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1. Amaç
Türk Hava Yolları A.O’nun bilgilendirme politikası, Ortaklığın tabi olduğu hukuki düzenlemelerle
uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, diğer sermaye piyasası katılımcıları ve diğer ilgili
menfaat sahipleri ile hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına
ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK)'nun Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili Türk Ticaret
Kanunu (TTK) hükümleri ve Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak
Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuştur.
Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek
nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak
üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük
maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.
2. Yetki ve Sorumluluk
Ortaklığımızın bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun
yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasında yapılacak değişiklikler yine Yönetim
Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer ve Ortaklık internet sitesinde yayımlanır.
3. Yöntem ve Araçlar
Sermaye Piyasası Mevzuatı, BIST düzenlemeleri ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Türk
Hava Yolları tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
(a) BİST tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu
Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları
ve diğer bildirimler. (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır.)
(b) Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar,
bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları
(c) Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, (Eş
zamanlı internet sitesinde de yayımlanır)
(d) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
(d) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
(e) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan
görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları,
(f) Kurumsal internet sitesi, (www.turkishairlines.com)
(g) Yatırımcı İlişkileri internet sitesi (http://investor.turkishairlines.com)
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(h) Telefon, cep telefonu, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden
yapılan açıklamalar.
(ı) Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında kullanılan Ortaklık sunumları
4. KAP Bildirimlerini Yapmaya Yetkili Kişiler
Ortaklığın KAP üzerinden yapmakla yükümlü olduğu tüm bildirimler Genel Müdür, Genel Müdür
(Mali) Yardımcısı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Mali Kontrol
Müdürü ve Vergi Müdürü’nden ikisinin müşterek elektronik imzası ile yapılır. KAP üzerinden
bildirim göndermeye yetkili kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
5. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması
Ortaklığın yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotları, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
(UFRS) uygun olarak hazırlanır, bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde Yönetim Kurulu onayını müteakiben sorumluluk
beyanı ile birlikte KAP üzerinden kamuya açıklanır. Dipnotlar hariç finansal tablolar eşanlı
İngilizce olarak da KAP’ta yayınlanır.
Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan
sonraki iş günü içinde Türk Hava Yolları yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayımlanır ve beş yıl
süreyle internet sitesinde yer alır.
Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği
düşünülen ek bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yayınlanır ve düzenli olarak
güncellenir. Pay sahiplerinin finansal tablolar ile ilgili yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi
bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.
6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer
düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerde belirtilen süreler ve usul
doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.
Kamuya açıklanan faaliyet raporları en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Türk
Hava Yolları yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayımlanır ve beş yıl süreyle internet sitesinde
yer alır.
7. Özel Durumların Kamuya Açıklanması
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli
ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri
çerçevesinde hazırlanarak KAP bildirimi yapmaya yetkili kişilerden en az ikisinin müşterek
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imzasıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur.
Yapılan özel durum açıklamalarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde yatırımcı
ilişkileri internet sitesinde yer verilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği kapsamına girebilecek sermaye piyasası
aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi,
olay ve gelişmeler ilgili Ortaklık ünite yetkililerince derhal Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne bildirilir.
Özel durum açıklamaları, KAP’a iletilmesi ile eşanlı olarak Basın Müşavirliği ile de paylaşılır.
İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi
Türk Hava Yolları, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel
bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin
gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri
çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan
kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Özel Durumlar Tebliği düzenlemelerine uygun şekilde
ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklanır.
İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Tedbirler
Genel ilke olarak, Türk Hava Yolları A.O ve tam konsolidasyona tabi olan %100 hissesine sahip
olduğu
iştirak çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde
değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. İçsel bilgi niteliğinde
değerlendirilebilecek bilgilerin Bilgilendirme Politikasında yer alan usule aykırı olarak üçüncü
kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında
bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa içsel bilgiye ilişkin olarak gecikmeksizin
özel durum açıklaması yapılır.
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Ortaklığımız
ile ilgili olarak içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar
Listesini güncel tutar . İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri
Müdürlüğü tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte
söz konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı
veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.
Ortaklık, faaliyetlerine ilişkin olarak veya kendi adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel
bilgiye ulaşabilecek durumdaki bağımsız denetçi, mali müşavir ve diğer danışmanlar da dahil
üçüncü kişilerin edindiği içsel bilgi niteliğindeki bilginin gizliliğinin muhafaza edilmesi için gerekli
diğer her türlü tedbiri alır.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler
Ortaklık, SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve
bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu
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bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi
yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak
bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde SPK
Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen tanımlar dikkate alınır.
8. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Ortaklığımız tarafından kamuya yapılan yazılı ve sözlü tüm açıklamalar, verilen bilgilerde
doğruluk ve tutarlılık sağlanması amacıyla Ortaklığın bu konuda yetkilendirdiği kişiler tarafından
yapılır.
Bu çerçevede;
i.
Finansal rakamlar,
ii.
Ortaklık stratejileri ile ilgili bilgiler,
iii.
Açılması düşünülen yeni hatlarla ilgili bilgiler,
iv.
Uçak alımları,
v.
Rakip havayolları ile ilgili değerlendirmeler,
vi.
Sivil Havacılık ve havalimanı otoriteleri ile ilgili değerlendirmeler,
hususlarında yazılı ve görsel medyaya yapılacak bilgilendirmeler, üniversite, Sivil Toplum
Örgütleri ve benzeri yerlerde yapılacak açıklama ve konuşmalar Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı konusu, amacı ve sınırları belirlenerek bu konularda
açıklama yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerini, Genel Müdürü ya da bir Ortaklık personelini
yetkilendirebilir.
Bunlar dışında kalan konularda, medya ve kamuoyuna yapılacak açıklamalar Yönetim Kurulu
Başkanı, Genel Müdür veya Genel Müdürün yetkilendireceği kişi tarafından ya da bunlardan
birinin onayına istinaden Basın Müşavirliği tarafından yapılır. Yurtiçi ve yurtdışı müdürleri kendi
hatlarıyla ilgili medya iletişim çalışmalarını, Basın Müşavirliği koordinasyonunda yürütür.
Ayrıca, Genel Müdür, Genel Müdür Mali Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Türk Hava
Yolları’nın yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans
kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma
uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen
sorulara cevap verilesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle
koordinasyon içerisinde hareket ederek, Türk Hava Yolları adına iletişimde bulunur.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Ortaklık çalışanları sermaye piyasası katılımcıları
veya olağan iş ilişkileri dahilindekiler hariç olmak kaydıyla herhangi bir kuruluş/kişi tarafından
gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen soru ya da röportaj, konuşma ve benzeri talepler
Basın Müşavirliği’ne yönlendirilir.
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9. Kamuya Açıklama Yapmaya İlişkin Esaslar
Türk Hava Yolları adına açıklama yapmaya yetkili kişiler yapılan tüm açıklamalarda SPK’nın ilgili
tebliğlerinde yer alan hususlara ve diğer tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.
Yapılacak her yazılı ve sözlü açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel
Durumlar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini
etkileyebilecek türden olup olmadığı açısından değerlendirilerek, olması halinde Yatırımcı
İlişkileri Müdürlüğü’nün bilgisi ve koordinasyonu dahilinde yapılır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basınyayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu
duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda
sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır.
Yönetim Kurul Kararı ile onaylanmayan Ortaklık stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya
açıklanmaz.
Türk Hava Yolları tarafından yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan
basın açıklaması, bülten ve duyurulara, yatırımcıların bunlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla
yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir.
10. Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler
Basın-yayın organlarında, veri dağıtım kanallarında ve benzer iletişim mecralarında Türk Hava
Yolları ile ilgili olarak çıkan haberler Ortaklığımız Basın Müşavirliği’nce, anlaşmalı medya takip
ajanslarının da yardımıyla aktif olarak takip edilir.
Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan Türk Hava Yolları kaynaklı
olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar hakkında herhangi bir görüş
bildirilmez.
Ortaklığımız hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk
kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber
veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel
Durumlar Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi
bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Ortaklığımız tarafından kamuya açıklama yapılır.
Ancak Ortaklık, konuya ilişkin olarak alınmış bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu
hallerde erteleme sebepleri ortadan kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.
Haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Türk Hava
Yolları adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına
gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.
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11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması
Türk Hava Yolları SPK Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak zaman zaman geleceğe yönelik
değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklandığı yazılı
dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden
önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından,
yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana
(Özel Durum açıklaması, basın açıklaması, bilgi dokümanı vb.) referans verilmek suretiyle
yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve
öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması halinde SPK mevzuatı çerçevesinde
aşağıda yeralan esaslara uyulur:
i.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu
tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla
kamuya açıklanabilir.

ii.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu
açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması
şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

iii.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce
kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık
bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

12. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
Sermaye Piyasası Katılımcıları (mevcut ve potansiyel hissedarlar, kredi kuruluşları, finasörler,
aracı kurumlar, bankalar, analistler vb.) ile bire bir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze
yapılan görüşmeler yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Sermaye Piyasası
Katılımcılarından gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslararası konferanslara veya bire bir
toplantılara iştirak edilerek, Şirket stratejisinden mali tabloların analitik açıklamasına kadar bir
çok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilebilir, sorular yanıtlanabilir. İlgili toplantıların takvimi
ve hazırlanan sunumlar Ortaklık Yatırımcı İlişkileri Internet sitesinde yayımlanır.
Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konular, stratejik yaklaşımlar ve sektörün daha iyi
anlaşılmasını sağlayan önemli unsurlar Sermaye Piyasası Katılımcılarına aktarılır. Sermaye
piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan toplantılarda, henüz kamuya
açıklanmamış hiçbir bilgi açıklanmaz. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm
görüşmelerde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü çalışanları hazır bulunur.
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TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Sessiz Dönem
Türk Hava Yolları finansal sonuçlarının kamuya açıklanmasından önceki iki haftalık periyodu
“Sessiz Dönem” uygulaması içinde geçirir. “Sessiz Dönem” üç aylık finansal sonuçların Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanmasıyla sona erer.
“Sessiz Dönem” sırasında Türk Hava Yolları Ortaklığın finansal durumu hakkında daha önceden
kamuya açıklanmamış herhangi bir görüş belirtmez. Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye
piyasası katılımcılarının bu dönemde Ortaklığın mali yapısına ilişkin sordukları sorular
cevaplanmaz. İlgili SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “Sessiz Dönem” uygulaması Ortaklığı
temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru
yapmalarına engel teşkil etmez.
13. Analist Raporları
Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kurumun mülkiyeti olarak kabul edilir ve Ortaklık
internet sitesinde yayımlanmaz. Ortaklık, analist raporlarını veya modellerini gözden geçirmek,
doğrulamak, onaylamaktan sorumlu değildir. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve
talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve
geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist
raporlarını gözden geçirebilir. Türk Hava Yolları kendisi hakkında son bir yıl içinde rapor
hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları aracı kurumları yatırımcı ilişkileri internet sitesinde
kamuya açıklar.
14. Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi (investor.turkishairlines.com)
Kamunun aydınlatılmasında, Ortaklık yatırımcı ilişkileri internet sitesi aktif olarak kullanılır ve
sürekli olarak güncellenir. Ortaklık, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkeleri gereğince yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri linkinde yer vermesi öngörülen
bilgi ve belgeleri mevzuatta öngörülen süre ve usullere uygun olarak yatırımcı ilişkileri internet
sitesinde yayımlar. Ortaklık tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi
üzerinden erişim imkanı sağlanır. Internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal
Yönetim İlkelerinin öngördügü içerikte ve şekilde düzenlenir.
Ortaklığın kurumsal/yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine
geçmez.
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