmeti de “Engelli Yolcu Transferi” e¤itimidir. Kas›m 2006’da
Darüflflafaka Vakf› iflbirli¤i ile haz›rlanan e¤itime, 2008 y›l› boyunca devam edilerek, istasyonlar›m›zda uçak seyahati
öncesi ve sonras›nda havaliman›nda engelli ve özürlü yolcularla do¤rudan iliflkisi olan ve onlara transfer hizmeti
veren personelimiz ilgili e¤itim ile sertifikaland›r›lmaya devam edilmifltir.

Ticari s›r
fiirketimiz ticari s›r kapsam›nda, müflteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizlili¤ine azami özen göstermektedir.
Yap›lan anlaflmalarda, müflteriye ait bilgilerin müflteri bilgisi d›fl›nda; fiirketimize ait bilgilerin de fiirketimiz sorumlu
ve yetkili personeli d›fl›nda üçüncü flah›slarla, paylafl›lmamas› güvence alt›na al›nmaktad›r.

Sektörün uluslararas› kurallar›na uyum
fiirketimiz, fiirket ile müflterileri ile aras›nda haks›z menfaatten uzak iyi iliflkiler kurulmas› ve taraflar aras›nda yap›lan
anlaflma koflullar›na uyum sa¤lanmas› için gerekli önlemleri almaktad›r. fiirketimiz, bu amaçla havayollar› ile yap›lan
anlaflmalarda IATA’n›n belirledi¤i ve tavsiye etti¤i “Standart Yer Hizmetleri Anlaflmas›”n› referans olarak
kullanmaktad›r.

17. SOSYAL SORUMLULUK

Avrupa Birli¤i (“AB”) çevre normlar›na uyum
fiirketimiz, yeni ekipman al›mlar›nda AB çevre standartlar›na uyumlu ekipman sat›n almakta ve AB’nin gürültü ve
çevre kirlili¤ini önleme standartlar›na tümüyle uymaktad›r. 

Sektörel sorumluluk projeleri
fiirketimiz, henüz az bilinen sivil havac›l›¤›n ülkemiz genelinde tan›nmas›, sevilmesi ve nitelikli insan kayna¤›na
kavuflabilmesi için sektörün desteklenmesine özel önem vermektedir.

Bu çerçevede;
• Sivil havac›l›k konulu TV filmlerine,
• Eskiflehir Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu’nun “Kariyer Günleri”ne,
• Havac›l›k meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve e¤itim projelerine 
destek olmaktad›r.
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Di¤er taraftan fiirket, T.C. Ulaflt›rma Bakanl›¤› himayelerinde, T.C. Erzincan Üniversitesi ile yap›lan iflbirli¤i
çerçevesinde T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan “Sivil Havac›l›k Yüksekokulu” infla ettirilerek
ba¤›fllanmas› projesini yürütmektedir. Söz konusu proje, 4.000 m2 taban alana, 16.000 m2 kapal› alana sahip okul
binas› inflas›n› ve 2010 y›l›na kadar e¤itim/ö¤retim sürecinin bafllat›lmas› için gerekli araç ve gereçlerle donat›lmas›n›
kapsamaktad›r.

fiirket ayr›ca, T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› Yat›r›m ve Tesisler ‹daresi Baflkanl›¤› ve Tüvana Okuma ‹stekli Çocuk E¤itim
Vakf› ile yap›lan iflbirli¤i çerçevesinde, köy ilkö¤retim okullar›n›n altyap›lar›n›n gelifltirilmesini teminen müfltemilat ve
ek tesis gereksinimi bulunan ve her ilde 5 adet olmak üzere 10 ilde tespit edilecek toplam 50 adet köy ilkö¤retim
okulunun ihtiyac› olan müfltemilat ve ek tesisi yapmak, onarmak ve bunlar› donatmak üzere çal›flmalara bafllam›flt›r.
2008 y›l›nda planlanan ve 2009 y›l›nda yürütülecek olan projenin 2013 y›l› sonuna kadar bitirilece¤i
öngörülmektedir.

Çevre ve do¤a
fiirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verdi¤i veya verebilece¤i zararlar›n sistematik bir flekilde azalt›lmas› ve
mümkün ise ortadan kald›r›lmas› için gelifltirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. fiirketimiz çevre yönetim
sistemi, hizmetin tasarlan›p, müflteriye sunulmas›na kadar geçen her aflamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve
bu faktörlerin gerekli kontroller alt›na al›narak çevreye verilen zarar›n en aza indirilmesini ve çevre performans›n›n
sürekli gelifltirilmesini hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi, Bureau Veritas firmas› taraf›ndan ‹zmir istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO
14001:2004 sertifikas› ile belgelendirilmifltir. Bu belge ile, 

• At›klar› minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sa¤lamay› amaçlayan programlar› yönetece¤imizi,
• Kaynak kullan›mlar›n› minimize etmeyi amaçlayan programlar› yönetece¤imizi,
• Daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabalar› koordine edece¤imizi, 

fiirket olarak taahhüt etmekteyiz.

‹nsanlar›n yaflamlar›n› iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duyduklar› do¤al kaynaklar› yenilenebilir
flekilde, yani gelecek kuflaklar› da düflünerek kullanmalar› gereklili¤i ve sorumlulu¤unun bilinciyle, fiirketimiz do¤al
kaynaklar›n optimum kullan›m› ve çevre kirlili¤inin minimize edilmesi ad›na afla¤›da belirtilen çal›flmalar›
yapmaktad›r: 

• Her y›l düzenli olarak, akredite bir kurulufla baca gaz› analizlerini yapt›rmak,
• ‹çme suyu olarak kulland›¤›m›z suyun ar›t›lmas› ve su numuneleri üzerinde periyodik analizler yapt›rmak,
• Do¤al kaynaklar›n etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas› için, fiirket bünyesinde yap›lan at›k s›n›fland›r›lmas›yla, geri 

dönüflebilen (ka¤›t, plastik vb.) unsurlar›n düzenli olarak toplanmas›, su ve elektrik tasarrufunun azalt›lmas› için 
baz› istasyonlar›m›zda fotosel sistemlerinin kullan›lmas›, 

• Teknik atölyelerde ortaya ç›kan at›k ya¤lar›n (hidrolik ya¤ vb.), at›k yakma tesislerine gönderilerek bertaraf 
edilmesi,

• Faaliyetlerimiz neticesinde ç›kan tehlikeli at›klar›n, Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan lisansl› kurulufllara 
gönderilerek bertaraf edilmesi,

• Emisyon kayna¤› oluflturmayan ekipmanlar›n kullan›lmas› (bataryal› forklift vb.).

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

Çelebi Hava Servisi A.fi. 2008 Faaliyet Raporu70



fiirketimiz, “Uygulamalar› ile havac›l›k sektöründe çevreye duyarl› bir flirket” olarak uygulad›¤› çevre politikas› ile
çal›flanlar›n ve müflterilerin yaflam kalitesini koruyucu ve art›r›c› bir yaklafl›m› kendisine hedef alm›flt›r.

fiirketimiz ifl birimlerinden ç›kan at›klar, Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan lisans verilen kurulufllara bertaraf/geri
kazanma amac›yla teslim edilmektedir. Her y›l çevre performans›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla at›k envanteri
hesaplan›r ve fiirket “Çevre Performans Raporlar›” olarak 3. kurum ve kurulufllara duyurulur. Lisansl› kurulufllara
2008 y›l› boyunca bertaraf edilen at›k miktarlar› afla¤›da belirtilmifltir.

• ‹stanbul ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 9.350 lt/y›l, At›k lastik 7.888 kg/y›l, At›k filtre 655 kg/y›l, Kontamine at›k 540 
kg/y›l

• Antalya ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 5.200 lt/y›l, At›k akü (at›k traksiyonel akü) 13.000 kg/y›l, At›k florasan tüp 
miktar› 1.240 kg/y›l

• Esenbo¤a ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 750 lt/y›l, Kontamine at›k 50 kg/y›l, At›k filtre 30 adet/y›l
• ‹zmir ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 1.500 lt/y›l, Kontamine at›k 600 kg/y›l, At›k boya kutular› 86 kg/y›l, At›k akü 480 

kg/y›l, At›k pil 8 kg/y›l, T›bbi at›k 3 kg/y›l
• Bodrum ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 1.100 lt/y›l, elektronik at›k 40 kg/y›l 

Çevreye verilen zarar nedeniyle fiirketimiz aleyhine aç›lm›fl bir dava bulunmamaktad›r.

Genel sorumluluk projeleri
Sa¤l›k Hizmetleri: fiirketimiz Türkiye s›n›rlar› içinde, düflük gelirli ve sa¤l›k hizmetine ihtiyaç duyan kiflilere maddi bir
kayg› duymaks›z›n hizmet etmek amac›yla Gebze, Beylikba¤›'nda 1986 y›l›nda kurulmufl olan Lokman Hekim Sa¤l›k
Vakf›’na destek olmaktad›r. 

BÖLÜM IV – YÖNET‹M KURULU

18. YÖNET‹M KURULU’NUN YAPISI, OLUfiUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER
fiirketimiz ana sözleflmesinin Yönetim Kurulu bafll›kl› 7. Maddesine göre; fiirket’in iflleri ve yönetimi 4’ü A grubu pay
sahiplerinin ço¤unlu¤unun, 2’si B grubu pay sahiplerinin ço¤unlu¤unun gösterece¤i adaylar aras›ndan Genel
Kurul’ca seçilecek 6 kiflilik bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç y›l için
seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kiflinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kifli ile iliflkilerinin kesildi¤inin bildirilmesi
halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boflalma olmas› halinde Yönetim Kurulu boflalan üyeli¤e,
boflalan üyeli¤e aday göstermifl bulunan grup pay sahiplerinin ço¤unlu¤unun gösterece¤i adaylar içinden yeni bir
üye seçer ve ilk Genel Kurul’un tasvibine sunar. Bu flekilde seçilen üye, yerine seçildi¤i üyenin görev süresini
tamamlar.

fiirketimiz ana sözleflmesinin fiirket’in Temsil ve ‹lzam› bafll›kl› 8. Maddesine göre; fiirket’in yönetimi ve d›flar›ya
karfl› temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim ifllerinin hepsini veya bir k›sm›n›
görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere b›rakabilir. Yönetim Kurulu fiirket’i temsil ve ilzama
yetkili kimseleri ve ilzam fleklini kararlaflt›r›p, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. fiirket’e ait bütün belgelerin ve
akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar›n fiirket Yönetim Kurulu’nca yetkili k›l›nan kifli veya kifliler
taraf›ndan flirket unvan› alt›nda imzalanm›fl olmas› laz›md›r.
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Di¤er taraftan, SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan konuya iliflkin aç›klamalar
çerçevesinde fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, fiirket faaliyetlerinin yürütülmesinde fiirketimiz Genel Müdürü ile
birlikte ald›klar› görevler ve hali haz›rda yürürlükte bulunan fiirketimiz imza sirkülerindeki tan›mlanm›fl yetkiler
dikkate al›nd›¤›nda afla¤›da belirtildi¤i flekilde, icrac›/murahhas/icrac› olmayan ayr›m›na tabi tutulmufltur.

Ad› Soyad› Görevi ‹crac›/‹crac› Olmayan
Can Çelebio¤lu Yönetim Kurulu Baflkan› ‹crac›/Murahhas
Canan Çelebio¤lu Tokgöz Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹crac›/Murahhas
Engin Çelebio¤lu Yönetim Kurulu Üyesi ‹crac› Olmayan
Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Üyesi ‹crac› Olmayan
Necmi Yergök Yönetim Kurulu Üyesi ‹crac› Olmayan
Ayd›n Günter Yönetim Kurulu Üyesi ‹crac› Olmayan

Yönetim Kurulumuzda ba¤›ms›z üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin fiirketimiz d›fl›nda baflka
görev veya görevler almas› belirli kurallara ba¤lanmam›fl ve/veya s›n›rland›r›lmam›flt›r. Bu hususlarda, SPK
taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya
iliflkin geliflme ve uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

19. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹
fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak yüksek bilgi
ve beceri düzeyinde, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmifle sahip olan aday gösterilip seçilmifl kiflilerdir.

fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aras›nda Sermaye piyasas› mevzuat›, sigortac›l›k mevzuat›, bankac›l›k mevzuat›,
kara paran›n aklanmas›n›n önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme iflleri hakk›nda mevzuata ayk›r›l›ktan
ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u¤ram›fl olsalar dahi a¤›r hapis veya befl y›ldan fazla hapis yahut
zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolayl› iflas gibi
yüz k›zart›c› suçlar ile istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›; resmi ihale ve al›m sat›mlara
fesat kar›flt›rma veya devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma, vergi kaçakç›l›¤› veya vergi kaçakç›l›¤›na teflebbüs ya da ifltirak
suçlar›ndan dolay› hüküm giymifl kimse bulunmamaktad›r.

Ayr›ca, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamam› mali tablo ve raporlar› okuma ve analiz etme, fiirketimizin gerek günlük,
gerek uzun vadeli ifllemlerinde ve tasarruflar›nda tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakk›nda temel bilgiye sahip
olma ve Yönetim Kurulu’nun, ilgili bütçe y›l› için öngörülen toplant›lar›n›n tamam›na kat›lma olana¤›na ve kararl›l›¤›na
sahip olma niteliklerine haiz kiflilerdir.

fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine iliflkin aç›klamalara ana sözleflmemizde yer verilmemifltir. Bu
hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim
Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.

20. fi‹RKET’‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K HEDEFLER‹
fiirketimizin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri fiirketimiz 2008 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “3. fiirketin Misyon ve
Vizyonu ile Stratejik Hedefleri” bölümünde aç›klanm›flt›r.

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

Çelebi Hava Servisi A.fi. 2008 Faaliyet Raporu72



21. R‹SK YÖNET‹M VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
‹ç denetim ve risk yönetimi planlamas›n›n yap›lmas›, iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu
plan çerçevesinde çal›flmalar›n›n sa¤lanmas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun karar› ile SPK’n›n Seri: X No: 16 Tebli¤e
eklenen 28/A maddesi gere¤i oluflturulan Denetim Komitesi’nin görevidir. Denetim Komitesi, fiirket’in karfl› karfl›ya
kalabilece¤i risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluflturur ve bunlar›n
sa¤l›kl› ifllemesi için gerekli önlemleri al›r. 

fiirketimiz organizasyonu içerisinde ayr› bir iç denetim ve kontrol birimi bulunmamakla birlikte, söz konusu görevler
Denetim Komitesi’nin yönlendirmesi ile Holding ‹ç Denetim Birimi taraf›ndan yürütülmektedir.

Temel mali risk ve yönetim politikalar› ile ilgili bilgiler, 2008 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun “12. Temel Mali
Risk ve Yönetim Politikalar›” bölümünde aç›klanm›flt›r.

22. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
fiirketimiz ana sözleflmesinin fiirket’in Temsil ve ‹lzam› bafll›kl› 8. maddesine göre; fiirket’in yönetimi ve d›flar›ya
karfl› temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim ifllerinin hepsini veya bir k›sm›n›
görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere b›rakabilir. Yönetim Kurulu fiirket’i temsil ve ilzama
yetkili kimseleri ve ilzam fleklini kararlaflt›r›p, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. fiirket’e ait bütün belgelerin ve
akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar›n fiirket Yönetim Kurulu’nca yetkili k›l›nan kifli veya kifliler
taraf›ndan flirket unvan› alt›nda imzalanm›fl olmas› laz›md›r.

Bu çerçevede; fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar› 06 Eylül 2006 tarihinde
‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unca tescil edilen ve tescil edildi¤i 11 Eylül 2006 tarih ve 6639 say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde ilan olunan fiirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildi¤i VI. no’lu imza sirkülerinde
belirtilmifltir.

Bunun d›fl›nda; fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na iliflkin aç›klamalara ana
sözleflmemizde yer verilmemifltir. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun
sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin
henüz tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

23. YÖNET‹M KURULU’NUN FAAL‹YET ESASLARI

Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündeminin belirlenmesi yöntemi
fiirketimiz Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi üç ayr› yöntem dahilinde belirlenmektedir. Buna göre; Yönetim
Kurulu üyelerinden al›nan öneriler do¤rultusunda gündem Yönetim Kurulu Baflkan›m›z taraf›ndan belirlenmekte
ve/veya fiirketimiz Genel Müdürü gündemi belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine bildirebilmekte ve/veya Yönetim
Kurulu toplant›lar›nda bir sonraki toplant›n›n gündemi belirlenebilmektedir.

Yönetim Kurulu’nun dönem içindeki toplant› say›s›
fiirketimiz Yönetim Kurulu 2008 y›l›nda 62 toplant› yapm›flt›r.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimini sa¤lamak üzere bir sekretarya kurulup kurulmad›¤›
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimini sa¤lama görevi fiirketimizde Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
Sekretaryas› taraf›ndan yürütülmektedir.
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Toplant›ya kat›l›m ve toplant›ya ça¤r› yöntemleri ve süreçleri 
Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› Sekretaryas› taraf›ndan toplant›lardan belirli bir süre önce
gündem ve gündemde yer alan konulara iliflkin bilgileri içeren düzenli bir rapor vas›tas›yla bilgilendirilirler. 2008
y›l›nda fiirketimiz Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n 31’ine 4 üye, 27’sine 5 üye ve 2’sine ise tüm (6) Yönetim Kurulu
üyelerimiz eksiksiz olarak kat›lm›fllard›r.

Toplant›da farkl› görüfl aç›klanan konulara iliflkin makul ve ayr›nt›l› karfl› oy gerekçelerinin karar zapt›na geçirilip
geçirilmedi¤i ve yaz›l› olarak fiirket denetçilerine iletilip iletilmedi¤i 
fiirketimiz Yönetim Kurulu 2008 y›l›nda yapt›¤› tüm toplant›larda kararlar mevcudun oybirli¤i ile al›nm›flt›r. 

Ba¤›ms›z üyelerin farkl› görüfl aç›klad›¤› konulara iliflkin karfl› oy gerekçelerinin kamuya aç›klan›p aç›klanmad›¤› 
Yönetim Kurulumuzda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.

SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu
toplant›lar›na fiilen kat›l›m›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›
2008 y›l›nda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konulara iliflkin
yap›lan fiirketimiz Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n on üçünde 2 üye, dokuzunda 1 üye toplant›ya kat›lmam›fl olup, söz
konusu maddeye iliflkin yap›lan di¤er tüm Yönetim Kurulu toplant›lar›na Yönetim Kurulu üyeleri eksiksiz olarak
kat›lm›fllard›r.

Toplant› esnas›nda Yönetim Kurulu üyesi taraf›ndan yöneltilen sorular›n karar zapt›na geçirilip geçirilmedi¤i
Toplant› esnas›nda fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri taraf›ndan yöneltilen sorular karar zapt›na geçirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk›n›n tan›n›p tan›nmad›¤›
fiirketimiz ana sözleflmesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimize a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz
veto hakk› tan›nmam›flt›r. 

Yönetim Kurulu faaliyet esaslar›na iliflkin SPK taraf›ndan yay›mlanan baz› Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun
sa¤lanamamas›
fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya dair geliflme ve uygulamalara iliflkin de¤erlendirmelerinin henüz
tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

24. fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I
fiirketimizin 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan 2007 y›l›na iliflkin Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda TTK’nun 334. ve
335. maddeleri gere¤ince Yönetim Kurulu üyelerimize fiirketimizin konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na
yapmalar› ve bu nev’i iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri ve di¤er ifllemleri yapabilmeleri hususunda izin
verilmifl olmakla birlikte, 2008 y›l›nda Yönetim Kurulu üyelerimiz fiirketimizle muamele yapmam›fl ve rekabet
etmemifltir.

fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›’na iliflkin SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya dair geliflme ve uygulamalara iliflkin
de¤erlendirmelerinin henüz tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
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25. ET‹K KURALLAR
fiirket’in belirlenmifl olan, her yay›n›nda, ‹nternet Sitesinde ve ‹ntranet’te yay›nlanan “Misyon ve Vizyon”u yan› s›ra
fiirket’in temel ve etik de¤erlerini, fiirket’in personel ve üçüncü taraflar ile olan tüm iliflkilerinde hakim olan ve her bir
çal›flan›n›n da özümsemesi gereken ilkelerini aç›klayan “Kurum Kültürü” ve “Politikalar›m›z” isimli iki fiirket yay›n›,
ifle bafllayan her personele oryantasyon e¤itimi s›ras›nda verilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür’ün kat›l›m›yla fiirket her y›l, misyon ve vizyonu çerçevesinde, etik
de¤erlerini, k›sa, orta ve uzun vadeli stratejilerini üst, orta ve alt yönetim kademesiyle paylaflt›¤› ve onlar kanal›yla
en alt kademe çal›flana iletilmesini amaçlad›¤› toplant›lar düzenlemektedir.

26. YÖNET‹M KURULU’NDA OLUfiTURULAN KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun, Seri: X No: 19 Tebli¤i ile Seri: X No: 16 Tebli¤e eklenen 28/A maddesi gere¤i
fiirketimiz Yönetim Kurulu taraf›ndan oluflturulan Denetimden Sorumlu Komite d›fl›nda oluflturulmufl baflka komite
bulunmamaktad›r.

fiirketimiz Denetim Komitesi icradan sorumlu olmayan Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan seçilen Sn. Engin
Çelebio¤lu ve Sn. Mehmet Kaya’dan oluflmaktad›r. 

fiirketimiz Denetim Komitesi 2008 y›l›nda 5 defa toplanm›fl olup, kamuya aç›klanan mali tablolar›n faaliyet
sonuçlar›m›z hakk›nda gerçek durumu yans›t›p yans›tmad›¤› ve fiirketimizin izledi¤i muhasebe ilkeleri ile SPK
mevzuat ve düzenlemelerine uygun olup olmad›¤›na dair fiirketimiz sorumlu yöneticilerinin görüfllerini de alarak
inceleme yapm›fllard›r. Bu incelemeleri neticesinde; mali tablolar›n do¤ru ve söz konusu hususlara uygun
haz›rland›¤› tespitinde bulunmufllard›r. 

Ayr›ca, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: X No: 16 say›l› ‘’Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Hakk›nda
Tebli¤”in 28/B hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›fl y›ll›k ve ara mali tablolar ile y›ll›k
raporlar›n ilan ve bildirimi s›ras›nda yap›lacak aç›klamalar ile ‹MKB Kotasyon Yönetmeli¤i’nin 18/A maddesinde yer
alan esaslara göre Borsa’ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile ortaklarla iliflkilerden ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
Seri: VIII, No: 39 say›l› Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i kapsam›na giren özel durum
aç›klamalar›n›n hangi fiirket yetkilileri taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤inin belirlenmesi hususlar›nda fiirket Yönetim
Kurulu’na görüfl ve kanaat beyan etmifllerdir.

fiirketimiz Denetim Komitesi, 2009 ve 2010 hesap dönemlerine iliflkin kamuya aç›klanacak ba¤›ms›z denetime tabi
konsolide mali tablolar›m›z›n, Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, ba¤›ms›z denetiminin
yapt›r›lmas›n› teminen yap›lacak ilk Genel Kurul’un tasvibine sunulmak kayd›yla Denetim Firmas› Baflaran Nas
Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (a member of PricewaterhouseCoopers) ile iki y›ll›k
sözleflme imzalanmas› hususunda fiirket Yönetim Kurulu’na görüfl ve kanaat beyan etmifllerdir.

Yönetim Kurulu’nda oluflturulan komitelerin say›, yap› ve ba¤›ms›zl›¤›’na iliflkin SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal
Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve uygulamalara
dair de¤erlendirmelerinin henüz tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

27. YÖNET‹M KURULU’NA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR
28 Mart 2008 tarihinde yap›lan fiirketimiz Ortaklar Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda al›nan karar çerçevesinde
Yönetim Kurulu üyelerine ücret (hakk› huzur) ödenmemektedir. Di¤er taraftan ald›¤› görevleri ile fiirketimiz
faaliyetlerinin yürütülmesinden fiirketimiz Genel Müdürü ile birlikte Yönetim Kurulu’na karfl› sorumlu murahhas/icrac›
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nitelikteki Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Sn. Canan Çelebio¤lu Tokgöz’e ve murahhas/icrac› nitelikteki Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Sn. Can Çelebio¤lu’na, icrac› nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konular›nda
avukatl›k hizmeti al›nan Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mehmet Kaya ile yine icrac› nitelikte olmayan ancak teknik ve
ekipman bak›m› konular›nda üstlendi¤i görev ve sorumluluklar› nedeniyle 2006 y›l›nda destek hizmeti al›nmaya
bafllanan Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Necmi Yergök’e mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanl›klar›na göre belirlenmifl
ücretler 2008 y›l›nda ayl›k bazda ödenmifltir.

28.03.2008 tarihinde yap›lan 2007 y›l› Ola¤an Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan Can Çelebio¤lu
ve Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelerin her birine ayl›k
net 30.000 Euro tutar›nda ücret ödenmesi karar› al›nm›flt›r. 

fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2007 y›l›ndan devrolan herhangi bir borcu olmay›p, 2008 y›l› içerisinde toplam
370.387 TL tutar›nda borç (ücret avans›) verilmifltir ve verilen borcun (ücret avans›) 250.387 TL’lik bölümü 2008 y›l›
içerisinde tahsil edilmifltir. 31.12.2008 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avans›) 120.000 TL’dir.
fiirketimiz yöneticilerine ise 2008 y›l› içerisinde toplam 99.500 TL tutar›nda borç (ücret avans›) verilmifl olup,
31.12.2007 tarihinden devreden 48.450 TL tutar›ndaki bakiye dahil, verilen borcun (ücret avans›) 129.450 TL’lik
bölümü 2008 y›l› içerisinde tahsil edilmifltir. 31.12.2008 tarihi itibariyle fiirket yöneticilerinden alacak (ücret avans›)
18.500 TL’dir. fiirket Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine verilen söz konusu borçlar›n süreleri uzat›lmam›fl,
flartlar› iyilefltirilmemifl ve üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›r›lmam›fl veya lehine kefalet
gibi teminatlar verilmemifltir. 
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