
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI 

Millî Bayrak Taşıyıcı hava yolu olarak tüm faaliyetlerini toplumsal refah, sosyal katkı ve çevre duyarlılığını 

dikkate alarak yürüten Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1.a sayılı “Kurumsal Yönetim 

Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” gereğince, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim 

(ÇSY) çalışmalarını, tebliğ ekinde yer alan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında 2020 yılı 

verilerini içerecek şekilde Bilgi Formu ve Uyum Raporu formatına yer vererek açıklamıştır. Ortaklığımızca 

kısmi uyum sağlanan maddeler 47. ve 48. maddeler olup, bunların gerekçelerine raporun ilgili kısımlarında 

yer verilmiştir.  

Şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerimiz doğrultusunda; Yönetim, Ekonomi, Çevre 

ve Sosyal olmak üzere, her biri kendi bünyesinde birçok önemli başlığı barındıran dört temel üzerine kurulu 

olan sürdürülebilirlik programımız, Ortaklığımızın genel misyonu ve stratejisiyle birlikte, paydaşlarımızın 

endişelerini, geniş çerçeveli toplumsal beklentileri ve tedarik zinciri etkilerini dikkate alarak geliştirilen 

sürdürülebilirlik stratejimiz odağında şekillenmektedir. Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal 

sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı ve sürdürülebilirlik konusundaki 

bilgi ve uygulamaların artmasının amaçlandığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 2020 yılında da girmeye 

hak kazanan Ortaklığımız, sürdürülebilirlik politikalarına verilen önem doğrultusunda önümüzdeki 

dönemlerde de Endeks’te yer almayı hedeflemektedir. 

 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ VE ORTAKLIĞIMIZDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 
 
Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, operasyonlarını çevreye ve topluma 
karşı sorumluluk bilinciyle yürütmektedir. Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacına ulaşmada iş dünyasının önemli bir rol oynadığının bilinciyle bu amaçları destekleyerek 
çalışmalarımıza bu amaçlar altındaki alt hedefler doğrultusunda yön vermekteyiz. 

Faaliyetlerimizi etkileyebilecek ve paydaşlarımızın önem verdiği öncelikli konulara odaklanarak, yeni 
düzenlemeleri dikkate alarak, sürdürülebilirlik stratejimizi sürekli iyileştirmekteyiz. Öncelikli konuları 
belirlerken Ortaklığımızın genel misyonu ve stratejisiyle birlikte, paydaşlarımızın beklentilerinin yanı sıra, 
geniş çerçeveli toplumsal beklentileri dikkate almaktayız. 

2020 yılında Ortaklığımızın sürdürülebilirlik alanında uluslararası arenadaki yerini daha da yukarı 
seviyelere taşımak amacıyla dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşları ile aktif olarak iletişim 
sağlayarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızın detaylarını paylaştık. Derecelendirme kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına göre, Sürdürülebilirlik Yönetimindeki iyileştirmeye açık 
alanlarımızı belirledik ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmalarımızı hayata geçirmeye başladık. 

2020 yılında da Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde varlığımızı sürdürmeyi başararak uluslararası 
diğer endekslerde de performansımızı üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada 
sürdürülebilirlik çalışmalarını destekleyerek üyesi olduğumuz birliklerin sürdürülebilirlik komitelerinde 
aktif rol alıyoruz. 

Benimsediğimiz ‘’Sürekli iyileştirme’’ prensibi doğrultusunda, 2013 yılından bu yana toplumsal sorumluluk 
bilinciyle uygulamakta olduğumuz TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, 2020 yılında havacılık 
sektörüne özgü yönetim modeli ile güçlendirerek The International Air Transport Association (IATA)’nın 



havayolu şirketleri için özel tasarlamış olduğu IATA Çevre Değerlendirme (Environmental Assesment 
IEnvA) Yönetim Sistemi Programına katılım sağladık. 

Türk Hava Yolları Üst Yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetimini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla 
2020 yılı başında Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğünü ihdas ederek sürdürülebilirlik 
çalışmalarını en üst seviyeye taşıma kararlıdır.  

Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yakıt verimliliğini artırarak karbon ayak 
izini azaltmaya yönelik pek çok inisiyatif almaktayız. Yakıt verimliliğinin arttırılması için uçuş faaliyetlerimizi 
optimize ediyor yeni teknolojilere yatırım yapıyor ve filomuza yeni uçaklar katarken yakıt verimliliği yüksek 
uçaklara öncelik veriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde 2020 yılında 22.760 ton yakıt tasarrufu 
sağlayarak, 71.695 ton karbon emisyonunun atmosfere salımını engelledik. 

İklim değişikliğiyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması hedefine ulaşabilmek amacıyla; jet 
yakıtına alternatif olarak biyoyakıt üretilmesi için çeşitli araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmaktayız. Bu iş 
birliklerinin en önemlilerinden biri olan ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen mikroalglerden 
biyoyakıt üretimi projesine destek veriyoruz. Sürdürülebilir yakıtların kullanımına ilişkin Boğaziçi 
Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz "Mikroalg Temelli Sürdürülebilir Bio-Jet Yakıt Projesi (MICRO-JET)" 
TUBİTAK tarafından kabul edildi. Proje tamamlandığında,  sürdürülebilir kaynaklardan elde edeceğimiz bu 
biyoyakıtı,  Turkish Technic tarafından yapılacak motor testleri akabinde uçuşlarımızda kullanılmayı 
planlıyoruz. 
 
Uçuş faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera gazı emisyonlarımızı, ana kampüsümüz olan İstanbul ile diğer en 
büyük çalışma alanlarına sahip olduğumuz Ankara ve İzmir’de yürütülen faaliyetler sonucu oluşan sera gazı 
emisyonlarımızı TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde 
Hesaplanması Standardına göre izlemekte, hesaplamakta ve raporlamaktayız. Oluşturulan Sera Gazı 
Raporumuzun içeriği 2016 yılından bu yana her yıl, üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından 
doğrulanmaktadır.  
 
Avrupa içi uçuşlarından kaynaklanan emisyonlarımızı European Union Emission Trading System (EU-ETS) 
kapsamında izlemekte, raporlamakta ve üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluşa doğrulatmaktayız. 
Emisyonlarımızın offset edilmesi için gerekli uygulamalarını yerine getirimekteyiz. EU-ETS’nin yanı sıra, 
havacılık endüstrisinden kaynaklanan CO2 emisyonların neden olduğu etkileri azaltmak amacıyla, 
International Civil Aviation Organization (ICAO) tarafından uygulamaya alınan ve gönüllü olarak pilot 
fazdan itibaren uygulamayı taahhüt ettiğimiz Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 
Aviation (CORSIA Tasarısı) kapsamında, 2019 yılından itibaren tüm yurt dışı uçuşlarımızdan kaynaklanan 
emisyonlarımızı izlemekte ve raporlamaktayız. 2019 yılı emisyon raporumuz ICAO tarafından 
yetkilendirilmiş üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. İlerleyen yıllarda 
CORSIA gereklilikleri kapsamında çalışmalarımız devam edecek ve 2020 yılı dahil olmak üzere her yıl 
emisyonlarımız ICAO tarafından yetkilendirilmiş üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından 
doğrulanacaktır. İlerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonlarımızı CORSIA 
Tasarısına uygun projelerden elde edilecek karbon kredileri ile nötrleyeceğiz.  

İklim değişikliği sorunun küresel bir sorun olduğunun ve bu sorunun ancak küresel işbirlikleri ile mücadele 
ederek çözülebileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle iklim değişikliği tehditlerine karşı mevcut durumu net 
olarak ortaya koymak ve aksiyon planlarını oluşturabilmek, iklim değişikliği ile mücadele küresel amacına 
katkıda bulunabilmek için 2021 yılında Carbon Disclosure Project (CDP) İklim Değişikliği Programı’na yanıt 
vermeyi hedefliyoruz.  



Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi çalışmalarımızı atık yönetimi hiyerarşisi prensiplerini 
benimseyerek yürütüyoruz. Atık yönetiminde bu prensiple sürdürdüğümüz çalışmalarımızla 2018 yılında 
layık görüldüğümüz “Sürdürülebilirlik Politikaları ve Sıfır Atık Projesine Destek Ödülü’ne ilave olarak Genel 
Yönetim Binası için Temel Yeterlilik Sertifikası’nı almaya hak kazandık.  

Doğa dostu ürünlerin kullanımına öncelik vererek uçak içi ürünlerimizde “Orman Yönetim Konseyi (FSC)” 
sertifikalı, sadece endüstriyel amaçlı yetiştirilen ağaçlardan üretilen ürünler, ürün ambalajlarında ise 
plastik ambalajlar yerine “TS EN 13432 Ambalajlama-biyolojik parçalanma ve kompostlama ile geri 
kazanılabilir ambalaj özellikleri” standardına uygun ambalajlar tercih ediyoruz. 

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olmanın; turizm, ticaret ve bağlantılık gibi pek çok açıdan 
ekonomik avantaj sağlayarak, dünyamızın sürdürülebilir gelişimi için yarattığı katkıyı biliyor ve taşıdığımız 
sosyal sorumlulukları da artırdığına inanıyoruz.  

Gelişmemizde en önemli paya sahip çalışanlarımız için; çalışma ortamlarında gerekli önleyici ve koruyucu 
tedbirleri alarak sağlıklı; tanımış olduğumuz haklar ile ise huzurlu ve refah içerisinde çalışma koşulları 
sunmayı amaçlıyor; çalışanlarımızın memnuniyetleri ile ilgili geri bildirimleri periyodik olarak 
değerlendiriyoruz. 
 
İş etiği, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda mevzuata, havacılık sektörünün kılavuz ilkelerine ve 
faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yürürlükte olan kanunlara uyum ve gerekliliklerin ötesine geçen etik 
kurallarımız ile yüksek standartlara sahip olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda sosyal ve etik sorumluluk ile 
şeffaf ve adil bir yönetim kültürünün benimsendiği ilkeleri temel aldığımız Yönetim Kurulumuzca 
oluşturulmuş ‘’Etik Değerlerimiz’’i tüm ilgili taraflarımızla paylaşıyoruz.  

IATA’nın desteklediği yabani hayvanların yasadışı ticaretinin engellenmesi ve bu konuda sektörel 
farkındalığın artırılmasını hedefleyen “United for Wildlife Buckingham Palace Declaration (UFW)” 
bildirisini imzalayarak yabani hayatta nesli tükenme tehlikesi altında olan canlı türlerinin doğal yaşam 
alanlarına ulaştırılmasını sağlıyoruz.  

 

Kültürel mirasımıza sahip çıkmak amacıyla çalışmalara destek veriyoruz. Bu kapsamda, tarihi mirasımız 
olan Kybele Heykeli’ni 60 yıl sonra vatan topraklarına taşıyan hava yolu olmanın gururunu yaşıyoruz. 

 

Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımızı, yıllık olarak yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuz ile 
her yıl ilgili taraflarla paylaşıyoruz. Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American 
Communications Professionals, LACP) tarafından düzenlenen ve dünyanın en seçkin global iletişim 
yarışmalarından biri olarak kabul edilen LACP Spotlight Awards-Global İletişim Yarışması'nda 2015 yılı 
Sürdürülebilirlik Raporumuzla ilk olarak 2016 yılında layık görüldüğümüz “Altın Ödül” sonrasında 2020 
yılında ikinci bir ödüle daha layık görüldük. 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzla rapor anlatımı, görsel 
tasarım, yaratıcılık, mesajın netliği, etkileyicilik ve konu bağlantılığı kriterlerinde jüriden tam puan alarak 
toplamda 100 üzerinden 99 puan ile sürdürülebilirlik raporu kategorisinde en yüksek ödül olan “Platin 
Ödül” ile tüm kategoriler içerisinde “En İyi Görsel Tasarım Ödülü” olmak üzere iki ayrı ödül kazandık. Bu 
iki ödülün yanı sıra 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz en başarılı iletişim işleri arasında dünyada ilk 100 
sıralamasına girmeye hak kazanarak ilk 100 arasında en başarılı 5. şirket olarak seçildik. 

2020 yılında pandemi sürecini etkin şekilde yönetmeyi başararak, dünyanın dört bir yanına temel ihtiyaç 
malzemeleri taşıdık. Bunun yanı sıra 100’e yakın ülkeye tıbbi ve insani yardım ulaştırdık, 1000’den fazla 
tahliye uçuşu gerçekleştirdik, 140 bine yakın vatandaşımızın ülkesine kavuşmasını sağladık. Turkish Cargo 
filosunda bulunan uçaklarımız ile Covid-19 aşılarının hem vatan topraklarına hem de 17 bin kilometre uçuş 



mesafesindeki Brezilya’ya ulaştırılmasını sağladık. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalarla pandemi ile 
mücadelede aktif rol alabildik. 

Pandemi dönemi boyunca, yolcularımıza 15 milyondan fazla hijyen seti dağıttık. Dr. Mehmet Öz ile 
gerçekleştirdiğimiz #Tkextracare önlemlerimizle yolcularımızı ve operasyonumuzu bu zor sürece adapte 
etmeye çalışarak yolcularımızı sürekli olarak bilgilendirdik.  

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte yolcularımızın sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla 
alınması gereken tüm tedbirleri ve geliştirilen yenilikleri titizlikle hayata geçirdik. APEX ve SimpliFlying 
tarafından yapılan sağlık ve emniyet incelemesinde; temassız check-in süreçleri, sosyal mesafe 
uygulaması, ekstra temizlik önlemleri, hijyen uzmanlarımız, sunduğumuz hijyen kitleri ve daha fazlasını 
içeren 10 kategori ve 75 temas noktasında en yüksek seviyeyi ifade eden Diamond statüsü kazandık. 

Daha yaşanılabilir bir Dünya için, faaliyetlerimiz kaynaklı çevresel etkilerimizi azaltırken, ülkemizde ve 
diğer tüm uçuş noktalarımızda toplumsal kalkınmaya destek sunmak için aralıksız çalışmaya devam 
edeceğiz. 

 



1 Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur.

ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

KURUMSAL YÖNETİM, Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Politikalarımız;  hem Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde,hem de  Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde  Sürdürülebilirlik ve Yıllık Faaliyet Raporlarımızın yanı sıra  sitede yer alan Kurumsal Yönetim sekmesi altında  kamuya beyan edilmektedir.

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Küresel bir marka ve Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcı hava yolu olarak, ekonomik değer yaratırken, tüm faaliyetlerimizi toplumsal refah, sosyal katkı ve çevre duyarlılığı ekseninde yürütmekteyiz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlediği 17 amaca 
ulaşmada ülkemiz iş dünyasının önemli bir role sahip olması doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan olası riskleri bertaraf edip, fırsatları yakalamak üzerine kurduğumuz sürdürülebilirlik stratejimiz ışığında, iş yapma 
modellerimizi güncelliyor ve bugünkü kazanımların ötesine geçerek geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Esnek ve dinamik yapımız, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı anlayışımızla yeni nesillere güzel bir gelecek sunabilmek için ilerleyen dönemlerde de 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik politikalarımız ışığında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak ele alınacaktır.

2

Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs.  hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim 
Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar. 

Bilgilendirme Politikası, Yetki ve Sorumluluk, Sayfa 2
https://investor.turkishairlines.com/documents/genel-raporlar/bilgilendirmepolitikasi_2014.pdf

Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız Etik Kurallar El Kitabı oluşturulmuş olup, Ortaklığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Etik Değerlerimiz, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında Kurumsal Yönetim sekmesi içerisindeki  
Sürdürülebilirlik bölümü altında kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf

İnsan Kaynakları Politikası,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Kar Dağıtım Politikası https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi
Bağış Politikası https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi
Ücretlendirme Politikası https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi

Çevre Politikamız, Türk Hava Yolları kurumsal internet sayfasında, Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında Kurumsal Yönetim sekmesi altında  ve Sürdürülebilirlik Raporlarımızda kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/cevre-politikasi
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48)

Politikalarımız;  hem Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde,hem de  Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde  Sürdürülebilirlik ve Yıllık Faaliyet Raporlarımızın yanı sıra  sitede yer alan Kurumsal Yönetim sekmesi altında  kamuya beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

3
ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6-7
PAYDAŞ KATILIMI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YÖNETIMI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 111
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Tüm projeksiyonlarımızı iklim ve çevre başta olmak üzere yönetişim ve sosyal sorumluluk gibi birçok etken kapsamında değerlendirerek, strateji ve hareket yönümüzü bu  etmenlerin sundukları iş fırsatlarından da yararlanabilecek şekilde çiziyoruz. Pandemi koşullarını dikkate alarak 
güncellediğimiz öncelikli konularımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız odağında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalara 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilecektir.

4
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

 
KISA VADELİ HEDEFLER:
2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU ( ÇEVRE, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45)
PERFORMANS VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70-71

2020-2021 HEDEFLERİMİZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52

STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk,  2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12-13
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

UZUN VADELİ HEDEFLER:
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI), 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, TAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

YENİ NESİL UÇAKLARIMIZLA 2021 PLANLARIMIZ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 17
SEKTÖREL GELİŞMELER VE 2021 BEKLENTİLERİ ,2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 24-28
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, Ortaklığımızın vizyon, misyon ve genel stratejisi doğrultusunda, paydaşlarımız ve ilgili taraflarımızın beklentilerini, tedarik zinciri ve çevre üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak günden güne geliştirip, Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği her alana entegre 
ederek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra sorumlu işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava Yolları olarak IATA tarafından belirlenen hedefleri benimsedik ve bu hedeflere ulaşabilmek için 
özveriyle çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerinde şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini ilke edinen Ortaklığımız, marka hedef ve değerlerinin paydaşları tarafından da benimsenmesini sağlamak için çalışmalar yürütmekte olup iyi yönetişim uygulamalarını geliştirmeye 
devam ederek, paydaşlarına değer katma vizyonu doğrultusunda iş birlikleri geliştirmeyi sürdürecektir. Çevre alanındaki hedeflerimize 25. ve 32. ; sosyal alandaki hedeflerimize 54. ,61. ve 73. ; yönetişim alanındaki hedeflerimize  69 ve 70. maddelerde değinilmiş olup detaylı bilgiler 
2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak beyan edilecektir.

5 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. 

 
Son yıllarda yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve üyesi olduğumuz birliklerin sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki giderek artan beklentileri sürdürülebilirlik çalışmalarının daha sistematik ve daha bütünsel yönetilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış, bu ihtiyaç doğrultusunda, Türk Hava 
Yolları Üst Yönetimi, 2020 yılı Ocak ayında Genel Müdüre direkt raporlama yapan Kalite Güvence Başkanlığı birimine bağlı olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü’nün ihdas edilmesine karar vermiştir. Müdürlüğün ihdasıyla birlikte, Türk Hava Yollarında birimleri 
özelinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları, daha bütünsel ve sistematik olarak yönetilmeye başlanmış olup sürdürülebilirlik çalışmalarımızın iş birimlerimiz ile ilişkisi 2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzun 23. sayfasında yer alan tabloda özetlenmiştir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZIN İŞ BİRİMLERİMİZ İLE İLİŞKİSİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 23 
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

6
Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık 
faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

Türk Hava Yolları’nda çevre ile ilgili tüm hususlar, Genel Müdür’e doğrudan bağlı olan Kalite Güvence Başkanlığı tarafından yönetilmekte ve Kalite Güvence Başkanı tarafından üst düzey yönetimin katılımı ile düzenli olarak gerçekleştirilen Yönetimi Değerlendirme Toplantılarına 
taşınarak ele alınmaktadır.
ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa  47
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, Yakıt Yürütme Kurulu, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

7 Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.  

 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 18
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019  Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-23
KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53
ÇEVRE İLE İLGİLİ AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 49
İKLİM DEĞİŞİKİLİĞIYLE MÜCADELE KAPSAMINDA AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk,  2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12-13
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Çevre alanındaki hedef ve uygulamalarımıza 25 , 32. ve 35. ; sosyal alandaki hedef ve  uygulamalarımıza  61. ve 73. ; yönetişim alanındaki hedef ve uygulamalarımıza 54, 56, 69 ve 70. maddelerde değinilmiş olup, bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı 
bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak beyan edilecektir.

8
ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar.

SAYILARLA 2019 YILINDA TÜRK HAVA YOLLARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 11 
SAYILARLA ÇEVRE VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43
2019 Çevre Uygulamaları ve Hedefler Tablosu, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
EMİSYON VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108-109
Doğalgaz, Elektrik, Kağıt Tüketim Miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 54
ATIK MİKTARLARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57
Yakıt miktarı ve yakıt kullanımı kaynaklı sera gazı emisyon miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70
YAKIT VE SERA GAZI TASARRUF MİKTARLARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Filomuzdaki uçakların modernliği Türk Hava Yolları’nın sektörün önde gelen kuruluşlarınca ödüllere layık görülen hizmet kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Filo büyüklüğüne göre ilk 10 hava yolu arasında 8,4 yaş ortalaması ile 4.sırada bulunan Ortaklığımız, yolcu taşımacılığı yapan 
hava yolları arasında dünyadaki filo büyüklüğü sıralamasına göre 9. sırada yer almaktadır. (FİLO, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 48)
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Çevre, sosyal ve yönetişim performansımıza ait göstergelere Sürdürülebilirlik Raporlarımızın Çevre, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Yönetimi bölümlerinde  yer verilmekte olup,  güncel veriler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamunun erişimine açık olarak sunulacaktır.

9 Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

Günümüzdeki küresel sorunların başında gelen iklim değişikliğinin en önemli sebebi sera gazı salımıdır. Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli‘ne (IPCC) göre havacılık sektörü, dünyadaki insan kaynaklı karbondioksit (CO2 ) emisyonunun yaklaşık %2’sini 
üretmektedir. (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE , 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Hava taşımacılığı, CO2  emisyonlarını azaltmak için küresel olarak harekete geçen ve geniş kapsamlı hedefler belirleyen ilk sektördür. Havacılık kaynaklı CO2  emisyonlarına sınırlama getiren “Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı'nı (CORSIA)” 
ülkemizin de içinde bulunduğu 85 devlet gönüllü olarak kabul etmiştir. CORSIA bir sektörün tamamını kapsayan küresel boyuttaki ilk tasarıdır ve pilot faza hazırlık fazı 2019 yılında başlamıştır. Akabinde 2021 yılında pilot faz uygulanmaya başlanacaktır. (TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 
2019 Sürdürülebilirlik Raporu 2019, Sayfa 59) 
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 88 ülkenin katılım sağladığı CORSIA tasarısı;  toplam yıllık CO2 emisyon miktarının, baz yılda gerçekleşen emisyon miktarı ile karşılaştırılması yaklaşımını benimsemektedir. Karşılaştırma sonrası oluşan fark için offset gerekliliğinin belirlenmesinde 2021 yılı 
itibariyle sektörel ve  bireysel büyüme  faktörleri hesaplanacaktır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından hesaplanan sektörel büyüme oranları, CORSIA'ya taraf olan tüm operatörlerin emisyonlarına bakılarak belirlenmekte, sektörel büyüme faktörü yüzdesi her yıl 
sektörün büyüme oranına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.Ülke otoriteleri tarafından hesaplanan bireysel büyüme faktörü ise sadece tek bir operatörün karbon emisyon değeri referans alınarak hesaplanmaktadır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından yayımlanan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) uyarınca uygulama kuralları belirlenmiştir. 
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2020/SHT-CORSIA.PDF

Ortaklığımızda CORSIA doğrultusunda, 2019 yılında izlenen ve raporlanan uçuşlara ait emisyonlar  üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. CORSIA gereklilikleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülecek olup 2020 yılı verilerinin de doğrulanması 
sağlanacak, ilerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonlar nötrlenecektir. 

10 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25- 26
İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN KATILIMININ TEŞVİK EDİLMESİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu,  Sayfa 93
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

KURUMSAL İNOVASYON, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 90-91
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Kurumsal İnovasyon Sistemimiz, tüm iç ve dış inovasyon kaynaklarını işleyerek çıktıya dönüştürme amacıyla tasarlanmış olup, birbirini tamamlayan pek çok faaliyetin bileşiminden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlikle ilgili  doğaya ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğu 
yansıtan 2020 yılı inovatif projelerimiz ile ilgili detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

11
Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar.

Ortaklığımız ilk olarak 2015 yılında yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporunu, her yıl sürdürülebilirlik performansı ve gelecek planlarını paydaşlarına sunmak üzere düzenli olarak yayınlamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlamasını, faaliyetlerimizi finansal olmayan kriterleri de içerecek şekilde 
değerlendirmek ve yarattığımız değeri bütüncül bir bakış açısıyla sunabilmek için vazgeçilmez bir araç olarak görmekteyiz. 
Türk Hava Yolları 2020 yılında da sürdürülülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalara ve yatırımlara kararlılıkla devam etmiş olup, yönetişim, ekonomi, çevre ve sosyal olmak üzere her biri kendi bünyesinde birçok önemli başlığı barındıran dört temel üzerine odaklı bir strateji ile 
yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlamıştır.
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Havacılık sektöründe sürdürülebilirliğe yön veren öncü şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları, 2021 yılında da sürdürülebilirlik çalışmalarını sistematik olarak yürütmeye devam edecektir. Ortaklığımızın her yıl yayımlamakta olduğu Sürdürülebilirlik Raporlarına Türk Hava Yolları 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesine ait https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137-138
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

12 Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 136-157
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Ortaklığımız, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) kapsamında  kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamasında Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalara değinmekte, Yıllık Faaliyet Raporunda sürdürülebilirlik 
ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya yer vermektedir.

13
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla 
paylaşılması esastır.

Sürdürülebilirlik Raporlarımız, Yıllık Raporlarımız, Faaliyet Raporlarımız ve Finansal Raporlarımız  Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri sayfasında  "Mali ve Operasyonel Veriler" ve "Kurumsal Yönetim" sekmeleri altında kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ BİLGİ FORMU

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler  

A2. Uygulama/İzleme

A3. Raporlama



14 Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.
Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfasında  yer alan Sürdürülebilirlik Raporlarımız, Yıllık Raporlarımız, Faaliyet Raporlarımız ve Finansal Raporlarımızın yanı sıra  Yatırımcı Bilgilendirme Sunumları, Kurumsal Yönetim ile İlgili Bilgiler, Basın Bültenleri, Borsa Açıklamaları, Hisse Bilgileri  
ve Politikalarımız  kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/

15 Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir.

 
PAYDAŞLARA DEĞER KATMAK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 35
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

KURUMSAL YÖNETİM, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 27
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 124

16 Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar. 

ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

2020 SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 158
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Pandemi göz önünde bulundurularak güncellenmiş olan öncelikli konularımıza 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilecektir.

17 Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan  hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

2020 yılındaki öncelikli konularımızı dikkate alarak güncelleyeceğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Haritasına 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak  yer verilecektir.

18 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

İŞ AHLAKI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

YASAL BİLGİ- HUKUKİ METİNLER, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 160
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

2020 yılında Ortaklığımız aleyhine yurt içinde veya yurt dışında rekabet kuralı ihlali ile ilgili hiçbir bulgu tespit edilmemiş olup, konu ile ilgili idari veya adli yaptırım uygulanmamış, çevreye verilen zarar sebebiyle Ortaklığımıza herhangi bir dava açılmamıştır.

19
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini 
kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Ortaklığımıza ait 2019 yılı Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları TS EN ISO 14064-1 standardına göre hesaplanarak sera gazı raporu oluşturulmuş, TS EN ISO 14064-3’e göre bağımsız denetim kuruluşu tarafından sera gazı beyanının doğrulaması yapılmıştır. 2018 yılı 
emisyonlarımıza ait  SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzun 111. sayfasında kamu erişimine açık olarak sunulmakta olup  güncel raporumuza ait açıklamalara 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir . (SERA GAZI BEYANI 
DOĞRULAMA AÇIKLAMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 111)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan ve gönüllü olarak pilot fazdan itibaren uygulamayı taahhüt ettiğimiz Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı  (CORSIA) doğrultusunda, 2019 yılında izlenen ve raporlanan uçuşlara 
ait emisyonlar  üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgilere 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamuya açık olarak erişim sağlanabilecektir.

Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında kapsamı Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde kalkış ve iniş yapan uçuşlarla sınırlandırılandırılan EU ETS kapsamında doğrudan emisyonlarımızı izliyor, hesaplıyor ve yetkilendirilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşuna doğrulatıyoruz. Alman 
Emisyon Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı  salınan 13.240 ton karbon emisyonunun tümünün offset 
edilmesi için toplamda 14.352 adet EU General Allowance (EUA) ödemesi gerçekleştirilmiştir.  Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamuya açık olarak sunulacaktır.

Sürdürülebilirlik performansımıza ait tüm bilgiler Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri sayfasında Kurumsal Yönetim sekmesi altında yıllık olarak yayımladığımız  Sürdürülebilirlik Raporlarımızda kamuya açıklanmakta olup, sürdürülebilirlik performans ölçümlerine ait doğrulama 
işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterilecektir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

20
Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve 
programlarını açıklar.  

Çevre Politikamız; hem  Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde, hem de  Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde  Kurumsal Yönetim sekmesi altında ve ayrıca Sürdürülebilirlik Raporlarımızda  kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir. 
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/cevre-politikasi

Çevre Politikamız, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu,  Sayfa 48 
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

ÇEVRE YÖNETIM SISTEMLERI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 110
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI 
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-sistemi-sertifikalari

2020 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ara gözetim denetimi başarılı bir şekilde sonuçlanmış olup, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasının sürekliliği sağlanmıştır. 

 ‘’Sürekli iyileştirme’’ ilkesini benimseyen Ortaklığımız, çevre yönetim sisteminin havacılık sektörüne özgü gereklilikler ile güçlendirilmesi amacıyla 2020 yılında The International Air Transport Association (IATA)’nın havayolu şirketleri özelinde uyguladığı IATA Çevre Değerlendirme 
(Environmental Assesment, IEnvA) Yönetim Sistemi Programına katılım sağlamıştır.

 Pandemi göz önünde bulundurularak güncellenmiş olan öncelikli konularımız kapsamında oluşturduğumuz eylem planımıza 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilecektir.

21 Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46
https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/index.html

ATIK YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
İLGİLİ KURULUŞLAR VE DERNEKLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137-138 
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Normal işleyişimize ilave olarak pandemi sebebiyle tek kullanımlık maske ve eldiven gibi atıkların yönetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Nisan ayında yayınlamış olduğu "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 
Genelge" çerçevesinde değerlendirilerek İstanbul başta olmak üzere tüm yurt içi çalışma alanlarımızda yürütülmektedir. Bu kapsamda ilave atık kutuları lokasyonlarımıza yerleştirilmiş ve çalışanlarımıza  gerekli eğitimler verilmiştir.

 2020 yılında Genel Müdürlük, Halkalı Teknoloji ve Yenibosna binalarında Cumhurbaşkanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Temel Sertifika kazanılmış olup Altın Sertifika almaya yönelik olarak  gerekli altyapı ve şartlar %100 oranında sağlanmıştır.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı  (CORSIA) , Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) ve ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi ile ilgili 
gerçekleştirilen çalışmalara 19. maddede, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve IATA'nın Çevre Yönetim Sistemi- IATA Environmental Assesment (IEnvA) Programına ilişkin 2020 yılı gelişmeleri ise 20. maddede açıklanmakta olup konuya dair detaylı bilgiler 2020 yılı 
Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

22
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama 
süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

RAPOR HAKKINDA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu,  Sayfa 3
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Sürdürülebilirlik Raporlarımızda; raporun sınırı, raporlama dönemi ve raporlama standardı gibi konulara ilişkin bilgilendirme "RAPOR HAKKINDA" başlığı altında sunulmakta olup, 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda da bu kapsamda bilgilendirmeye yer verilecektir.

23 Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.  

ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 47
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

24 Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.  

CORSIA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
ATIK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55
ATIK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 56
KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53
2020 - 2021 HEDEFLERİMİZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52
İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN KATILIMININ TEŞVİK EDİLMESİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 93
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

KURUMSAL İNOVASYON, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 90-91
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Türk Hava Yolları olarak sorumluluk bilinci ile tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendiriyor; öncelikle olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, ortadan kaldıramıyorsak minimize etmek için aksiyon planları oluştuyoruz. 2020 yılında sunduğumuz ürünler ve/veya hizmetlerin 
potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme programlarımız 35. maddede açıklanmakta olup konu ile ilgili detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

25 Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.

 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6-7
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 18
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-23
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
2019 GELİŞMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 61
2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45 
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Türk Hava Yolları olarak, çevre politikamızda belirttiğimiz ‘’büyürken insanı ve çevreyi düşünmek’’ taahhütümüz doğrultusunda, uçuş ağımızı genişletirken ve filomuzu büyütürken öncelikli olarak olası çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya 
bırakmayı amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda yürüttüğümüz çevre boyutu ve çevresel etki değerlendirme çalışmalarıyla, Ortaklığın tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanabilecek çevre boyutlarını ve çevresel etkilerini belirliyor; bu çevresel etkilerin ortadan kaldırılması 
veya en aza indirilmesine yönelik düzeltici faaliyetleri gerçekleştiriyor ve iyileştirmeye yönelik metotları uyguluyoruz. Çevre stratejimize bağlı olarak hazırlanmış olan çevre  boyutları listemiz Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfasında Kurumsal Yönetim sekmesi altındaki 
Sürdürülebilirlik Bölümünde halka açık olarak yayımlanmaktadır. 2020 yılındaki faaliyetlerimizden kaynaklanan önemli çevre boyutu değişiklikleri pandemi etkileri dahil olmak üzere bu listede güncellenmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/documents/thy-a_o-cevre-boyutlari-listesi_2021.pdf

26 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.  

ÇEVRE POLİTİKAMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 51

Aldığımız aksiyonlar ve iyileştirici faaliyetler aşağıdaki gibidir:
ÇEVRE İLE İLGİLİ AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 49
İKLİM DEĞİŞİKİLİĞIYLE MÜCADELE KAPSAMINDA AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Ortaklığımız, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı ve sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve uygulamaların artmasının amaçlandığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne  2020 yılında da girmeye hak kazanmıştır. 
https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/2984/bist-surdurulebilirlik-endeksi-2020-yili-degerlemeye-tabi-sirketler-listesi-guncellendi
https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Sustainability_Index_The_List_of_Companies_Subject_to_Assessment_2020.pdf

Ortaklığımız 2020 yılında gönüllü olarak DJSI, FTSE4Good, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, Vigeo Eiris ve TPI olmak üzere uluslararası endekslerin ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının performans değerlendirmelerine katılım sağlamış olup konu ile ilişkili bilgilere 2020 
Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak yer verilecektir.

27
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve 
müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.  

 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN TEDARİK ZİNCİRİ (2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38
SÜRDÜRÜLEBİLİR İKRAM SERVİSİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 85
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

 
KURUMSAL VE OPERASYONEL UYGULAMALAR, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 99-101
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UYUMLULUK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109
BILGI GÜVENLIĞI,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 110
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Ortaklığımızın ikram servislerinde ISO 22000 sertifikalı tedarikçilerin ürünleri tercih edilmekte ve yemeklerimizin %90’ı yurt içinden tedarik edilmektedir. Tedarikçilerin, seçim sürecinde ayrıntılı bir şekilde “Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü” kapsamında değerlendirilmesi 
uygulamaları 2020 yılında da devam etmiştir. Bununla birlikte pandemi sebebiyle gerçekleştirdiğimiz tedarik, çeşit ve miktar olarak önceki yıllara göre daha düşük miktarlarda olmakla birlikte satın alma ve mal kabul süreçlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Kendi iç süreçlerimizde 
COVID-19 önlemleri hassasiyetle uygulanmakla birlikte tedarikçilerimizin bu kapsamdaki çalışmaları da yakından takip edilmiştir.

A4. Doğrulama

B. Çevresel İlkeler



28
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu 
dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

 
2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46-47
2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, İLGİLİ KURULUŞLAR VE DERNEKLER, Sayfa 21
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

UYUMLULUK İZLEME SISTEMİ İLE SÜRDÜRÜLEBILIR BIR KALITE ANLAYIŞI,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankasının yürüttüğü karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile ilgili kapasite geliştirme, farkındalık yaratma ve eğitim çalışmalarını kapsayan Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı – Partnership of Market Readiness (PMR) Türkiye Projesinde 
havacılık sektörü özelinde deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
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Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2  (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji 
yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir 
şekilde raporlar.   

2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
Emisyon Verileri, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108- 109
Doğalgaz ve Elektrik Tüketim Miktarı, KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu,  Sayfa 54
Atık miktarları, ATIK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57
Yakıt miktarı ve yakıt kullanımı kaynaklı sera gazı emisyon miktarı, PERFORMANS VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

2019 yılında ISO 14064 Standardı  kapsamında, gerçekleştirilen tüm uçuş faaliyetleri ile  Ortaklığın  İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma alanlarından kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü 
taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. Doğrulanan Sera Gazı Beyanımızda belirtildiği üzere Kapsam 1 emisyonlarımız 17.834.081,10 tCO2e, Kapsam 2 emisyonlarımız 43.043,04  tCO2e ve toplam emisyon miktarımız 17.877.124,14  tCO2e olarak gerçekleşmiştir. Bu 
bağlamda 2017 yılında 15.581.529,84 tCO2e,  2018 yılında 17.028.599 tCO2e, 2019 yılında 17.877.124 tCO2e olarak gerçekleşen toplam emisyon değerleri Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.. Enerji yönetimi, atık yönetimi ve su 
yönetimi ile ilgili çalışmalarımıza ise 31., 35. ve 42. maddelerde yer verilmekte olup konu ile ilişkili detaylı bilgilere ve 2020 yılında doğrulanan emisyonlarımıza ilişkin SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI'na  2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.

30 Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.

2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, RAPOR HAKKINDA, Sayfa 3
SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 111
GRI İÇERİK İNDEKSİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 112-117
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 2019, Sayfa 59
CORSIA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 2019, Sayfa 50
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) uyarınca uygulama kuralları belirlenmiştir. 
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2020/SHT-CORSIA.PDF

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137-138 
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 88 ülkenin katılım sağladığı Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı  (CORSIA), toplam yıllık CO2 emisyon miktarının baz yılda gerçekleşen emisyon miktarı ile karşılaştırılması yaklaşımını benimsemektedir. İlgili metodoloji 9. 
maddede açıklanmakla birlikte 2021'den 2029'a kadar %100 sektörel, 2030-2032 arasında %80 sektörel ve %20 bireysel, 2033-2035 arasında ise %30 sektörel ve % 70 bireysel emisyon büyüme faktörü dikkate alınarak offset gereklilikleri hesaplanacaktır. Ortaklığımızda 2019 yılında  
CORSIA doğrultusunda izlenen ve raporlanan uçuşlara ait emisyonlar  üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. CORSIA gereklilikleri doğrultusundaki çalışmalarımız sürdürülecek olup; 2020 yılı verilerinin de doğrulanması sağlanacak, ilerleyen yıllarda 
temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonlar nötrlenecektir. 

2019 yılında ISO 14064 Standardı  kapsamında, Ortaklığın  İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma alanları ile gerçekleştirilen tüm uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü 
taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. 
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Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).  

SAYILARLA ÇEVRE VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43
2019 Çevre Uygulamaları ve Hedefler Tablosu, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44,45
Emisyon Verileri, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108,109
Doğalgaz, Elektrik, Kağıt Tüketim Miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 54
Atık miktarları, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57
Yakıt miktarı ve yakıt kullanımı kaynaklı sera gazı emisyon miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70
Yakıt ve sera gazı tasarruf miktarları, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137-138
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

2020 yılında Ortaklığımızın Genel Müdürlük, Yenibosna ve Teknoloji yerleşkelerinde;
-Elektrik Tüketimi: 2685,65 kwh/kişi
-Su Tüketimi: 14,73 m3/kişi
-Doğalgaz Tüketimi: 10,32 m3/kişi olarak gerçekleşmiş ve 2020 hedeflerine %100 oranında uyum sağlanmıştır.
35.962 kg tehlikeli atık ilgili çevre izin ve lisansına sahip şirketlere, 1.232.991 kg tehlikesiz atık ve ambalaj atığı geri dönüşüme gönderilmiştir.

2020 yılında yaşanan pandeminin zorlu şartları altında, başarıyla yürütülen yakıt tasarruf uygulamalarımız sayesinde 22.760 ton yakıt tasarrufu sağlanmış, 71.695 ton CO2 salınımı engellenmiştir. 

Alman Emisyon Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı  salınan 13.240 ton karbon emisyonunun tümünün 
offset edilmesi için toplamda 14.352 adet EU General Allowance (EUA) ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bakiyede kalan 1.112 adet karbon kredisi ise 2020 yılı emisyonlarının offset edilmesinde kullanılacaktır. 

2019 yılında ISO 14064 Standardı  kapsamında, Ortaklığın  İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma alanları ile gerçekleştirilen tüm uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü 
taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. Doğrulanan Sera Gazı Beyanımızda belirtildiği üzere Kapsam 1 emisyonlarımız 17.834.081,10 tCO2e, Kapsam 2 emisyonlarımız 43.043,04  tCO2e ve toplam emisyon miktarımız 17.877.124,14  tCO2e olarak gerçekleşmiştir. Bu 
bağlamda 2017 yılında 15.581.529,84 tCO2e,  2018 yılında 17.028.599 tCO2e, 2019 yılında 17.877.124 tCO2e olarak gerçekleşen toplam emisyon değerleri, yıllar bazında karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Konuya ilişkin detaylı bilgilere ve doğrulanmış emisyonlarımız ile ilgili  
SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI'na 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.

Çevresel göstergelerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgilere Sürdürülebilirlik Raporlarımızın ÇEVRE Bölümünde yer alan grafiklerde, ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER Tablosunda ve  Performans Tabloları bölümlerinde yer verilmekte olup,  güncel veriler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir.

 
KISA VADELİ HEDEFLER
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu,  Sayfa 44,45
2020 - 2021 HEDEFLERİMİZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52
YAKIT VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 62-71
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

UZUN VADELİ HEDEFLER: 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI), 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25,26
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

*Çevre mevzuatına uyumluluğun sürekliliğinin sağlanması, 
*Çevresel kaza, çevresel acil durum ya da olay yaşanmaması,
*TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasının devamlılığının sağlanması,
*Çevre konularının Yönetimi Değerlendirme Toplantılarına taşınarak, üst yönetim tarafından değerlendirilmeye devam edilmesi,
*Sera gazı emisyon kaynaklarının izlenmesine devam edilmesi,
*(Uluslararası Havacılık Faaliyetleri İçin Karbon Dönüşüm ve Azaltma Programı (CORSIA) gereklilikleri doğrultusundaki çalışmaların sürdürülerek 2020 yılı emisyon verilerinin doğrulanması ve ilerleyen yıllarda temel yıldaki emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonların nötrlenmesi 
ve 
*"Mikroalg Temelli Sürdürülebilir Bio-Jet Yakıt Projesi (MICRO-JET)" başlıklı TÜBİTAK öncelikli alan projemize destek çalışmalarının sürdürülmesi hedeflerimizin yanı sıra; Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği her alanda tedarik zinciri ve çevre üzerindeki etkilerimizin Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürdürülmesi ve sorumlu işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava Yolları olarak IATA tarafından belirlenen " 2009-2020 yakıt verimliliğinde yıllık ortalama %1.5 verimlilik artışı sağlamak, 2020'den itibaren karbon nötr büyüme 
aracılığıyla havacılık net emisyonlarını 2020 yılı seviyesinde stabilize etmek, 2050 itibarıyla havacılık kaynaklı net karbon emisyonlarını 2005 yılı seviyesinin yarısına düşürmek" hedeflerinin benimsenerek bu hedeflere ulaşabilmek için özveriyle çalışmaya devam edilecektir. 

Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz ile ilgili güncel bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda da kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

33 Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.

2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU'nda bir önceki yıla ait hedeflere uyum oranı belirtilmiştir.( 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, Sayfa 44-45)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız aksiyonlar, yürüttüğümüz projeler ve girişimlerle ilgili kapsamlı bilgilere ve çevre ile ilgili performans göstergelerine Sürdürülebilirlik Raporlarımızın Çevre Bölümünde yer alan grafiklerde ve ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER 
Tablosunda yer verilmekte olup,  güncel verilerle revize edilecek tablomuz ve hedeflere uyum durumuna ilişkin bilgiler, 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamunun erişimine açık olarak sunulacaktır.

34 İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.

2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzun "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE" bölümünde  detaylı olarak açıklanmaktadır -2019 Sürdürülebilirlik Raporu, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, Sayfa 58-61
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Türk Hava Yolları olarak, dünyadaki en önemli çevre sorunlarının başında gelen iklim değişikliği sorunu ile mücadele etmede kararlıyız. Bu kapsamda, iklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için Ortaklık bünyesinde çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. 
İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımız en üst seviyede Genel Müdür tarafından takip edilmektedir.  Yakıt verimliliği ile ilgili girişimlerin desteklenmesi, doğal kaynak tüketimini ve sera gazı emisyonunu azaltıcı tedbirler alınması bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarımızdan 
bazılarıdır. Oluşturduğumuz kapsamlı yakıt tasarrufu politikası ile yakıt verimliliğini sürekli olarak ölçerek takip ediyor, Yakıt Verimlilik Programı çerçevesinde, kilit departmanlardan oluşan ve düzenli olarak bir araya gelen Yakıt Yürütme Kurulu bünyesinde eylem planlarımızı gözden 
geçiriyoruz. Bunlara ek olarak, uluslararası havacılık otoritelerinin iklim değişikliğine karşı aldığı önlemler de Ortaklığımızca desteklenmekte ve gereklilikleri yerine getirilmektedir. 35. Maddede yer verdiğimiz çalışmaların yanı sıra teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, filomuzu 
modernize ediyor ve yeni nesil çevre dostu uçaklar sayesinde emisyonların yanı sıra gürültü seviyesini de düşürmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilgili 2020 gelişmeleri, 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
kapsamlı olarak kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

CORSIA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR ,2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
ATIK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55-56
2020 - 2021 HEDEFLERIMIZ, 2019  Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

UYUMLULUK İZLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, SERA GAZI EMISYONLARININ YÖNETIMI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 111
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKALARI
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-sistemi-sertifikalari  

Türk Hava Yolları, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde çevresel etkilerini yöneten, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına özen gösteren, tüm paydaşlarının sağlığını ve emniyetini güvence altına alan, risklerinin farkında olarak riskleri yöneten, oluşabilecek acil durumları önceden 
tahmin ederek önlem alabilen sistematik bir yaklaşım benimsemektedir. Bu doğrultuda Ortaklık; 
• Faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutu ve çevresel etkilerini belirlediği; bu doğrultuda olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek ya da mümkünse ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilmesi gereken aksiyonları tanımlayarak, uygulamakta olduğu yöntemi PR.10.18.035 
Çevre Boyutu ve Çevresel Etki Değerlendirme Prosedürü’nde,
• Ortaklığın çevresel risklerini ve fırsatlarını belirlemek, tanımlamak, önceliklendirmek, risk ve fırsatın sorumlularını tayin etmek, mevcut önlemleri ve risklerin iyileştirilmesine yönelik alınabilecek ilave önlemleri belirlemek için uygulamakta olduğu yöntemi PR.10.18.059 Çevresel Risk 
ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü’nde tariflemektedir.

2020 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ara gözetim denetimi başarılı bir şekilde sonuçlanmış olup, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasının sürekliliği sağlanmıştır. 

 ‘’Sürekli iyileştirme’’ ilkesini benimseyen Ortaklığımız, çevre yönetim sisteminin havacılık sektörüne özgü gereklilikler ile güçlendirilmesi amacıyla 2020 yılında The International Air Transport Association (IATA)’nın havayolu şirketleri özelinde uyguladığı IATA Çevre Değerlendirme 
(Environmental Assesment, IEnvA) Yönetim Sistemi Programına katılım sağlamıştır.

Sorumlu işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava Yolları olarak yakıt verimliliğimizi arttırarak sera gazı salımı ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz. Bu kapsamda havacılık sektörünün iklim değişikliğine karşı kolektif 
çabasına katkıda bulunacak geniş kapsamlı bir yakıt verimliliği programını 2008 yılından bugüne başarıyla yürütmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz 100’ün üzerinde proje ile birlikte, uçuş verimliliğimizi yaklaşık %20 arttırdık. Pandemi nedeniyle bilhassa Ortaklığımıza ait yolcu seferlerinde 
2019’a oranla %58 oranında azalma yaşanması, yakıt tasarruf miktarında geçen seneye göre düşüş yaşanmasına sebep olmuştur. 2020 yılında yaşanan pandeminin zorlu şartları altında, başarıyla yürütülen yakıt tasarruf uygulamalarımız sayesinde 22.760 ton yakıt tasarrufu 
sağlanmış ve böylece 71.695 ton CO2 salımı engellenmiştir. 

2019 yılında ISO 14064 Standardı  kapsamında, Ortaklığın  İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma alanları ile gerçekleştirilen tüm uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü 
taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan ve gönüllü olarak pilot fazdan itibaren uygulamayı taahhüt ettiğimiz Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı  (CORSIA) doğrultusunda, 2019 yılında izlenen ve raporlanan uçuşlara 
ait emisyonlar  üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. CORSIA gereklilikleri doğrultusundaki çalışmalar sürdürülecek olup; 2020 yılı verilerinin de doğrulanması sağlanacak, ilerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonlar 
nötrlenecektir. 

Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında kapsamı Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde kalkış ve iniş yapan uçuşlarla sınırlandırılan EU ETS kapsamında doğrudan emisyonlarımızı izliyor, hesaplıyor ve yetkilendirilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşuna doğrulatıyoruz. Alman Emisyon 
Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı  salınan 13.240 ton karbon emisyonunun tümünün offset edilmesi için 
toplamda 14.352 adet EU General Allowance (EUA) ödemesi gerçekleştirilmiştir. 

Sürdürülebilir yakıtların kullanımına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi ile ortak uyguladığımız "Mikroalg Temelli Sürdürülebilir Bio-Jet Yakıt Projesi (MICRO-JET)" başlıklı TÜBİTAK öncelikli alan projemiz kabul edilmiş olup, uçuşlarımızda sürdürülebilir kaynaklardan üretilen ve Türk Hava 
Yolları Teknik A.Ş.  tarafından test edilen biyoyakıt kullanılması planlanmaktadır.

Pandemi sebebiyle yolcularımıza Haziran ayı itibariyle 11.265.198 adet  Hijyen Seti servis edilmiş, 4 saat üzeri uçuşlarımızda servis edilen hijyen setleri dahilinde 50 ml plastik ambalaj içerisinde 2.221.200 adet dezenfektan temin edilmiştir. Bununla birlikte atık yönetimi kapsamında 
normal işleyişimize ilave olarak pandemi sebebiyle tek kullanımlık maske ve eldiven gibi atıkların yönetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Nisan ayında yayınlamış olduğu "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 
Genelge" çerçevesinde değerlendirilerek İstanbul başta olmak üzere tüm yurt içi çalışma alanlarımızda yürütülmektedir. Bu kapsamda ilave atık kutuları alınmış, ilgili personellere de gerekli eğitimler verilmiştir. 2020 yılı içerisinde 35.962 kg tehlikeli atık ilgili çevre izin ve lisansına 
sahip şirketlere, 1.232.991 kg tehlikesiz atık ve ambalaj atığı geri dönüşüme gönderilmiştir. 

Pandemi nedeniyle uçuşların askıya alınması ve Covid-19 tedbirleri kapsamında kabin içi atık ayrıştırması 2020 yılının ilk iki ayı uygulanabilmiş, kulaklık ve battaniye paketlerimizde plastik poşetler yerine TS EN 13432 “Ambalajlama-biyolojik parçalanma ve kompostlama ile geri 
kazanılabilir ambalaj özellikleri” standardına tam uyumlu ve doğaya karıştığında yok olan biyoplastik poşet kullanımına devam edilmiştir.  Oyuncağım Doğadan konsepti ile sunduğumuz oyuncak servisi pandemi döneminde askıya alınmıştır. 2019 yılı itibariyle tüm seyahat ve oyuncak 
setleri dış ambalaj poşeti olmadan servis edilmeye başlanmış olup, 2020 yılı içerisinde dağıtımı planlanan 12.402.000 adet oyuncak ve seyahat setinin servisi pandemi nedeniyle durdurulmuş, 8 Ekim 2020 itibariyle sadece uzun menzilli uçuşlarda sunduğumuz Business Class seyahat 
setlerinin sunumuna poşetsiz olarak devam edilmiştir. 

 2020 yılında Genel Müdürlük, Halkalı Teknoloji ve Yenibosna binalarında Cumhurbaşkanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Temel Sertifika kazanılmış olup Altın Sertifika almaya yönelik olarak gerekli altyapı ve şartlar %100 oranında sağlanmıştır.

Yeni devreye alınan tesislerimizde kesintisiz enerji ihtiyacı için kullanılan Dinamik UPS ve jenaratörlerimizin enerji kullanımları izlenerek optimum seviyede kullanımı üzerine çalışılmıştır. Kapasitelere göre ihtiyaç olan trafo miktarları tespit edilerek gerekli görüldüğünde kullanılan trafo 
miktarı azaltılmıştır. Ayrıca sürekli gelen birimler için tüm merkezi sistemi tamamen açmamak adına split klima gibi lokal çözümler uygulanarak tasarruf sağlanmıştır. Doğalgaz kullanımının azaltılması için uzaktan çalışma döneminde binaların kullanılmayan mahalleri aktif takip 
edilerek ısıtma programlaması yapılmış, bazı tesislerde ısıtma sistemi tamamen kapatılmıştır. Genel Müdürlük binası kazan sisteminde atık baca ısısının kullanılması adına sisteme ekonomizer takılmıştır, bunun neticesinde tasarruf sağlanmıştır. Bununla birlikte 2020 yılında pandemi 
sebebi ile herhangi bir inşaat çalışması gerçekleştirilmemiştir.

2020 yılında çevresel alanda; yakıt verimliliği, alternatif yakıtlar (sürdürülebilir biyoyakıtlar), gürültü yönetimi, emisyon yönetimi, hava kirliliği, iklim değişikliği, olumsuz çevresel etkileri azaltılmış teknik servis ve ikram hizmeti (sürdürülebilir ikram), atık yönetimi ve doğal kaynak 
kullanımı konularında gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

35

Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü 
tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.



36
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç 
ve maliyet tasarruflarını açıklar.

AKSİYONLARIMIZ, 2019 GELİŞMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 49-51

İKLİM DEĞİŞİKİLİĞIYLE MÜCADELE KAPSAMINDA AKSİYONLARIMIZ, 2019 GELİŞMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60-61

ÇEVRE, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Türk Hava Yolları olarak sorumluluk bilinci ile tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendiriyor; öncelikle olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, ortadan kaldıramıyorsak minimize etmek için aksiyon planları oluştuyoruz. 2020 yılında sunduğumuz ürünler ve/veya hizmetlerin 
potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme programlarımız 35. maddede açıklanmakta olup konu ile ilgili detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

37
Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.  

KAYNAK VERİMLİLİĞİ,  2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-54
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019  Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44
EMİSYON VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108, 109, 110
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

2020 yılında bağımsız üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmış olan 2019 yılı Sera Gazı Beyanımızda belirtildiği üzere; Kapsam-1 Doğalgaz Enerji Tüketimi: 4.131.857,36 sm3, Kapsam-2 Doğalgaz Enerji Tüketimi 1.242.712,621 sm3, Kapsam-2 Elektrik Enerji Tüketimi 
ise 70.062.805,7 kWh olarak gerçekleşmiştir.  Konu ile ilişkili detaylı bilgilere ve 2020 yılında doğrulanan emisyonlarımıza ilişkin SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI'na  2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.

38 Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ,  2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-54
EMİSYON VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108,109
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Kargo yerleşkemizde bulunan trijenerasyon tesisinde doğalgazdan elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz elektrikle kargo ve genel müdürlük yerleşkelerimizin elektrik ihtiyacını karşılamaktayız. Ayrıca, üretim prosesinden kaynaklanan soğutma suyu ve baca gazı ısısını, 
tesisimizdeki absorbsiyon chiller cihazımız ile verimliliğe dönüştürüyoruz. 2019  yılında trijenerasyon tesisimizde üretilen elektrik miktarı toplam 12,148,260 kWh olarak gerçekleşmiş olup konu ile ilgili detaylı bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.

39 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.  

ELEKTRİK ÜRETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

40 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

41
Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.

TÜRK HAVA YOLLARI BAZI YAKIT TASARRUFU UYGULAMALARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 68, 69
YAKIT VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70
KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

YENİ NESİL UÇAKLARDA YAKIT TASARRUFU, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 49
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Havacılık sektörünün iklim değişikliğine karşı kolektif çabasına katkıda bulunacak geniş kapsamlı bir yakıt verimliliği programını 2008 yılından bugüne başarıyla yürütmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz 100’ün üzerinde proje ile birlikte, uçuş verimliliğimizi yaklaşık %20 artırmış 
bulunmaktayız. Pandemi nedeniyle bilhassa Ortaklığımıza ait yolcu seferlerinde 2019’a oranla %58 oranında azalma yaşanması, yakıt tasarruf miktarında geçen seneye göre düşüş yaşanmasına sebep olmuştur. 2020 yılında yaşanan pandeminin zorlu şartları altında, başarıyla 
yürütülen yakıt tasarruf uygulamalarımız sayesinde 22.760 ton yakıt tasarrufu sağlanmış, böylece 71.695 ton CO2 salımı engellenmiştir. 

Yeni devreye alınan tesislerimizde kesintisiz enerji ihtiyacı için kullanılan Dinamik UPS ve jenaratörlerimizin enerji kullanımları izlenerek optimum seviyede kullanımı üzerine çalışılmıştır. Kapasitelere göre ihtiyaç olan trafo miktarları tespit edilerek gerekli görüldüğünde kullanılan trafo 
miktarı düşürülmüştür. Ayrıca sürekli gelen birimler için tüm merkezi sistemi tamamen açmamak adına split klima gibi lokal çözümler uygulanarak tasarruf sağlanmıştır. Doğalgaz kullanımının azaltılması için uzaktan çalışma döneminde binaların kullanılmayan mahalleri aktif takip 
edilerek ısıtma programlaması yapılmış, bazı tesislerde ısıtma sistemi tamamen kapatılmıştır.Genel Müdürlük binası kazan sisteminde atık baca ısısının kullanılması adına sisteme ekonomizer takılmış, bunun neticesinde tasarruf sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

42
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında 
toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.

Ortaklığımızda temiz su temini ve atık su deşarjı için şebeke hattı kullanılmakta olup, gerçekleşen su sarfiyatı miktarlarına  Sürdürülebilirlik Raporlarımızın Çevre bölümlerinde yer verilmektedir.
(2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44)
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

"Tesisler Müdürlüğü’nün işlettiği binalar için tüketilen kişi başı su sarfiyatının 16,91 m3/kişi’den en az %2 tasarruf ile 16,57 m3/kişi’nin altına düşürülmesi" olarak belirlenen 2020 hedefine %100 oranında uyum sağlanmış olup, 2020 yılında su tüketimi 14,73 m3/kişi olarak  
gerçekleşmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

43
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup 
olmadığını açıklar.

TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında kapsamı, Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde kalkış ve iniş yapan uçuşlarla sınırlandırılan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) kapsamında doğrudan emisyonlarımızı izliyor, hesaplıyor ve yetkilendirilmiş bağımsız belgelendirme 
kuruluşuna doğrulatıyoruz.

44 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.
 Alman Emisyon Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı  salınan 13.240 ton karbon emisyonunun tümünün 
offset edilmesi için toplamda 14.352 adet EU General Allowance (EUA) ödemesi gerçekleştirilmiştir.  Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamuya açık olarak sunulacaktır.

45 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.

46 Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.

(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) (CORSIA, 2019  Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21)
EU-ETS ( TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59)
ISO14001 (ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46)
IENVA(2019 GELİŞMELERİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 51)
ISO14064 (ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45)
SIFIR ATIK Projesi (ATIK YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55)
Borsa İstanbul (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu,  Sayfa 51)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Ortaklığımızın çevresel bilgilerinin açıklandığı platformlar 35. maddede yer almakla birlikte 2020 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde  yer almaya devam eden Ortaklığımız, 68. maddede açıklanan uluslararası endekslerin ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının 
performans değerlendirmelerine katılım sağlamıştır. Konu ile ilişkili bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak yer verilecektir.
https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/2984/bist-surdurulebilirlik-endeksi-2020-yili-degerlemeye-tabi-sirketler-listesi-guncellendi
https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Sustainability_Index_The_List_of_Companies_Subject_to_Assessment_2020.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI ve ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137-138
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

47
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen 
hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur.

2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda "İnsana yakışır istihdam yaratmak, eşit işe eşit ücret politikasını uygulamak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata dayalı olarak çalışma hakları mevzuatına uymak" konusundaki taahhüdümüze yer verilmiştir. 
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Ortaklığımız, Mevzuata Uyum Politikamızda öngörülmüş olan havacılıkla ilgili tüm düzenlemelere ve ulusal mevzuata uyumu sağlamaya kararlıdır.  Türk Hava Yolları olarak, mevzuata uyumun, kanunlara ve düzenlemelere bağlı olmanın ötesinde, tüm kararlarımızda ve fiillerimizde 
daima Etik Kurallarımızın ruhunu yansıtmayı da barındırdığına inanıyoruz.
İŞ AHLAKI, MEVZUATA UYUM, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

48 Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.  

Etik Kurallar El Kitabımız, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesi, Sürdürülebilirlik bölümü içerisinde "Etik Değerler" başlığı altında kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

 Ortaklıkta etik ilke ve değerlerin benimsenmesi; çalışma ortamında tüm çalışanların kurum kültürüne paralel bir etik yaklaşım sergilemesi için dört kurul üyesi ve bir kurul başkanından oluşan Etik Kurulumuz bulunmaktadır.Ortaklık çalışanlarının ilgi alanları ve deneyimleriyle ilgili 
çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek paylaşımlar yapmak, iletişime ve bilgi alışverişine katkı sağlamak amacıyla kurgulanan Ortaklık İçi Sosyal İK çerçevesinde, hem önleyici faaliyet hem de Ortaklık yönetici ve çalışanlarının farkındalığını artırmak amacı ile “mobbing” hususuna 
ilişkin hazırlanan sunum Eğitim Başkanlığımız koordinasyonunda 2021 Şubat ayı içerisinde webinar olarak düzenlenecektir.

Bununla birlikte Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Prosedürü mevcut olup, süreçlere göre yapılanmış alt birimleri ile tüm personele yönelik her türlü işlem mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte, işe alım ve kariyer planlamaları süreçlerinde eşit 
koşullardaki kişilere eşit fırsat ilkesi benimsenmektedir. Ortaklığımızın personel istihdam süreçlerinin usul ve esasları, Ortaklık Genel İstihdam Prosedürü’nde ve istihdam süreç şemalarında tanımlanmıştır. Çalışanlarla ilişkiler, Personel Yönetimi Müdürlüğü üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

49 İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar.

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97-98,
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

ETİK DEĞERLER: https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf 

50
Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, 
erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.  

 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

ETİK DEĞERLER: https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf 

UYUMLULUK YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
İKRAM,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 68
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

51
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin 
gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UYUMLULUK YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108
İKRAM,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 68
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
ERİŞİLEBİRLİK, FARKLILIKLAR DEĞER KATAR PROJESİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 88-89
ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97
UÇUŞ NOKTALARIMIZDAKİ YEREL KALKINMAYA KATKI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Sivil Havacılık sektoründe toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek icin bir talimat yayımlamış ve bir komisyon oluşturmuştur. SHGM'nin oluşturduğu Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonunda Ortaklığımızı temsil etmeye devam 
ediyoruz. Pandemi öncesi planlanan etkinlikler, yaşanan gelişmeler dolayısı ile iptal edilmiş olup çalışmalar 2021 yılında daha aktif olarak devam edecektir. 

Bununla birlikte, havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek adına sektördeki teknik iş alanları için aday değerlendirmelerinde cinsiyete değil bireysel yetkinlik ve yeterliliklere odaklanıyoruz. Kız öğrencilerin havacılığa ilgisini artırma ve havacılıktaki fırsatlar ile ilgili 
farkındalığının oluşması için üniversite seçimi öncesinde onlara ulaşmak ve havacılık ile ilgili eğitim ve öğretim programları için teşvik etmek gibi projeleri 2021'de hayata geçirmek istiyoruz. Kurum içinde çeşitli mecralarda başarılı havacı kadınlarımızın mesleki deneyimlerini ve başarı 
öykülerini aktarmaları için de fırsatlar sunulmaktadır. Havacılık yönetiminde karar alma süreçlerinde de etkin olan kadınların sayısını da artırma çabamız devam etmektedir.

52 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar.

SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Bir Etik Bildirim Hattı olan Etik Hat, Türk Hava Yolları çalışanlarının, ayrımcılık, rüşvet, menfaat çatışması ve rekabete aykırı uygulamalar gibi konularda kurumsal ilkelerimize aykırı olan her türlü davranışı isim vermeden bildirebilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir ihbar 
sistemidir. 2020 yılında, Etik Raporlama Hattı’na yapılan 126 başvuru değerlendirmeye alınmıştır. Bu bildirimler ağırlıklı olarak “iş barışını bozucu hareket” ve “Ortaklık Uygulamaları" konuları ile ilgili olup; bu konuların tamamı Türk Hava Yolları A.O. Etik Kurulu tarafından incelenmiş, 
gerekli aksiyonların alınması için ilgili çalışanların ya da ilgili birimlerin bilgilendirilmesine ve iş disiplinine aykırı davranışların idari yaptırımlara bağlanmasına karar verilmiştir.

Etik Kurallar El Kitabımız, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesi, Sürdürülebilirlik bölümü içerisinde "Etik Değerler" başlığı altında kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik 

53 Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

C. Sosyal İlkeler
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları



54
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek 
yönetimine ilişkin politikalarını açıklar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97-98
ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI, 2019  Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 98
ÇALIŞAN DENEYİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 96
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Türk Hava Yolları olarak, geniş kapsamlı faaliyet alanımız ve çok kültürlü yapımızla, çalışanlarımıza havacılık sektöründe benzersiz bir kariyer fırsatı sunuyor, tüm çalışanlarımızın gelişimlerini destekliyoruz. Çalışanlarımızın potansiyelini ve performansını sürekli artırmanın yanı sıra, 
teknik yetkinliklerini ve müşteri ilişkilerine yönelik sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, hem havacılık otoritelerinin zorunlu kıldığı eğitimleri veriyor hem de kişisel ve  organizasyonel gelişimi destekleyen pek çok eğitim imkanı sunuyoruz. 

55 Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler.

İŞ AHLAKI, SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Faaliyet Raporu, Sayfa 137-138
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Ortaklık personelinin; kurumsal iş ilkeleri, davranış kuralları, ayrımcılık, çıkar çatışmaları, ast-üst ilişkileri, çalışma arkadaşları ve yöneticileri ile yaşadığı sıkıntılar vb. birçok konuda telefon, e-posta ve web üzerinden bildirim yapabilmeleri için kurulmuş bir ihbar sistemi olan  Etik 
Raporlama Hattı’na yapılan 126 başvuru değerlendirmeye alınmıştır.

56

Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 95-96
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Pandemi nedeniyle Mart 2020 itibariyle hızlı bir şekilde aksiyon alınmış ve uzaktan çalışma düzenine geçilmiştir.  Haziran ayı içerisinde çalışanlarımızın yeni çalışma düzenine dair talep ve önerilerini paylaşabileceği bir anket yayımlanmış olup, çalışanlarımızın %70’i uzaktan çalışma 
döneminden memnun olduğunu belirtmiş ve ankette yer alan açık uçlu alanlarda da uzaktan çalışmanın devamına yönelik taleplerini iletmişlerdir. Anket sonuçları doğrultusunda pek çok aksiyon alınarak çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verilmiştir. Çalışanlarımızın talepleri ve 
pandeminin gidişatı değerlendirilerek Nisan ayında başlayan kısa çalışma düzeni, Eylül ayı itibariyle tam zamanlı çalışma düzenine çevrilmiş, bu dönemde çalışanlarımızın uzaktan çalışma başta olmak üzere İK süreçlerine ilişkin tüm soruları Çalışan Destek Hattı tarafından e-mail ve 
Whatsapp uygulaması aracılığıyla cevaplanmıştır. 2020 yılında da çalışan bağlılığını ölçmek ve çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda işveren markamızı güçlendirmek amacıyla Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Anketi düzenlenmiş, bu kapsamda çok sayıda aksiyon 
alınmaya devam edilmiştir. 

Ortaklığımız pandemi sürecinin başından itibaren uzaktan çalışma dönemini en iyi şekilde değerlendirmek ve çalışanlarımızın pandemi sonrası döneme güçlenerek hazırlanmasını sağlamak için eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Tüm çalışanlarımızın katılabileceği eğitimler sanal 
ortamda sunularak kolay erişim imkanı sağlanmıştır. 43 binden fazla çalışanımızın talepte bulunduğu 166 farklı içerikte 2000’e yakın sanal sınıf eğitimi icra edilmiştir. İnteraktif eğitimlerde hem canlı anlatımın avantajı yakalanmış hem de kursiyerler ve eğitmenler arasında birebir 
iletişim imkanı tanınmıştır. Havacılık Akademisi Youtube sayfasında başlatılan “Canlı Yayın Youtube Seminerleri”nde pandemi dönemi boyunca 7 adet  canlı yayın gerçekleştirilmiş, izleyici sayısı 14835 kişiye ulaşmıştır. Bu sayede çalışanlarımıza, alanında uzman konuşmacılar 
vasıtasıyla  pandemi sürecinde psikolojiyi yönetme ve uzaktan verimli çalışmayı sağlayacak ipuçları konularında rehberlik sunulmuştur.  Çalışanlarımızın ilgi duydukları konularda uzmanlıklarını artırabilecekleri, Finans, Pazarlama, Lojistik, Dijital Yetkinlikler ve İş İngilizcesi olmak üzere 
5 farklı içerikteki sertifika programı uzaktan canlı eğitimler şeklinde gerçekleştirilerek personelimizin gelişimine katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştilen çalışmalara ilişkin bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

57 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar.

İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ESENLİK, 2019  Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 104
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız  Türk Hava Yolları Kurumsal İnternet sitesinde kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

58
İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ESENLİK, 2019  Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 104
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UÇUŞ OPERASYONU, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 84,86-87
MİSAFİRLERİMİZİN SAĞLIĞI VE EMNİYETİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 17
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

2020 yılında pandemi nedeniyle uçuş operasyonlarının azalması ve ofis çalışması yerine uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi sebebiyle işe bağlı iş kazası sıklık oranı 3,63 olarak gerçekleşmiş, oran 2020 hedefinin oldukça altında sonuçlanmıştır. Pandemi döneminde uzaktan 
çalışma düzenine geçilmesinin yanı sıra tüm faaliyetlerimizde hijyen kurallarının titizlikle uygulanması adına bir çok çalışma yürütülmüştür. Bütün uçaklarımız, Ortaklığımızın tüm çalışma alanları ve tüm personel servisleri mevcut temizlik çalışmalarına ek olarak dezenfeksiyon işlemine 
tabi tutulmuştur.  Bina girişlerinde sosyal mesafeyi en az 1,5 metre olacak şekilde korumak adına uyarıcı işaretlemelere yer verilmiş olup, giriş esnasında kullanılan parmak okuyucu sistem iptal edilerek ateş ölçümü yapılmaya başlanmıştır. Tüm çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizin 
geçerli HES kodları sorgulanmış, asansörlerin toplu kullanımına pandeminin ilk günlerinden itibaren kısıtlama getirilmiştir. Tüm çalışanlarımızın kullanımı için el dezenfektanı, maske ve eldiven temin edilmiştir. Yemekhane masa düzeninde çapraz dizilimler ile yemek yenmesi için 
sandalye düzeni değiştirilmiş, personelin en az 1,5 metre mesafe ile aralıklı olarak sıraya girmesi konusunda yer çizgileri ile işaretleme konusunda çalışmalar yapılmıştır.  Bununla birlikte yemekhanelerde ek tedbir ve dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış olup bu bağlamda  ortak 
alanlardan temin edilen gıdaların  yemekhane yetkili personeli kontrolünde ya da kapalı kaplarda sunulması sağlanmıştır. Mescitlerde toplu namaz kılınması iptal edilmiş, gerekli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiş ve ortak kullanılan eşyalar kaldırılmıştır. Tüm bu çalışmaların 

59 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Bilgi güvenliği konusunu içeren Kurumsal Politikamız,  Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/

BİLGİ GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 110
MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 98-99
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

60 Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.  

İŞ AHLAKI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

 Türk Hava Yolları Etik Kuralları, tüm yöneticilerin ve çalışanların uymakla yükümlü oldukları temel politikalar, esaslar ve kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu kurallar, Türk Hava Yolları yöneticilerinin ve çalışanlarının yüksek etik standartlara uygun davranışlar sergilemelerini, 
tutum ve davranışlarının etkilerinin bilincinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Etik Kurallar, temel ilke ve değerlerimizin yanı sıra mevzuata uyum, rüşvet ve yolsuzluk, rekabete aykırı davranış gibi çeşitli hususları kapsamaktadır. Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri 
sayfası, Kurumsal Yönetim sekmesi, Sürdürülebilirlik bölümü altında yer alan Etik Politikamıza https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf  linki ile kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.

61 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

 
BAĞIŞ POLİTİKASI:  https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi 

Olağan Genel Kurul Gündem ve Daveti ve  Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 31.03.2020 
https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/OLAGAN_GENEL_KURUL_2020_GUNDEM_VE_DAVET.pdf
https://investor.turkishairlines.com/documents/toplanti-tutanagi_31_03_2020(2).pdf

STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12-13
EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMAYA YÖNELİK KATKILARIMIZ (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39)
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 26
ERİŞİLEBİLİRLİK, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 88-89
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Ortaklığımızın hizmet verdiği konu alanları “Eğitim , Bilim ve Teknoloji, Kültür ve Sanat, Çalışan Bağlılığı, İnsani Yardım ve Fırsat Eşitliği “dir. Bu doğrultuda yurtiçinde ve yurdışında sürdürülen çalışmaların çoğunluğunda temel amaç, ülkemizin birlik bilincini korumak ve global çaptaki 
sorunların çözümüne dair farkındalık yaratmaktır. Ortaklığımız, Türk Hava Yolları Sosyal Sorumluluk Prosedürleri gereğince, “Bilim ve Teknoloji, Kültür ve Sanat, Dezavantajlı Birey/Gruplar, Çeşitli Dernek/Vakıflar, Çalışan Bağlılığı ve Çevre”  konularında farkındalık yaratmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda destek verilen kurum, kuruluş ve organizasyonlar şunlardır: KIZILAY, TURMEPA, Hediye Karavanı Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu,  TOSIDO, Teknofest Teknoloji Festivali, Devlet Tiyatroları Desteği, UN Girls and Women in 
Science Day/Avrupa Birliği Bilimde Kız Çocukları ve Kadınlar Günü, Skylife Çocuk dergileri.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimizin detayları, Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesine ait https://www.turkishairlines.com/tr-us/basin-odasi/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/ linkinde kamu erişimine açık olarak sunulmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye’nin istihdam yaratımına, kamu finansmanına, ihracatına, ticaretine ve turizmine önemli katkılarda bulunmanın yanı sıra dünyada sefer düzenlediğimiz noktalardaki yerel ekonomik ve toplumsal kalkınmaya da katkıda bulunmaktayız. Sosyal sorumluluk 
çalışmalarımızın yanı sıra havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar Madde 51'de açıklanmakta olup , konuya dair detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişmine açık olarak sunulacaktır.

62 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.

ÇEVRE İLE İLGİLİ EĞİTİMLER-  (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, AKSİYONLARIMIZ , Sayfa 50- 51)
ETİK DAVRANIŞ EĞİTİMLERİ - (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, AKSİYONLARIMIZ, İŞ AHLAKI, Sayfa 33)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Ortaklığımızda çevresel farkındalığı arttırmaya yönelik hazırlanmış olan uzaktan eğitimlerimiz 2020 yılında da düzenlenmeye devam edilmiştir.
“Çevresel Farkındalık Eğitimi” 23.031 personel tarafından, “Sera Gazı Farkındalık Eğitimi” ise 2.492 personel tarafından tamamlanmış olup,
pandemi döneminde tüm personelimize  online “Koronavirüs Salgını Tedbirler Eğitimi"  ve “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Atık Yönetimi” eğitimi atanmıştır.

 Ortaklık çalışanlarının ilgi alanları ve deneyimleriyle ilgili çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek paylaşımlar yapmak, iletişime ve bilgi alışverişine katkı sağlamak amacıyla kurgulanan Ortaklık İçi Sosyal İK çerçevesinde, hem önleyici faaliyet hem de Ortaklık yönetici ve çalışanlarının 
farkındalığını artırmak amacı ile “mobbing” hususuna ilişkin hazırlanan sunum Eğitim Başkanlığımız koordinasyonunda 2021 Şubat ayı içerisinde webinar olarak düzenlenecektir.

63
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, 
toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

 PAYDAŞLARA DEĞER KATMAK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 35
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UYUMLULUK İZLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108  
İKRAM,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 68-72
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

PAYDAŞ KATILIMI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19-20
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97-98
UÇUŞ NOKTALARIMIZDAKİ YEREL KALKINMAYA KATKI, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelinde paydaşlarımız yer almaktadır. Paydaşlarımızın makul beklentileri ve menfaatleri, sürdürülebilirlik stratejimizin süreklilik arz eden gelişim sürecinde bizler için önemli çıkış noktalarından biridir. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik uygulamalarımızın 
en önemli süreçlerinden biri olan paydaş katılımı, sürdürülebilirlik konusundaki etkilerimizi anlamamızda dolayısıyla da bu etkileri sürekli olarak iyileştirmemizde bize yardımcı olmaktadır. İyi yönetişim uygulamalarımızı geliştirmeye devam ederek paydaşlarımıza değer katma 
vizyonumuz doğrultusunda iş birliklerimizi geliştirmeyi ve iş ortaklarımız ile yaptığımız proje sayısını artırmayı sürdüreceğiz.

64 Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

 
Türk Hava Yolları kurumsal internet sayfasında yer alan Müşteri Memnuniyeti Politikamıza 
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 82
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

65
Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik 

 faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.  

PAYDAŞ KATILIMI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 20
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

2020 yılında; çevre konusunda kaydedilen gelişmelere 35. maddede, sosyal konulardaki çalışmalara 61. maddede, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara 56. maddede yer verilmiştir.  Paydaşlarımızla etkileşimde olduğumuz konu başlıkları ve bu 
konular çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzun 20. sayfasında yer almakla birlikte, 2020 yılına ait güncel çalışmalarımızın detayları 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.

66
Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) ) 
kamuya açıklar.  

RAPOR HAKKINDA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 3
GRI İçerik İndeksi, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 112- 117
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

67
İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri 
(Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.  

ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46-47
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

UYUMLULUK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

68
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY 
Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 51
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YÖNETIMI,2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 111
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf
 
Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı ve sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve uygulamaların artmasının amaçladığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Ortaklığımız 2020 yılında da girmeye hak kazanmıştır. 
https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/2984/bist-surdurulebilirlik-endeksi-2020-yili-degerlemeye-tabi-sirketler-listesi-guncellendi
https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Sustainability_Index_The_List_of_Companies_Subject_to_Assessment_2020.pdf

Ortaklığımız 2020 yılında gönüllü olarak DJSI, FTSE4Good, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, Vigeo Eiris ve TPI olmak üzere uluslararası endekslerin ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının performans değerlendirmelerine katılım sağlamış olup konu ile ilişkili bilgilere 2020 
Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak yer verilecektir..

69
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm 
Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu,  Sayfa 124
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

70 Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6-7
STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, 12-13
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler



71
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek 
için gerekli tedbirleri alır.

 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU, MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI, MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 126
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

72 Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU, MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 126
BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 91
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu,  Sayfa 111
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

73
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması 
konusunda çalışır.  

STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12- 13
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 34
KARGO, 2020 yılı Faaliyet Raporu, Sayfa 54-59
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

AKSİYONLARIMIZ , ÇEVRE İLE İLGİLİ EĞİTİMLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50- 51
İŞ AHLAKI, ETİK DAVRANIŞ EĞİTİMLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Sosyal sorumluluk projelerimiz 61. maddede detaylandırılmakta birlikte, projelerimizin detayları Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesine ait https://www.turkishairlines.com/tr-us/basin-odasi/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/ linkinde kamu erişimine açık olarak sunulmaktadır.

Ortaklığımızda bu kapsamda verilen eğitimlere 62. maddede değinilmekle beraber, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.

74
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.

GRI- Küresel Raporlama Girişimi (Rapor Hakkında, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu,Sayfa 3)
ISO 14001:2015 (2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE YÖNETİMİ, Sayfa 47)
IEnvA (2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, 2019 GELİŞMELERİ, Sayfa 51)
Komiteler (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE YÖNETİMİ, Sayfa 47)
İLGİLİ KURULUŞLAR VE DERNEKLER,  2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa21
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

UYUMLULUK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Ortaklığımız çalışanları, sahip oldukları yetkinlik ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından üyesi olduğumuz birliklerin Sürdürülebilirlik Komitelerinde sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanması, sürekliliğin sağlanması ve 
iyileştirilmesinde görev almak üzere seçilmiş olup, bu gruplarda aktif olarak rol almaktadırlar.
Uyumluluk İzleme Sisteminin uygulanması, sürekliliğin sağlanması ve iyileştirilmesinde görev alan Türk Hava Yolları çalışanları,
• IATA EOC (Environmental Oversight Council) Group,
• IATA Sustainability Environmental Advisory Council,
• TIACA (The International Air Cargo Association) Sustainability Working Group,
• Star Alliance Sustainability Virtiual Expert Community,
• TSHA (Türk Sivil Havacılık Akademisi),
• CAA INg Consultant/intervenant,
• SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü), Kabin Emniyet Grubu,
• ICAO (International Civil Aviation Organization) Cabin Safety Group 
çalışma gruplarına, sahip oldukları yetkinlik ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından seçilmiş olup, bu gruplarda aktif olarak görev almaktadırlar. 

75 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.  

Rüşvet, Yolsuzluk ve Pazarlamada Dürüstlük başlıklarını içeren Etik Değerlerimize, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfası Kurumsal Yönetim Sekmesi altında yer alan Sürdürülebilirlik bölümü altında bulunan 
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilendirme Politikamıza Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfası Kurumsal Yönetim Sekmesi altında yer alan https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.

Kar Dağıtım Politikamıza Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfası Kurumsal Yönetim Sekmesi altında yer alan https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi  linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.

İŞ AHLAKI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, Türk Hava Yolları 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 138
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

 Bayrak taşıyıcı kimliğine uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Ortaklığımız, faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve iştiraklerini de bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır. Yönetim Kurulumuzca 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız Etik Kurallar El Kitabı oluşturulmuş olup, Ortaklığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Etik Kurallar, temel ilke ve değerlerimizin yanı sıra mevzuata uyum, rüşvet ve yolsuzluk, rekabete aykırı davranış gibi çeşitli hususları 
kapsamaktadır. İlgili konularda yaşanabilecek olası riskleri önlemek adına kurumsal yönetim organları ve iş ortakları ile çalışanlarımızı bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Ortaklığımız bünyesinde bu konuların takibi ve kurallara uyumun sağlanması amacıyla iç kontrol tedbirleri 
getirilmiştir. Yolsuzlukla mücadele ilkeleri çerçevesinde, yolsuzluğun ve disipline aykırı davranışların tespit edilerek önlenmesinin yanında yolsuzlukla mücadele sistemlerinin takibi ve geliştirilmesine yönelik yerleşik bir yaklaşımla Ortaklığımız, Üst Yönetiminin, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nın, Güvenlik Başkanlığı’nın, Denetim Komitesi’nin, Etik Kurulu’nun, Disiplin Kurulu’nun, İnsan Kaynakları’nın ve her bir çalışanımızın rolü dahil olmak üzere tüm Ortaklık genelinde değerlendirmeler yapmaktadır. 



 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

1 Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. X

2 Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs.  hazırlanabilir. Bu politikalar için 
Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar. 

X

3 ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. X

4 Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar. X

5 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. X

6 Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde 
yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

X

7 Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.  X

8 ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. X

9 Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar. X

10 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar. X

11 Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. X

12 Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar. X

13 Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir 
anlatımla paylaşılması esastır.

X

14 Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar 
hazırlayabilir.

X

15 Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. X

16 Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar. X

17 Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan  hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir. X

18 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar. X

19 Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini 
kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

X

20 Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve 
programlarını açıklar.  

X

21 Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar. X

22 Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri 
toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

X

23 Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.  X

24 Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.  X

25 Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar. X

26 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.  X

27 Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve 
müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.  

X

28 Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi 
olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

X

29
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2  (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji 
yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir 
bir şekilde raporlar.   

X

30 Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar. X

31 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).  X

32 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Taraflar Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir.

X

33 Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir. X

34 İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. X

35 Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü 
tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.

X

36 Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel 
fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.

X

37 Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.  X

38 Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. X

39 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.  X

40 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar. X

41 Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar. X

42

Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak 
bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) 
raporlar.

X

Ortaklığımız temiz su temini ve atık su deşarjı için şebeke hattı kullanılmakta olup, gerçekleşen su sarfiyatı miktarlarına  Sürdürülebilirlik Raporlarımızın Çevre bölümlerinde yer verilmektedir.
(2019 Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER, Sayfa 44)
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

"Tesisler Müdürlüğü’nün işlettiği binalar için tüketilen kişi başı su sarfiyatının 16,91 m3/kişi’den en az %2 tasarruf ile 16,57 m3/kişi’nin altına düşürülmesi" olarak belirlenen 2020 hedefine 
%100 oranında ulaşılmış olup, 2020 yılında su tüketimi 14,73 m3/kişi olarak  gerçekleşmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak 
sunulacaktır.

43 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil 
olup olmadığını açıklar.

X

44 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar. X

45 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar. X Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.

46 Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.
X

47

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen 
hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur.

X

2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda "İnsana yakışır istihdam yaratmak, eşit işe eşit ücret politikasını uygulamak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata 
dayalı olarak çalışma hakları mevzuatına uymak" konusundaki taahhüdümüze yer verilmiştir. 
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020-Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

Ortaklığımız, Mevzuata Uyum Politikamızda öngörülmüş olan havacılıkla ilgili tüm düzenlemelere ve ulusal mevzuata uyumu sağlamaya kararlıdır.  Türk Hava Yolları olarak, mevzuata uyumun, 
kanunlara ve düzenlemelere bağlı olmanın ötesinde, tüm kararlarımızda ve fiillerimizde daima Etik Kurallarımızın ruhunu yansıtmayı da barındırdığına inanıyoruz.
İŞ AHLAKI, MEVZUATA UYUM, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

48

Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.  

X

Etik Kurallar El Kitabımız, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesi, Sürdürülebilirlik bölümü içerisinde "Etik Değerler" başlığı altında kamu erişimine açık 
olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Ortaklıkta etik ilke ve değerlerin benimsenmesi; çalışma ortamında tüm çalışanların kurum kültürüne paralel bir etik yaklaşım sergilemesi için dört kurul üyesi ve bir kurul başkanından oluşan 
Etik Kurulumuz bulunmaktadır.Ortaklık çalışanlarının ilgi alanları ve deneyimleriyle ilgili çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek paylaşımlar yapmak, iletişime ve bilgi alışverişine katkı sağlamak 
amacıyla kurgulanan Ortaklık İçi Sosyal İK çerçevesinde, hem önleyici faaliyet hem de Ortaklık yönetici ve çalışanlarının farkındalığını artırmak amacı ile “mobbing” hususuna ilişkin hazırlanan 
sunum Eğitim Başkanlığımız koordinasyonunda 2021 Şubat ayı içerisinde webinar olarak düzenlenecektir.

Bununla birlikte Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Prosedürü mevcut olup, süreçlere göre yapılanmış alt birimleri ile tüm personele yönelik her türlü işlem 
mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte, işe alım ve kariyer planlamaları süreçlerinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat ilkesi benimsenmektedir. Ortaklığımızın personel istihdam 
süreçlerinin usul ve esasları, Ortaklık Genel İstihdam Prosedürü’nde ve istihdam süreç şemalarında tanımlanmıştır. Çalışanlarla ilişkiler, Personel İlişkileri Müdürlüğü üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020-Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2020_yillik-rapor.pdf

49 İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. X

50 Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına 
(kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.  

X

51 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin 
gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

X

52 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. X

53 Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar. X

54 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek 
yönetimine ilişkin politikalarını açıklar.

X

55 Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. X

56 Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar. X

57 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. X

58 İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar. X

59 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar. X

60 Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.  X

61 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar. X

62 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler. X

63 Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, 
hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

X

64 Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar. X

65 Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.  

X

66
Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) ) 
kamuya açıklar.  

X

67
İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri 
(Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.  

X

68 Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI 
ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

X

69 II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında 
tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

X

70 Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde 
bulundurur.  

X

71 Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi 
güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.

X

72 Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. X

73 Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması 
konusunda çalışır.  

X

74 Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir. X

75 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.  X

Uyum Durumu Açıklama

A2. Uygulama/İzleme

A. Genel İlkeler

A4. Doğrulama

B. Çevresel İlkeler

C. Sosyal İlkeler
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

A1. Strateji, Politika ve Hedefler  

A3. Raporlama

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler


