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Sermaye Piyasası Kurulu’nun  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca  yapılması  gereken  ek açıklamalar 
aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.     
  
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları : 
 
Ortaklığımızın  ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 
Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. Ana Sözleşmenin 10. 
ve 21. maddelerine göre yönetim kurulu ve denetçi  seçiminde aday gösterme konusunda Halka Açık A grubu ve 
C Grubuna ait imtiyazlı oy hakkı mevcuttur.  
 
Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:  
 
 

Hissedar 
Nominal Pay 
Tutarı (TL) 

Sermaye 
Oranı (%) 

Pay Adedi Oy Hakkı (%) 

Türkiye Varlık Fonu (A Grubu Nama) 677.884.849 49,12 67.788.484.857 49,12  

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (C Grubu Nama)  

 

0,01   1   

Halka Açık A Grubu  702.115.151 50,88 70.211.515.142     50,88   

TOPLAM 1.380.000.000 100,00 138.000.000.000 100,00 

 

  
2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:  
 
2018 yılı içerisinde Ortaklığımız’da aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelmiştir:  
 
Sayın Arzu Akalın'ın 04.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal 
bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya 
sunulmak üzere, Sayın Fatmanur Altun'un atanmasına karar verilmiştir. 
 
Sayın İsmail Gerçek'in 04.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal 
bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya 
sunulmak üzere, Sayın Mithat Görkem Aksoy'un atanmasına karar verilmiştir. 
 
11 Ekim 2018 tarihinde başta “Kabin İçi Eğlence Sistemleri ve İnternet Hizmetleri” alanlarında olmak üzere Esas 
Sözleşmesi’nde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere %80 hissesi Ortaklığımız'ın %100 iştiraki olan THY 
Teknik A.Ş.’ye %20 hissesi ise Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Cornea Havacılık Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.  kurulmuştur.  
 
Yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere, THY’nin %49, MDN Investment SHPK firmasının 
%41 ve Arnavutluk Hükümetini temsilen Arnavutluk hava sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının %10 
oranında hisseye sahip olduğu Air Albania 12 Eylül 2018 tarihinde kurulmuştur. 
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25 Eylül 2018 tarihinde, başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, ana sözleşmesinde belirtilen 
konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı Ortaklığımıza ait THY 
Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş." unvanlı şirket kurulmuştur. 

 
2018 yılı faaliyet döneminde bağlı ortaklıklarımızda Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik 
meydana gelmemiştir.  
 
Öte yandan, Ortaklığıız tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Yatırımcı İlişkileri 
websitesinden ve http://www.kap.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

 
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi: 

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine 
ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-
17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.  

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık 
kriterlerini taşımak zorundadır. 

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK’de 
sunulmaktadır. 
 
4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:  
 
2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde 
konulmasına ilişkin Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.   
 
5. Esas Sözleşme Değişikliği: 
 
Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 
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EK: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ 
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI  

M. İlker AYCI 

1971 İstanbul doğumlu olan M. İlker AYCI, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında İngiltere'de Leeds Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde 
araştırmacı olarak bulunmuş, 1997 yılında ise Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 
programından mezun olmuştur. 

İş hayatına 1994 yılında başlayan AYCI, Kurtsan İlaçları A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Universal Dış Ticaret 
A.Ş. şirketlerindeki çeşitli görevlerin ardından 2005 ve 2006 yılları arasında Başak Sigorta A.Ş. ve 2006 ve 2011 
yılları arasında Güneş Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2011 ve 2015 yılları arasında Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Başkanlığı, 2013 ve 2015 yılları arasında Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkan Yardımcılığı ve 
Başkanlığı görevlerini yürütmüş,  2015 yılı Nisan ayı itibariyle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı seçilmiştir. 

Aynı zamanda, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş., 
VakıfBank Güneş Sigorta Spor Kulübü (2008 Avrupa Challenge Cup Şampiyonu) ve Türk Hava Yolları Spor Kulübü 
gibi kurumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık gibi görevler de üstlenmiş olan AYCI, İngilizce ve Rusça 
bilmektedir. 

 

Bilal EKŞİ 

1968 yılı, Rize doğumlu olan Bilal EKŞİ, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayarak 1989 yılında mezun olmuştur.  

Meslekî hayatına, T.C. Devlet Demiryolları’nda Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak başlayan Sayın EKŞİ, 
daha sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Atölye Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve önemli ulaşım projelerinin hayata 
geçirilmesinde etkin rol oynamıştır.  

2003 – 2005 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O.’da uçak motoru, iniş takımları ve tüm komponentlerin 
bakımından sorumlu Revizyon Atölyeleri Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2005 yılında Türk Hava Yolları A.O.'da 
Yer İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. Bu süre zarfında, özellikle zamanında kalkış 
performansının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunmuştur. 

2008 - 2009 yıllarında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı; 2010 yılında 
Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) yeniden yapılandırılması projesi kapsamında KTHY Genel Müdürlüğü; 2010 – 
2011 yılları arasında ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Amerikan motor üretim devi Pratt & Whitney’in ortak 
kuruluşu olan “Turkish Engine Center”da (TEC) Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sayın EKŞİ, 2011 
yılının Nisan ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde Türkiye, 66 yıl aradan sonra ICAO Konsey üyeliğine 
tekrar seçilmiş ve ICAO’nun karar alma merciindeki 36 üyesinden biri olmuştur.  

Sayın EKŞİ, 21 Ekim 2016 tarihinde ise Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürü (CEO) ve Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkan Vekili olarak atanmıştır.  
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İsmail Cenk DİLBEROĞLU 

1975 İstanbul doğumlu olan İsmail Cenk DİLBEROĞLU, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini 
almıştır. 1999–2003 yılları arasında İstanbul Cağaloğlu semtinde kendi ofisinde, 2003 yılından bugüne değin ise 
Taksim‘de Kollektif Hukuk Bürosu ismi altında ortaklık yapısı içerisinde, yoğunluklu olarak ticaret hukuku, şirketler 
hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, icra-iflas hukuku alanlarında olmak üzere şirketler danışmanlığı şeklinde avukatlık 
mesleğini icra etmektedir. Ensar Vakfı Mütevellisine 1999 yılında seçilmiş ve 2011 yılına kadar Mütevelli Heyet 
Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı görevinde 
bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Mithat Görkem AKSOY 

06.06.1977 Antalya doğumlu olup Türk Hava Kurumunda 1996 yılında pilotaj Eğitimine başladı,1998 yılında mezun 
oldu. 2001 yılına kadar Türk Hava Kurumunda çalıştı. 2001 yılında görevinden ayrılarak özel hava yollarına geçiş 
yaptı. Çeşitli özel hava yollarında görev yaptıkdan sonra 2007 yılında Türk Hava Yolları A.O ‘da göreve başladı. 
G4, G550 , B737 ve Airbus A330- A340 Uçaklarında görev yaptı. 2016 yılında Genel Havacılık VIP Uçakları 
Operasyon Başkanlığı görevine getirilmiş olup, halen Türk Hava Yolları A.O bünyesinde fiili uçucu kaptan pilot 
olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Mecit EŞ  

1953 Samsun doğumlu olan Mecit EŞ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi / İktisat Fakültesinden mezun oldu. Bazı 
memuriyetlerden sonra Anadolu Üniversitesinde akademik çalışma alanına geçen EŞ, 1985 yılında doktorasını 
tamamladı. 1990 yılında Doçent ve 1996 yılında Profesör unvanını aldı. 1992-2012 döneminde Dumlupınar 
Üniversitesi İİBF’de Maliye Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmış olan Prof. Dr. Mecit EŞ, halen İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Ticari Bölümler Fakültesinde mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Alanıyla ilgili  birçok kitap ve makaleye 
imza atmış olan Eş, evli ve üç çocuk babasıdır.  

Orhan BİRDAL 

1958 Yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1980 yılında 
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan mezun olan Orhan 
Birdal, 1990 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 

1982 Yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde Atatürk Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü olarak 
havacılık sektörüyle tanışan Orhan Birdal, daha sonra sırasıyla Erzincan'da Hava Trafik Kontrolörü ve Havaalanı 
müdürlüğü, Nevşehir Kapadokya, Trabzon ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları Başmüdürlüğü görevlerinin 
ardından DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanlığı, DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
görevinde bulunduktan sonra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliğine,2015 yılı sonunda ise 
Havacılık ve Demiryolu sektörlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcılığına atanmış olup, halen bu görevini 
sürdürmektedir. 

DHMİ Genel Müdürlüğü görevi esnasında 2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O. Yönetim ve Denetim 
kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra TOBB Havacılık Meclisinde Başkan Yardımcısı olarak da görev 
yaptı. Havacılık sektöründe uzun yıllar yönetici olarak çalışan Orhan Birdal birçok başarılı projeye imza atmıştır. 
Bunların başında dünyanın en büyük yap-işlet-devret(YİD) projesi olan Yeni İstanbul Havalimanı gelmektedir. 
Ayrıca Türkiye’de Havalimanlarında yapılan 17 adet Yap-İşlet-Devlet ve Kamu-Özel Sektör İşbirliği projelerinin her 
safhasında en üst düzeyde görev yapmıştır. Ayrıca, Türkiye'de yerli sivil uçak yapımı için oluşturulan komisyonda 
aktif görevler almıştır. Ayrıca 10. ve 11. Ulaştırma Şuralarında Havacılık sektörünün başkanlığını ve 
moderatörlüklerini üstlenmiştir. İngilizce bilen Orhan Birdal, evli ve dört çocuk babasıdır.   
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Ogün ŞANLIER  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 

1974 yılında  doğan Ogün ŞANLIER, 1999 yılında, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1999-2001 yıllarında Anadolu Holding, Anadolu Isuzu 
Otomotiv San. Tic. A.Ş.’de İhracat Uzmanlığı görevini ifa eden ŞANLIER, 2002-2007 yıllarında Feniş Holding, Feniş 
Dış Ticaret A.Ş.’de İhracat Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. 2007-2013 yıllarında İBB İştirakler Daire 
Başkanlığı Halk Ekmek AŞ’ de yöneticilik yaptı. Halen İstanbul Medya Akademisi A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini sürdürmektedir. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Ogün ŞANLIER evli ve 2 çocuk sahibi. 

 
Muzaffer AKPINAR 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı 
 
1962 doğumlu, Saint Michel Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Muzaffer 
AKPINAR, evli ve iki çocuk babasıdır. İş hayatına 1986 yılında Penta Tekstil’in kurucu ortağı olarak başlayan 
AKPINAR, 1993 yılında KVK Mobil Telefon Hizmetleri AŞ’nin CEO görevini üstlenmiştir. Daha sonra MV Holding 
AŞ’nin CEO’su olarak görev yapan AKPINAR, Fintur Holding BV’nin de oluşum sürecinde aktif olarak rol almıştır. 
Muzaffer AKPINAR, 1 Ocak 2002 tarihinden 2006 Temmuz ayına kadar Turkcell CEO görevini yürütmüştür. 
Girişimci ve yatırımcı olarak yenilenebilir enerji, teknoloji, kimyevi maddeler ve inşaat sektörlerinde faaliyetlerine 
devam etmektedir.  
 
 
Fatmanur ALTUN 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı 

 

1979 Kocaeli doğumlu olan Fatmanur Altun, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü’nde tamamladı. 2002-2003 yılları arasında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bulundu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları 

Enstitüsü Sosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim Dalı’nda, "2000 Sonrası Türk Ulusalcılığının İnşasında Büyük Ortadoğu 
Projesi Söyleminin Rolü" başlıklı teziyle tamamladı. 2014 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini “Türkiye’de 

Seküler ve İnanç Temelli Sivil Toplum Kuruluşlarının ‘Toplumsal Fayda’ Yaklaşımı: Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Örnekleri” başlıklı teziyle 2018 yılında tamamladı. 

 
2000 yılından itibaren mütercim ve redaktör olarak yayıncılık sektöründe çalışan Altun, 2005-2010 yılları arasında 

Anlayış Dergisi’nde bölüm editörlüğü, 2006-2011 yılları arasında Dünya Bülteni haber portalında köşe yazarlığı yaptı. 

2009-2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetimi ana kademe yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2012-
2016 yılları arasında İBB Kültür A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği yaptı ve 2015 yılından itibaren Marmara 

Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Halen Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışan 
Altun’un telif ve çeviri eserleri bulunmaktadır. Çeşitli platformlarda verdiği seminer ve konferansların yanı sıra 

Fikriyat Gazetesi köşe yazarlığını yürütmekte ve çeşitli mecralarda düzenli olarak yazıları yayınlanmaktadır. 

 
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra KADEM Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Altun, ileri 

düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilmektedir. Evli ve dört çocuk annesidir. 
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BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI  

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’nda; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev 
yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; 
 
a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim 
kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son 
beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, 
sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması 
ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, 
 
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet 
veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak 
(%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi 
olmadığımı, 
 
c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra 
kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 
 
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
 
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında 
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik 
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, 
 
g) Şirket’in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, 
 
ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 
 
h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 
beyan ederim. 
 
Saygılarımla, 

 
 
Dr. FATMANUR ALTUN 
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Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı yönetim kurulunda; mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev 
yapmaya aday olduğumu, yine bu kapsam dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/05/2015 tarih ve 29833736-
1181 sayılı yazısı uyarınca Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan istisnanın şahsım 
ile ilgili olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla ilgili tebliğin 4.3.6 maddesi (g) bendinden muaf 
tutularak: 
 
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim 
kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son 
beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, 
sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması 
ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, 
 
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet 
veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak 
(%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi 
olmadığımı, 
 
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra 
kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 
 
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
 
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında 
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik 
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, 
 
ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 
 
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 
 
beyan ederim.  
 
Saygılarımla, 

 
MUZAFFER AKPINAR 
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Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’nda; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev 
yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; 
 
a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim 
kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son 
beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, 
sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması 
ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, 
 
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet 
veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak 
(%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi 
olmadığımı, 
 
c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra 
kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 
 
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
 
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında 
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik 
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 
 
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, 
 
g) Şirket’in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, 
 
ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 
 
h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 
 
beyan ederim.  
 
Saygılarımla, 

 
OGÜN ŞANLIER 
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