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Çelebi Hava Servisi A.fi. Türkiye’nin ilk özel yer hizmetleri flirketi olarak 1 fiubat 1958 tarihinde
Ali Cavit Çelebio¤lu taraf›ndan Ankara Esenbo¤a Havaliman›’nda kurulmufltur.

Kuruluflundan bugüne kadar geçen yaklafl›k yar›m as›rl›k sürede kazand›¤› deneyim, teknolojiye
ve insana yat›r›ma verdi¤i önem ve geliflmifl kalite anlay›fl›, Çelebi Hava Servisi’ni %60 pay ile
sektörünün lideri konumuna tafl›m›flt›r.

Çelebi Hava Servisi yer hizmetleri kapsam›ndaki tüm servisleri, uluslararas› kalite standartlar›nda
ve müflteri memnuniyeti ilkesiyle sunmaktad›r. Havaalanlar› Yer Hizmetleri Yönetmeli¤i çerçevesinde
sunulan bu hizmetler yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleflme, ramp, kargo ve posta hizmetlerini
kapsamaktad›r. 2003 y›l›nda ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda hizmete giren Çelebi Kargo Antrepo
ile hizmet zincirine yeni bir halka eklenmifltir. Grubun bir di¤er flirketi ve Çelebi Hava Servisi’nin
ifltiraki olan Çelebi Güvenlik kanal›yla ise uçak özel güvenlik, temsil ve gözetim hizmetleri
verilmektedir.

Çelebi Hava Servisi, Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi'nin denetiminde Adana, Ankara, Antalya,
Bodrum, Bursa, Çorlu, Dalaman, Diyarbak›r, Erzurum, ‹stanbul, ‹zmir, Kayseri, Samsun ve
Trabzon uluslararas› havaalanlar›na hizmetlerini yaym›fl bulunmaktad›r. 2004 y›l›nda aç›lan
Gaziantep, Kars, Malatya ve Van istasyonlar› ile toplam istasyon say›s› 18’e yükselmifltir.

2003 y›l›nda, Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi’nin Antalya Havaliman› 2. D›fl Hatlar Terminal
Binas›’n›n “yap-ifllet-devret” modeli ile yapt›r›lmas› ihalesini kazanan Çelebi Hava Servisi, 2004
y›l› bafl›nda, ‹çtafl ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. ile konsorsiyum olarak  terminal yat›r›m ve
iflletmecili¤ini gerçeklefltirecek olan Çelebi-IC Antalya Hava Liman› Terminal Yat›r›m ve ‹flletme
A.fi.’ni kurmufltur. Terminal inflaat›na 2004 y›l› May›s ay›nda bafllanm›fl ve 11 ay gibi çok k›sa
sürede inflaat tamamlanarak 17 Nisan 2005 tarihinde hizmete aç›lm›flt›r.

Uluslararas› Hava Tafl›y›c›lar› Birli¤i (IATA), Uluslararas› Yer Hizmetleri Birli¤i (IAHA) ve Uluslararas›
Havaalanlar› Konseyi (ACI) ve TIACA (Uluslarasas› Hava Kargo Birli¤i) üyesi ve AVIANCE kurucu
üyesi olan Çelebi Hava Servisi 1996 y›l›nda halka aç›lm›flt›r. fiirketin hisseleri "CLEB‹" sembolü
ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir.

Çelebi Ground Handling, Turkey’s first privately-owned ground handling services company,
was established by its founder, Ali Cavit Çelebio¤lu, at Esenbo¤a airport in Ankara on 1 February
1958.

The experience that it has gained in the nearly half century since then, the importance given
to investing in technology and people, and an advanced approach to quality have made Çelebi
Ground Handling the leader of its sector with a market share of 60%.

Çelebi Ground Handling provides all services under the heading of ground handling services
at international standards of quality and with the principle of absolute customer satisfaction.
These services, provided within the framework of the Airport Ground Handling Services
Regulations, include passenger traffic, baggage checking, communications, ramp, cargo, and
mail services. The Çelebi Cargo Warehouse that commenced operations at ‹stanbul Atatürk
Airport in 2003 was yet another new link added to the Çelebi service chain. Through Çelebi
Security, another member of the Çelebi Group of Companies and a subsidiary of ours, we
provide private security, representation, administration and supervision services as well.

With operations taking place at the Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çorlu, Dalaman,
Diyarbak›r, Erzurum, ‹stanbul, ‹zmir, Kayseri, Samsun, and Trabzon international airports under
the supervision of the Directorate General of State Airports Administration (DHM‹), Çelebi
Ground Handling increased the number of its stations to 18 with the addition of the Gaziantep,
Kars, Malatya, and Van airports in 2004.

In 2003 Çelebi Ground Handling was awarded the contract to build the second international
terminal at Antalya Airport by DHM‹ under the build-operate-transfer model. In early 2004 a
consortium, Çelebi-IC Antalya Hava Liman› Terminal Yat›r›m ve ‹flletme A.fi., consisting of our
Company and the construction firm of ‹çtafl ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. was set up to take
care of the investment, construction, and operations phases of the terminal. Work began on
the terminal in May 2004 and was completed in just eleven months’ time with the terminal
opening for service on 17 April 2005.

Çelebi Ground Handling is a member of the International Air Transport Association (IATA), the
International Aviation Handlers’ Association (IAHA), Airports Council International (ACI), and the
International Air Cargo Association (TIACA) and is also a founding member of the Aviance
alliance of airport services providers. Çelebi Ground Handling made its initial public offering
in 1996 and its shares are traded on the ‹stanbul Stock Exchange under the symbol CLEBI.
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Kavuflmak…

Gerçek sevginin ortaya ç›kt›¤› de¤erli anlard›r kavuflmalar… ‹nsanlar›n,
özlemle besledi¤i sevgisini, ailesiyle, dostlar›yla, k›sacas› de¤er verdikleriyle
paylaflt›¤› anlarda orada olmak, o kavuflma anlar›n›n oluflumunda katk›m›z
oldu¤unu bilmek, bize yapt›¤›m›z iflin önemini hat›rlat›yor ve iflimizi en iyi
flekilde yapmam›z için güç veriyor.

Reunions…

Precious moments when true affection is revealed… Being present at
those moments when people share with their families, friends, or anyone
they cherish a love that has been nourished by absence and knowing
that we had a part in the creation of those moments of reunion remind
us of the importance of what we do and give us the strength to do the
very best we can.

// sunufl //   introduction
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Çelebi Hava Servisi, ilklere imza atan, giriflimci ve cesur yap›s›yla örnek bir
kurulufltur. fiirketin varolufl amac›, geliflen hizmet ve ürünlerini, "kalitesinden,
güvenilirli¤inden ve ifl ahlak›ndan ödün vermeden" genifl kitlelere sunmakt›r.

Our Company is an organization that is the author of firsts and whose enterprise
and courage are examples to others. This Company exists in order to offer
continuously improving products and services to larger groups of customers
while never sacrificing anything of its quality, its reliability, or its business ethics.

// M‹SYON // MISSION

Çelebi Hava Servisi’nin hedefi, yeni talepler yaratarak topluma sürekli geliflen
hizmetler ve ürünler sunan, dünya pazar›nda söz sahibi bir flirket olmakt›r.

Çelebi Hava Servisi’ne göre baflar›, ilkelerinden ödün vermeden yürütülen
sürekli ve sistematik çal›flmad›r.

Çelebi Hava Servisinde en önemli sermaye, insan kayna¤› ve hep birlikte elde
edilen deneyimdir.

Bu de¤erlerden yola ç›kan Çelebi çal›flanlar›, "uluslararas› standartlarda kalite
kriterlerini" özümsemifllerdir ve bu kriterleri uygulayacaklard›r.

Çelebi Ground Handling’s goal is to be a company which offers the public
continuously improving products and services by creating new demand for
them and which commands respect in world markets.

Success for Çelebi Ground Handling means continuous and systematic work
that is carried out while always remaining faithful to its principles.

The most important capital at Çelebi Ground Handling consists of human
resources and the experience that is gained by everyone together.

Taking these values as its point of departure, Çelebi employees have assimilated
quality criteria at international standards and they adhere to them at all times.

// V‹ZYON // VISION
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Güvenilirlik
Dürüstlük
Etik kurallara ba¤l›l›k
fieffafl›k
Eflitlikçilik
Giriflimcilik
Yenilikçilik
Mükemmeliyet
Sorumluluk
Kat›l›mc› yönetim
‹nsana yat›r›m
Çevreye duyarl›l›k

Reliability
Honesty
Commitment to the rules of ethics
Transparency
Impartiality
Enterprise
Innovativeness
Perfectionism
Accountability
Participatory management
Investment in people
Environmental awareness



1958 y›l›nda Çelebi Hava Servisi A.fi.’nin faaliyete geçmesi ile temelleri at›lan Çelebi Grubu,
bugün yer hizmetlerinin yan› s›ra g›da, uçak özel güvenlik, seyahat acental›¤›, personel
tafl›mac›l›¤›, araç ve filo kiralama gibi farkl› alanlarda hizmet veren bir flirketler toplulu¤udur.

H›zl› ve güçlü bir biçimde büyüyen flirketlerin kurumsal bir çat› alt›nda toplanmas› gereklili¤i
karfl›s›nda, 1995 y›l›nda Çelebi Holding A.fi. kurulmufltur. Holding’in amac›, temel fonksiyonlar›n
koordine edilerek yat›r›mlar›n yönlendirilmesi, uygulama ve maliyet alanlar›nda standartlar›n
oluflturulmas›, yönetim ve denetim ifllevlerinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturulmas›d›r. Grup
flirketlerinin ortak bilgi ve becerilerinden oluflan sinerjiyi optimal kullan›mla katma de¤ere
dönüfltürmek, hukuk, finans, insan kaynaklar› ve iletiflim ile bilgi teknolojileri konusunda
kurumsal standart ve politikalar belirleyerek bunlar› Grup flirketlerine yaymak ve yerlefltirmek
Holding’in temel yükümlülükleri aras›nda yer almaktad›r.

Kaliteli ve güvenilir hizmet anlay›fl› ve öncü kimli¤i ile ulusal pazar›nda sa¤lam bir yer edinen
Çelebi Holding, uluslararas› piyasada da yenilikçi ifl yaklafl›m› ile büyüme yolunda sa¤lam
ad›mlar atmaktad›r. Çelebi Holding uzun dönemde sürdürülebilir ve kârl› bir büyüme için
pazardaki yeni geliflme ve e¤ilimlerin önceden sezinlenmesi ve sahiplenilmesi gere¤ine
inanmaktad›r. Holding, bu amaçla müflterilerinin flimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini
belirlemekte ve gelece¤in  taleplerini karfl›layacak kaynaklar› haz›r bulundurmaktad›r. Hem
yurt içinde hem de yurt d›fl›nda büyüme hedefine sa¤lam ad›mlarla ilerleyen Çelebi Holding,
say›lar› 3,000’i aflan yüksek nitelikli insan kayna¤›, sa¤lam mali yap›s› ve kârarl›l›¤› ile bu
geliflime tüm aç›lardan haz›rd›r.

sürdürülebilir ve kârl› bir

// ÇELEB‹ HOLD‹NG A.fi.     // ÇELEB‹ HOLDING INC.

Çelebi Hava Servisi A.fi.
Kurulufl y›l› // Founding date: 1958
Faaliyet konusu // Field of activity: Havaalan› yer
hizmetleri // Ground handling services

Çelebi Kargo & Antrepo
Kurulufl y›l› // Founding date: 2003
Faaliyet konusu // Field of activity:
Kargo hizmetleri ve antrepo iflletmecili¤i //
Cargo services and warehouse operations

Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›flmanl›k A.fi.
Kurulufl y›l› // Founding date: 1997
Faaliyet konusu // Field of activity:
Havaalanlar›nda uçak özel güvenlik ve
gözetim-denetim faaliyetleri // Private aircraft
security, representation, administration and
supervision services at airports



The foundations of the Çelebi Group were laid in 1958 when Çelebi Ground Handling commenced
operations. In the years since then it has become a group of companies active not only in ground
handling services but also in a variety of different businesses such as fast-food, aircraft security,
travel agency, personnel transport, and vehicle leasing.

Çelebi Holding A.fi. was founded in 1995 when the need to bring a group of rapidly-growing
companies together under a single corporate roof became apparent. Çelebi Holding’s objectives
are to coordinate the basic functions of group companies and guide their investments, to develop
uniform standards in the areas of practices and costs, and to create a sound structure for the
performance of auditing functions. The principal duty of Çelebi Holding is to transform the synergies
that arise from the shared knowledge and skills of group companies into added value by optimizing
their use. The basic obligations of Çelebi Holding are to spell out uniform corporate standards and
policies with respect to legal, finance, human resources, communications, and information technology
issues and to ensure that group companies are made aware of these standards and practices and
adhere to them.

Having achieved a solid position for itself in the national market thanks to its high-quality,
reliable service and to its reputation as a pioneer, Çelebi Holding is moving sure-footedly as
it pursues growth in international markets with its innovative business approach. Çelebi Holding
believes that the ability to anticipate new developments and trends in markets and to home
in quickly on them is essential for long-term sustainable and profitable growth. For this reason,
the Company identifies its customers’ current and future needs and makes sure that it has
the resources necessary to satisfy the demands of the future as well as of the present.
Advancing confidently towards its goal of growth both in Turkey and abroad, Çelebi Holding
is in all respects ready to meet those demands with its high-quality human resources numbering
more than 3,000 people, its solid financial structure, and its firm resolve.

// 06 // 07

Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.fi.
Kurulufl y›l› // Founding date: 1974
Faaliyet konusu // Field of activity: Seyahat acenteli¤i,
personel tafl›mac›l›¤›, rent-a-car servisi, araç ve motosiklet
filosu kiralama, havaalanlar›nda otopark iflletmecili¤i.
//Travel agency, personnel transport, rent-a-car services,
vehicle and motorcycle fleet leasing, airport automobile
parking operations

Çelebi Hizmet Restorant ‹flletmeleri ve G›da
Turizm ‹nflaat San. ve Tic. A.fi (Arby's)
Kurulufl y›l› // Founding date: 1996
Faaliyet konusu // Field of activity:
Arby’s restoran zinciri iflletmecili¤i //
Turkish franchisee for the Arby’s restaurant
chain

Çelebi Hizmet G›da ‹flletmeleri Turizm San.
ve Tic. A.fi. (Little Caesars)
Kurulufl y›l› // Founding date: 1996
Faaliyet konusu // Field of activity:
Little Caesars pizza paket servis restoran
zinciri iflletmecili¤i // Turkish franchisee for
the Little Caesar’s restaurant chain

sustainable and profitable



Her gün nice mutluluklar yaflan›r
havaalanlar›nda…

So much happiness is experienced
at airports every day…

Özlemler mutluluklara
dönüflüyor... Separations
turn into happiness...
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ve bu mutluluklara sürekli
yenileri eklenir.

and happiness is renewed
again and again.



_46 y›lda kazan›lan deneyim

// DÜNDEN BUGÜNE ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹

Çelebi Hava Servisi, Türkiye'nin ilk özel yer
hizmetleri flirketi olarak Ankara Esenbo¤a
Havaalan›'nda kuruldu. ‹lk hizmet verilen
müflteriler Iran Air ve Sabena Belgian Airlines
oldu.

// 1958

Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin ‹stanbul fiubesi
hizmete girdi. Ayn› y›l Ankara Esenbo¤a
Havaalan›'nda Swissair'e hizmet verilmeye
baflland›.

// 1969

Çelebi Hava Servisi A.fi. Genel Müdürlü¤ü
‹stanbul’a tafl›nd›. Austrian Airlines ve British
Airways'e ramp ve trafik hizmetleri verilmeye
baflland›.

// 1975

Yer Hizmetleri Yönetmeli¤i’nin de¤iflmesi
ile birlikte, 1991’e kadar sadece tarifeli sefer
yapan havayollar›na hizmet veren Çelebi,
charter uçufllar› dahil olmak üzere tüm uçufl
tiplerine hizmet sunmaya bafllad›. Dalaman
‹stasyonu aç›ld›. Bu istasyonda ilk olarak
Hapag Lloyd, Martinair ve Britannia charter
havayollar›na hizmet verildi. 1993 y›l›nda
Adana Havaalan›'nda hizmete baflland›.

// 1991

M i l a s  B o d r u m  H a v a a l a n › ' n d a
teflkilatlan›larak, Avrupa'dan Türkiye’ye
sefer yapan yabanc› charter havayolu
flirketleri ile yerli charter havayolu flirketlerine
hizmet verilmeye baflland›. 1998 y›l›nda
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› envanterinde
bulunan havaalan lar ›ndan Çor lu
Havaalan›'nda hizmete baflland›.

// 1997

‹stanbul ‹stasyonunda havac›l›k alan›nda
tercih edilen AHS1000 kalite sistemi
kuruldu. AVIANCE grubu kurucu üyesi
olarak Çelebi Hava Servisi bir ilke daha
imza atarak ba¤›ms›z handling kurulufllar›n›n
oluflturdu¤u yap›lanmada yerini ald›.

// 2000

Çelebi Ground Handling is founded as the
first privately-owned ground handling
services company in Turkey. Operating in
Ankara’s Esenbo¤a Airport, the Company’s
first customers are Iran Air and Sabena
Belgian Airlines.

Çelebi Ground Handling opens a branch
operation in ‹stanbul. The same year, it
begins providing ground handling services
to Swissair at Esenbo¤a Airport in Ankara.

Çelebi Ground Handling’s headquarters
are relocated to ‹stanbul. It begins providing
ramp and traffic services to Austrian Airlines
and British Airways.

With the amendment of government
regulations concerning the conduct of
aircraft ground handling services, Çelebi
begins serving all types of flights, including
charters. (Hitherto the Company had only
serviced regularly scheduled flights.) The
Company’s station is opened at Dalaman
Airport where its first customers are three
charter carriers: Hapag Lloyd, Martinair,
and Britannia.

With the setting up of its operations at
Bodrum Airport in Milas, Çelebi Ground
Handling begins servicing the aircraft of
Turkish and foreign charter airline
companies. The Company adds Çorlu, an
airport belonging to the Turkish Air Force,
to its list of service outlets.

Çelebi Ground Handling becomes an
accredited user of the Airport Handling
Standards Quality System (AHS 1000) at
its ‹stanbul station and also becomes the
author of another first in Turkey by taking
part in the formation of Aviance, an
organization of independent handling
companies.
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// ÇELEB‹ GROUND HANDLING MILESTONES

‹stanbul'da Lufthansa Havayollar›'na hizmet
verilmeye bafllanmas› fiirket tarihinde önemli
bir kilometre tafl› oldu¤u gibi, di¤er havayolu
flirketleri için de referans niteli¤i tafl›d›.

// 1984

Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin ‹zmir Çi¤li
Havaalan› ‹stasyonu aç›ld› ve Lufthansa’ya
verilen hizmet ile faaliyetlerine bafllad›.

// 1986

Antalya ‹stasyonu aç›ld› ve ilk hizmet
Lufthansa’ya verildi.

// 1990

TUV-Rheinland firmas› taraf›ndan yap›lan
denetleme sonucu ISO9001:2000 Belgesi
al›nd›. ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda
Çelebi Kargo Antrepo hizmete girdi.
Diyarbak›r, Erzurum, Kayseri, Samsun ve
Trabzon havaalanlar›nda hizmet verilmeye
bafl land›. Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi’nin Antalya Havaliman› 2. D›fl
Hatlar Terminal Binas›n›n “yap-ifllet-devret”
modeli ile yapt›r›lmas› ihalesi kazan›ld›.

// 2003

Gaziantep, Kars, Malatya ve Van istasyonlar›
aç›larak hizmet noktas› say›s› 18’e ç›kar›ld›.
20 milyon ABD dolar› tutar›nda ekipman
yat›r›m› yap›ld›. fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi
13.5 trilyon TL’ye (13.5 milyon YTL)
yükseltildi. Antalya 2. D›fl Hatlar Terminalinin
inflaat›na baflland›. Alt› istasyonda birden
IATA AHM 804 ölçümleme sistemine
akredite olundu.

// 2004

q‹spanyol FCC Aqua y Entorno Urbano,
S.A. ile 1 Temmuz 2002 tarihinde stratejik
iflbirli¤i ve ortak geliflim anlaflmas› imzaland›.
Bursa Yeniflehir Havaalan›’nda hizmete
baflland›.

// 2002

The Company begins providing ground
handling services to Lufthansa at ‹stanbul
airport. That airline’s decision to choose
Çelebi was an important turning-point in
the Company’s development, since it
served as a persuasive reference for other
carriers.

Çelebi Ground Handling opens a branch
operation at Çi¤li Airport in ‹zmir in order
to serve Lufthansa aircraft calling there.

The Company’s Antalya station is opened
and its first customer there is Lufthansa.

A strategic cooperation and development
agreement is entered into with FCC Aqua
y Entorno Urbano SA, a Spanish company,
on 1 July. Çelebi Ground Handling begins
providing services at the Yeniflehir Airport
in Bursa.

The Company is awarded its ISO
9001:2000 certificate after being audited
by TUV-Rhineland. The Çelebi cargo
warehouse goes into service at ‹stanbul
Atatürk Airport. The Company begins
serving airlines at the Diyarbak›r, Erzurum,
Kayseri, Samsun, and Trabzon airports. It
is awarded the contract to build DHM‹’s
second international terminal at Antalya
airport under the “build-operate-transfer”
model.

With the addition of the Gaziantep, Kars,
Malatya, and Van stations, the number of
service outlets is increased to 18. USD 20
million is invested in technical equipment.
The Company’s issued capital is raised to
TL 13.5 trillion (YTL 13.5 million). Work
begins on the construction of the second
international terminal at Antalya Airport. Six
stations are simultaneously accredited for
AHM 804 IATA System for Performance
Measurement of Service Delivery Standards
compliance.

_accumulated experience of 46 years



// YÖNET‹M KURULU // BOARD OF DIRECTORS

// Can Çelebio¤lu
Yönetim Kurulu Baflkan›
Chairman

// Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Vice Chairperson

// Engin Çelebio¤lu
Üye
Member

// ÜST YÖNET‹M // TOP MANAGEMENT

// A. Cemil Erman
Genel Müdür
Chief Executive Officer

// Tanzer Gücümen
Mali ‹fller Direktörü
Financial Affairs Director

// Atilla Korkmazo¤lu
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Sales and Marketing Director
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// Mehmet Kaya
Üye
Member

// Necmi Yergök
Üye
Member

// Talha Göksel
Operasyon Direktörü
Operations Director

// Emre Memecan
‹nsan Kaynaklar› Direktörü

 Human Resources Director

// ‹rfan Gündüz
‹fl Gelifltirme Direktörü
Business Development Director

// Yavuz Samur
Kurumsal ‹liflkiler Direktörü
Corporate Relations Director

// Ayd›n Günter
Üye
Member



Forty-six years ago the discerning vision and dedicated
efforts of our founder, Ali Cavit Çelebio¤lu, laid the
foundations of the Çelebi Group. In the nearly half-century
since then, Çelebi has become a recognized and respected
name in both national and international markets. The
adventure that we began with just one boarding ramp and
five workers continues today as a large organization that
successfully contends with the world’s leading players in
its field. We built our success-filled past by working hard,
striving, and keeping a close eye on innovations in our
business. We have been the authors of many firsts that
have created much added value for the Turkish economy.
In our efforts to keep pace with changing world and country
conditions, our shared corporate experience and wisdom
continue to be our guide. We are moving rapidly and on
course towards achieving our mission of putting that
experience and wisdom to work as an international player.

Identifying with and adhering to internationally recognized
quality standards and criteria, our Company strives to be
both global and competitive in all aspects of business in
which it becomes involved. We are aware that the only
way to accomplish that is by venturing into other national
markets and having a strong presence in the international
arena.

We and our partners ‹çtafl completed and opened for
service the second international terminal at Antalya Airport
in April 2005. We regard this investment and its operations
contract as an extremely important part of our plan to
move into markets abroad. In all the efforts that we have
been making to “go international” over the last two years
we observed that terminal operations played a great part
in the business of the sector’s successful players. In
requests for tenders in other countries, terminal operations
and ground handling services are treated as a single
package more often than not. The most important gains

to be derived from the Antalya terminal operations contract
therefore will be the corporate experience that our
operations there allow us to acquire and put to use in
future projects.

Another important gain we made last year was the
experience we acquired in international competitive bidding.
Today Çelebi Ground Handling is a company that has the
knowledge and experience to put together even a highly
detailed proposal in just a very short time. We hope that
we will begin reaping the fruits of our efforts to win such
contracts in 2005.

In today’s business world, global markets mean global
competition and customers’ needs are continuously
changing. In such an environment, companies must
constantly renew themselves as well. In our highly
competitive market, the companies that survive and gain
even a slight edge on the others will be the ones that can
offer the most effective service at the best possible price.
As Çelebi Ground Handling we’ve always had an innovative
point of view. We’ve embraced new ideas and new business
approaches. We’ve put value in strategic thinking. We
believe our Company has the flexibility needed to easily
adapt to changing global and country conditions and that
belief is confirmed by our sustained growth based on long-
term business plans in which every possible risk is taken
into account.

We shall continue on our way, without presumption but
with determination and seriousness, making sure that our
pioneering spirit is reflected in every aspect of our activities
and never allowing our quality to suffer in the slightest. In
closing we extend our thanks to all our shareholders,
customers, and colleagues for accompanying us on this
journey.

46 y›l önce kurucumuz Ali Cavit Çelebio¤lu’nun  genifl
vizyonu ve özverili çal›flmalar› ile temelleri at›lan Çelebi
Grubu bugün ulusal ve uluslararas› piyasalarda tan›nan,
sayg›n bir flirket haline gelmifltir. Bir merdiven ve befl iflçi
ile bafllayan serüven, günümüzde dünyan›n say›l› firmalar›yla
ayn› kulvarda mücadele eden büyük bir kurulufl olarak
devam ediyor. Baflar›larla dolu geçmiflimizi, çok çal›flarak,
mücadele ederek, yenilikleri çok yak›ndan takip ederek
infla ettik. Türk ekonomisine de¤er yaratan bir çok ilke imza
att›k. De¤iflen dünya ve ülke koflullar›na ayak uydurma
çabam›zda, kurumsal bilgi birikimimiz k›lavuzumuz olmay›
sürdürüyor. Uluslararas› bir oyuncu olma misyonumuzu
geçmifl deneyimlerimizin ›fl›¤›nda hayata geçirme yolunda
h›zla ilerliyoruz.

Uluslararas› standartlarda kalite kriterlerini özümseyen ve
uygulayan fiirketimiz faaliyet gösterdi¤i tüm segmentlerde
global ve rekabetçi bir kimli¤e ulaflmay› hedeflemektedir.
Bu hedefimize ulaflman›n yollar›ndan birinin d›fla aç›lmak
ve uluslararas› arenada yer almak oldu¤unun bilincindeyiz.

Orta¤›m›z ‹çtafl ile birlikte inflaat›n› tamamlad›¤›m›z ve 2005
y›l› Nisan ay›nda hizmete açt›¤›m›z, Antalya 2. D›fl Hatlar
Terminali yat›r›m ve iflletmecili¤i projemizi, uluslararas›
aç›l›m›m›z›n çok önemli bir parças› olarak görüyoruz. Son
iki senedir yo¤unlaflan yurt d›fl›na aç›lma giriflimlerimiz ve
çal›flmalar›m›z s›ras›nda, terminal iflletmecili¤inin bu aç›l›mda
büyük bir paya sahip oldu¤unu gözlemledik. yurt d›fl›nda
yap›lan ihalelerde yer hizmetleri ve terminal iflletmecili¤inin
birlikte de¤erlendirildi¤ini tespit ettik. Antalya Terminali

iflletmecili¤inin bize sunaca¤› en büyük kazanç, bu yönde
sahip olaca¤›m›z ve ileriye dönük projelerimizde
faydalanaca¤›m›z kurumsal deneyimdir.

Geçti¤imiz y›llar içindeki bir di¤er kazan›m›m›z uluslararas›
ihalelerde edindi¤imiz tecrübedir. Bugün Çelebi Hava Servisi
çok ayr›nt›l› bir ihale teklifini çok k›sa sürede haz›rlama
becerisine sahip bir flirket konumuna ulaflm›flt›r. Son y›llarda
bafllatt›¤›m›z yurt d›fl› ihale çal›flmalar›n›n somut sonuçlar›n›,
2005 y›l› içerisinde almaya bafllayaca¤›m›z› ümit ediyoruz.

Küresel pazarlar›n küresel rekabet anlam›na geldi¤i, müflteri
ihtiyaçlar›n›n sürekli de¤iflim gösterdi¤i günümüz ifl
dünyas›nda fl irketler de kendilerini yenilemek
durumundad›rlar. Bu rekabetçi piyasada ayakta kalan, hatta
bir ad›m öne geçen flirketler, en etkin hizmeti en uygun
maliyetle sunabilenler olacakt›r. Çelebi Hava Servisi olarak
her zaman yenilikçi bir bak›fl aç›s›na sahip olduk. Yeni
fikirleri, yeni ifl anlay›fllar›n› benimsedik, stratejik düflünceye
de¤er verdik. De¤iflen dünya ve ülke koflullar›na kolayca
uyum sa¤layan bir esnekli¤e sahip oldu¤una inand›¤›m›z
fiirketimiz, her türlü riskin hesaba kat›ld›¤›, uzun vadeli ifl
planlar›yla sürdürülebilir bir büyüme sergilemektedir.

Öncü kimli¤imizi faaliyetlerimizin her alan›na yans›tarak,
mütevaz› duruflumuzu kaybetmeden, asla kalitemizden
ödün vermeden, kararl›l›k ve ciddiyetle yolumuza devam
ediyoruz. Bu yolculu¤umuzda bize efllik eden de¤erli
ortaklar›m›za, müflterilerimize ve mesai arkadafllar›m›za
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

// YÖNET‹M KURULU’NUN MESAJI

// A MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS



Uzun vadeli ifl planlar›yla
sürdürülebilir bir büyüme
sergiliyoruz.

We perform a sustained growth
based on long-term business
plans.
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Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Baflkan Vekili _Vice Chairperson

Can Çelebio¤lu
Baflkan_Chairman



// GENEL MÜDÜR’ÜN DE⁄ERLEND‹RMES‹

// CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S ASSESSMENT

Throughout 2004 we shaped our organizational structure
and operational activities according to the dictates of the
times and we continued our efforts towards achieving
productive and sustainable growth. The results of those
efforts were good and we have every reason to expect that
they will continue to be so.

With a strategy-focused organizational structure, an
advanced sense of service quality supported by sophisticated
management systems, and a talent for accommodating
itself to change, Çelebi Ground Handling had yet another
very busy and successful year.

The number of our stations increased from fourteen to
eighteen last year after the privately-owned airlines that we
served added domestic flights to their schedules. With the
addition of our Gaziantep, Kars, Malatya, and Van stations,
the number of aircraft served at all the airports at which we
are active reached 69,704. That amounts to a 55% year-
on increase in the number of aircraft served and yet we
achieved it thanks to our experienced employees without
sacrificing anything of our standards of quality or impairing
the flight safety that is so vitally important in the aviation
industry. The increase in the number of regularly scheduled
domestic flights by airlines in our country undoubtedly
contributed much to this rapid growth but the effects of the
positive developments taking place in our country’s tourism
industry and the huge increase in the number of tourist
arrivals cannot be overlooked. According to our own figures,
there was a 21% year-on increase in the number of
international flights that we serviced, which reached the
55,000 level. Our market share in the ground handling
services sector, which has been rather stable at around
50% for years, rose to 60% in 2004.

Our cargo services, which have been increasing steadily
as air cargo transport gains importance, were up to 89,000
tons last year from 79,000 tons the year before.

Tremendous progress was made in the construction of the
second international terminal at Antalya Airport, a project
that is of the utmost importance to our Company’s future.
We completed the work in 11 months rather than the
scheduled 20 and the 9 months’ difference has been added
to our contractual operating time. We believe that this
venture into terminal operation will create important synergies
from the standpoint of our growth and development in other
country markets.

In line with our goal of achieving a nationwide organizational
reach and offering the best in service everywhere and all
the time, a number of important investments were undertaken
in 2004. Our overall investment in technical equipment last
year reached USD 20 million. Incorporating the most
advanced technology, environmentally friendly, and
complying with internationally recognized standards, this
equipment not only will enhance the quality of the services
we give our customers but will also heighten employee job
satisfaction by making it possible for our human resources
to be employed more productively.

Despite the positive developments in our operational
performance however, our financial performance was not
as good due to a number of market contingencies. Nearly
all of the Company’s revenues are denominated in foreign
currencies that continuously depreciated in value against
last year’s strong Turkish lira while the majority of our costs,
personnel expenditures being the most serious in this
respect, are denominated in Turkish liras. This disparity had
an adverse impact on our Turkish lira balance sheet results.

Organizasyon yap›m›z›n ve operasyonel faaliyetlerimizin
ça¤›n gereksinimlerine uygun olarak flekillendirildi¤i 2004
y›l›nda, verimli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz kapsam›nda
çal›flmalar›m›z› sürdürdük. Olumlu sonuçlar ald›k ve almaya
da devam ediyoruz.

Strateji odakl› bir organizasyon yap›s›, sofistike yönetim
sistemleri ile desteklenen kaliteli hizmet anlay›fl› ve de¤iflikli¤e
ayak uydurabilme yetkinli¤i olan Çelebi Hava Servisi bu y›l›
da yo¤un bir çal›flma temposu içinde geçirmifltir.

14 olan istasyon say›m›z, müflterimiz olan özel ulusal havayolu
flirketlerinin tarifeli iç hat uçufllar›n› yayg›nlaflt›rmalar›
sonucunda 18’e ulaflm›flt›r. Gaziantep, Kars, Malatya ve Van
istasyonlar›m›z›n da kat›l›m›yla 2004 y›l›nda tüm
havaalanlar›nda hizmet verdi¤imiz uçak say›s› 69,704’e
eriflmifltir. Hizmet verdi¤imiz uçak say›s›ndaki %55’lik h›zl›
büyümeye ra¤men deneyimli çal›flanlar›m›zla kalite
standartlar›m›zdan ve havac›l›k sektörünün en önemli unsuru
olan uçufl güvenli¤inden ödün vermeden çal›flmalar›m›z›
baflar›yla sürdürdük. Bu h›zl› büyümede kuflkusuz yerli
havayolu flirketlerinin tarifeli iç hat uçufllar›n›n art›fl›n›n önemli
bir pay› vard›r. Ülkemiz turizmindeki olumlu geliflmelerin ve
h›zla artan turist say›s›n›n katk›s› da unutulmamal›d›r. Bu
geliflmeler bizim rakamlar›m›za d›fl hatlarda hizmet verdi¤imiz
uçufl say›s›n›n geçen y›la göre %21 art›flla 55,000’e ulaflmas›
olarak yans›m›flt›r. Uzun y›llard›r %50 düzeyinde seyreden
pazar pay›m›z 2004 y›l›nda %60’a ç›km›flt›r.

Hava kargo tafl›mac›l›¤›n›n giderek önem kazanmas›yla kargo
hizmetimiz 79,000 tondan 89,000 tona yükselmifltir.

Çok önem verdi¤imiz Antalya Havaliman› 2. D›fl Hatlar
Terminal inflaat›n›n büyük aflamalar kaydedilerek öngörülen
20 ayl›k inflaat süresinden çok daha erken, 11 ayda
bitirilmesiyle kazand›¤›m›z bu dokuz ayl›k süre, iflletme
süremize eklenmifltir. Terminal iflletmecili¤i alan›ndaki bu
at›l›m›m›z›n yurt d›fl› geliflimlerimiz aç›s›ndan önemli bir sinerji
yarataca¤›na inan›yoruz.

Yurt çap›ndaki örgütlenmemiz ve hizmette her zaman en
iyiyi sunma hedefimiz do¤rultusunda 2004 y›l›nda önemli
yat›r›mlar gerçeklefltirilmifltir. Y›l boyunca gerçeklefltirdi¤imiz
çeflitli teknik ekipman yat›r›m›m›z›n toplam tutar› 20 milyon
dolara eriflmifl durumdad›r. Dünya standartlar›nda, en son
teknolojiye sahip, çevreye duyarl› bu ekipmanlar hizmet
verimlili¤i aç›s›ndan yapt›klar› katk›larla müflterilerimize
verdi¤imiz hizmet kalitesinde de yükselmeye neden olacaklar›
gibi insan kayna¤›m›z›n daha verimli kullan›lmas›n› sa¤layarak
çal›flan mutlulu¤unu artt›racakt›r.

Operasyonel performans›m›zdaki olumlu geliflmelere karfl›n
mali performans›m›z piyasa konjonktürleri nedeniyle negatif
bir seyir sergilemifltir. fiirket gelirlerinin tamam›na yak›n
k›sm›n›n Türk Liras› karfl›s›nda sürekli de¤er kaybeden yabanc›
paralar baz›nda olmas›, buna karfl›l›k personel giderleri a¤›rl›kl›
olmak üzere maliyet unsurlar›n›n Türk Liras› cinsinden
gerçekleflmesi, Türk Liras› bilanço sonuçlar›na olumsuz
yans›m›flt›r. Çelebi Hava Servisi’nin gelirleri, düflük seyreden
ABD Dolar› cinsinden, giderleri ise Türk Liras› veya ABD
Dolar› karfl›s›nda de¤er kazanan Euro cinsinden gerçekleflmifl;
bu durum Türk Liras› kârl›l›¤›m›zda azalmaya yol açm›flt›r.
Çelebi Hava Servisi 2004 sonu itibar›yla 123,739,726 YTL



fiirketimiz de¤iflimi
sürekli k›lmay› ve
yönetmeyi hedefleyen
bir vizyona sahiptir.
Our Company has the
vision to make change
permanent and to
manage it well.
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bir ciroya ulaflm›fl, konsolide aktif toplam› 151,502,557 YTL
olurken, konsolide net sat›fllar 119,462,696 YTL olarak
gerçekleflmifltir. 2004 y›l›nda kaydedilen konsolide net kâr
1,634,727 YTL‘d›r.

‹fl dünyas›nda baflar›l› ve kal›c› olman›n en önemli
bileflenlerinden biri olarak çal›flanlar›n› gören Çelebi Hava
Servisi uygulad›¤› insan kaynaklar› politikalar› ile bilgi ve
beceri düzeyi yüksek, yarat›c›l›k nosyonuna sahip, sorumlu
ve özgüvenli bir kadro yaratm›flt›r.

fiirketimiz de¤iflimi sürekli k›lmay› ve yönetmeyi hedefleyen

bir vizyona sahiptir. Strateji odakl› bir organizasyon olmak,
toplam kalite yönetimi anlay›fl›na dayanan ifl mükemmelli¤i
modeli oluflturmak ve bu modelin müflteriden hareket alan
bir yap›da olmas›n› sa¤lamak, çal›flan memnuniyetini ve
verimlili¤i art›rmak, gelir art›fl› yaratmak, k›yaslama/ölçme
kültürü oluflturarak bundan sürekli yararlanmak temel
hedeflerimiz aras›ndad›r.

Bu hedeflerimizi hayata geçirirken bizden deste¤ini
esirgemeyen hissedarlar›m›za, müflterilerimize, ifl ortaklar›m›za
flükranlar›m›, tüm Çelebi çal›flanlar›na ise sonsuz çaba ve
katk›lar› için teflekkürlerimi sunar›m.

Çelebi Ground Handling’s income is mostly in US dollars,
a currency that remained weak all year long while its outlays
are in Turkish liras or euros, both of which gained value
against the dollar. This situation impaired the Company’s
profitability in 2004.

As of year-end 2004, Çelebi Ground Handling had booked
a turnover of YTL 123,739,726 and had total consolidated
assets worth YTL 151,502,557 and net consolidated sales
worth YTL 119,462,696. Consolidated net profit in 2004
was YTL 1,634,727.

Çelebi Ground Handling regards its employees as crucial
to its success and survival in the business world. Through
its human resources policies the Company has built up a
team of people whose knowledge and skill levels are high
and who are creative, responsible, and self-confident.

Our Company has the vision to make change permanent
and to manage it well. Being a strategy-focused organization,
formulating a model of business perfection based on a total
quality management approach and ensuring that this model
provides a structure centered around the customer,
enhancing employee satisfaction and productivity, increasing
revenue streams, and creating a culture of measurement
and benchmarking and making consistent use of the qualities
all number among our basic objectives.

In closing, I extend my appreciation to our shareholders,
customers, and business partners for their unstinting support
in helping us achieve those objectives and to all Çelebi
employees for their immeasurable efforts and contributions.

A. Cemil Erman
Genel Müdür _Chief Executive Officer



Gelifl salonunda kap›n›n aç›lmas›n› beklerken
ne de zor geçer zaman…

How slowly time passes when you’re waiting for
the arrivals lounge door to open…

Sevgi sab›r ister...
Love needs patience…
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Ama yaflanacak sevinç her fleyi unutturur.

But the joy you experience makes it all worthwhile.



// H‹ZMETLER‹M‹Z
// OUR SERVICES



// YOLCU H‹ZMETLER‹

// PASSENGER SERVICES

// RAMP H‹ZMETLER‹

// RAMP SERVICES

// HAREKAT H‹ZMETLER‹

// LOAD CONTROL, COMMUNICATIONS AND FLIGHT OPERATIONS SERVICES

// KARGO VE ANTREPO H‹ZMETLER‹

// CARGO AND MAIL SERVICES & WAREHOUSE OPERATIONS

// TEMS‹L, YÖNET‹M VE GÖZET‹M H‹ZMETLER‹

// REPRESENTATION, ADMINISTRATION AND SUPERVISION SERVICES

// UÇAK ÖZEL GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹

// AIRCRAFT SECURITY SERVICES



RAMP H‹ZMETLER‹
RAMP SERVICES

YOLCU H‹ZMETLER‹
PASSENGER SERVICES

Çelebi Hava Servisi’nde yolcu güvenli¤i birincil önceli¤i
olufltururken, rahat, kaliteli ve huzurlu bir yolculuk için en üst
düzeyde özen gösterilir. Deneyimli ve yetkin personel
taraf›ndan sunulan yolcu hizmetleri kapsam›nda:
_ yolcular›n karfl›lanmas›
_ yolcu ve bagaj›n›n efllefltirilmesi
_ yolcular›n uça¤a al›nmas›
_ kay›p bagaj hizmetleri
_ önemli ve farkl› özelli¤i olan yolculara özel hizmetler
bulunur.

Ekip çal›flmas›n›n en çarp›c› örne¤inin sunuldu¤u Çelebi ramp
hizmetlerinde, en üstün teknolojiye sahip ekipmanlar
kullan›larak verilen hizmetler:
_ uça¤›n yüklenmesi ve boflalt›lmas›
_ uça¤›n yönlendirilmesi
_ uça¤›n park edilmesi
_ apron yolcu ve mürettebat tafl›mas›
_ kabin temizli¤i
_ ›s›tma ve so¤utma
_ tuvalet ve su servisi
_ uçak yak›t ikmali
_ buz ve kardan ar›nd›rma
olarak s›ralanmaktad›r.

Çelebi Hava Servisi yer hizmetleri kapsam›ndaki tüm
standartlar›nda ve müflteri memnuniyeti ilkesiyle sun

While passenger safety has the highest priority at Çelebi
Ground Handling, maximum attention is given to ensuring
that passengers can travel comfortably, conveniently, and
enjoyably. The passenger services provided by our
experienced and skilled personnel consist of:

_ meeting arrivals
_ matching passengers and baggage
_ boarding passengers onto the aircraft
_ lost baggage services
_ services for VIP and other passengers with special  

requirements

Çelebi ramp services are an outstanding example of
teamwork in action employing advanced technology and
state-of-the-art equipment. Ramp services consist of:

_ loading and unloading aircraft
_ marshalling
_ parking aircraft
_ passengers and crew transportation
_ cabin cleaning
_ heating and cooling
_ toilet and water services
_ refueling
_ de-icing and anti-icing

// H‹ZMETLER‹M‹Z // OUR SERVICES



HAREKAT H‹ZMETLER‹
LOAD CONTROL,
COMMUNICATIONS AND FLIGHT
OPERATIONS SERVICES

Özel olarak e¤itilmifl, seçkin Çelebi personeli taraf›ndan
sunulan harekat hizmetleri görev kapsam›nda:
_ uçufl programlar›n›n oluflturulmas›
_ hizmet öncesi haz›rl›klar
_ hizmet s›ras›nda kontrol ve koordinasyon
_ hizmet sonras› iletiflim
yer al›r.

m servisleri, uluslararas› kalite
nmaktad›r.

All operations-related services are provided by Çelebi
personnel who have been specially selected and trained for
their jobs.

_ drawing up flight schedules
_ pre-service preparations
_ in service control and coordination
_ post-service communication



KARGO VE ANTREPO H‹ZMETLER‹
CARGO AND MAIL SERVICES &
WAREHOUSE OPERATIONS

Hatas›z, kesintisiz ve güvenli bir ifl süreci ile detayl› bir
çal›flmay› gerektiren kargo ve antrepo hizmetlerinde:
_ ihraç edilecek kargolar›n kabulü
_ kargolar›n yükleme öncesi haz›rl›¤›
_ kargolar›n uça¤a yüklenmesine nezaret
_ gelen kargolar›n ithalat ambar›na teslimi
_ al›c›lar›n bilgilendirilmesi
_ transfer kargo hizmetleri
yer al›r.

Çelebi Hava Servisi’nin Atatürk Havaliman›’nda 2003 y›l›nda
faaliyete geçen kargo antreposu ça¤›n en ileri teknolojileri
ile donat›lm›flt›r. 6,880 m2 kapal› alanda hizmet veren antrepo,
uçufl, yolcu ve yük güvenli¤i konusunda uluslararas› alanda
kabul gören tüm normlara cevap vermektedir.

Çelebi Ground Handling provides all service
international standards of quality and 

Cargo and warehouse services require error-free,
uninterrupted, and reliable work processes as well as the
utmost attention to detail.
_ accepting outgoing cargoes
_ cargo pre-loading preparations
_ supervising loading onto aircraft
_ delivering incoming cargoes to warehouse
_ informing recipients
_ transfer cargo services

Çelebi Ground Handling’s cargo warehouse at Atatürk
International Airport in ‹stanbul went into service in 2003 and
is equipped with the most advanced technology available
today. With 6,880 m2 of enclosed space, the warehouse
satisfies all international norms concerning flight, passenger,
and cargo security.



UÇAK ÖZEL GÜVENL‹K
H‹ZMETLER‹
AIRCRAFT SECURITY SERVICES

TEMS‹L, YÖNET‹M VE GÖZET‹M
H‹ZMETLER‹
REPRESENTATION, ADMINISTRATION
AND SUPERVISION SERVICES

Çelebi yer hizmetleri kapsam›ndaki tüm fonksiyonlar›n,
hizmet sunulan tüm havalimanlar›nda planl›, kesintisiz ve
güvenli bir flekilde yerine getirilmesini amaçlayan ve bir
k›sm› Çelebi Hava Servisi ifltiraki olan Çelebi Güvenlik
Sistemleri ve Dan›flmanl›k A.fi. taraf›ndan yerine getirilen
temsil, yönetim ve gözetim hizmetleri içerisinde;
_ yolcu karfl›lama ve efllik hizmetleri
_ yolcu ve mürettebat için anlaflmal› otellerde konaklama

imkan› sa¤lama
_ VIP ramp hizmetleri
_ araba, limuzin veya helikopter kiralama
_ uçak bileti rezervasyonu
_ apron ve flehir içi yolcu ve mürettebat tafl›mas› 
_ trafik ifllemleri, transit geçifl ya da inifl izinlerini sa¤lama
_ uçak kiralama ve al›m-sat›m hizmetleri
yer almaktad›r.

Uçak özel güvenlik hizmetleri bir Çelebi Hava Servisi ifltiraki
olan Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›flmanl›k A.fi.
taraf›ndan yerine getirilmektedir. Sunulan hizmetler
kapsam›nda;
_ pasaport kontrolü
_ yolcu profili ç›karma
_ bagaj ve kargolar›n X-ray görüntülenmesi
_ bagaj efllefltirilmesi
_ yak›n koruma
_ uçak alt› detayl› incelemesi
_ uçak hizmetine dahil olan tüm personel, araç ve ekipman›n

gözetimi
gerçeklefltirilmektedir.

es under the heading of ground handling services at
with the principle of absolute customer satisfaction

Representation, administration, and supervision services are
provided by Çelebi Ground Handling working in tandem with
its subsidiary Çelebi Security. All functions are carried out
at all airports with the greatest attention being given to
planning and conducting systematic, uninterrupted, and
secure operations.
_ passenger meeting, greeting and escorting services
_ providing accommodations for passengers and crew 

members at contracted hotels
_ VIP ramp services
_ car, limousine, and helicopter rentals
_ ticket reservations
_ passenger and crew transportation within apron and 

around city
_ traffic, transit and landing permits
_ aircraft leasing and dealing services

Aircraft security services are provided by Çelebi Security, a
Çelebi Ground Handling subsidiary. These services include:
_ travel document verification
_ passenger profiling
_ baggage and cargo x-raying
_ baggage reconciliation
_ manned guarding
_ detailed examination aboard the aircraft
_ monitoring all personnel, vehicles, and equipment employed

in aircraft servicing



Havaalanlar›; dünyaya aç›lan bir kap› ve farkl›
hikayelere sahnedir.

Airports: Doorways that open into the world
and the scene of countless different stories.

Dünyaya aç›lan bir
kap›… A door that opens
into the world…
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Size o kap›y› tutmak ve sahneyi haz›rlamak
ise bizim görevimiz…

And our job is to prepare the scene and
keep that door open for you…



Yeni birleflmeler, yeni sat›fl
yöntemleri, yeni ürünler

Sektördeki geliflmeler

2003 y›l›nda yaflanan Irak Savafl› ve SARS virüsü gibi iki
önemli olay nedeniyle olumsuz etkilenen sivil havac›l›k,
ancak y›l›n ikinci yar›s›nda kay›plar›n› bir miktar telafi
edebilmifltir. Sektördeki iyileflmenin devam etti¤i 2004
y›l›nda ise uçufl trafi¤i geçen y›la göre %15.3 oran›nda;
tafl›nan kargo ton ise %13.4 oran›nda büyümüfltür. Ancak
petrol fiyatlar›ndaki h›zl› yükselifl sektörün kârl›l›¤›n› tüm
dünya baz›nda etkiler hale gelmifl ve havayolu flirketlerini
maliyet düflürücü-kâr artt›r›c› yeni birleflmelere, yeni sat›fl
yöntemlerine, yeni ürünler yaratmaya itmifltir.

Avrupa’da uçufl trafi¤i 2001 y›l›na göre %10.1 büyümüfltür
ve eski Do¤u Bloku ülkelerinden Avrupa’ya yeni entegre
olmakta olan 10 ülke bu trafi¤e çok olumlu katk›da
bulunmaktad›rlar. Rusya ve BDT ülkelerindeki yolcu say›s›
2003 y›l›na göre %11 oran›nda artm›flt›r. Orta Do¤u’da
ise savafl ve politik istikrars›zl›¤a ra¤men bölgesel turizmin
ve transit trafi¤in art›fl› nedeniyle yolcu say›s› 2003’e göre
%24.8 büyümüfltür. Yak›n bir geçmiflte yaflanan deprem
ve tsunami facias›ndan önce çok dinamik bir pazar
görünümü arz etmekte olan Asya-Pasifik, bölgenin
yeniden inflas›na yönelik uluslararas› yard›mlar ile eski
dinamizmine kavuflacakt›r. Çin ve Hindistan ise turizm
trafi¤ine yeniden flekil verecek kuvvetli adaylar olarak
nitelendirilmektedirler. Bu bölge, tafl›nan hava kargo ton
bak›m›ndan da dünya ortalamas›n›n çok üzerindedir.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n ve Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü’nün (“DHM‹”) geçici verilerine
göre, Türkiye rakamlar› dünya ortalamalar›n›n hayli üzerinde
seyretmektedir. Türkiye’ye gelen yabanc›lar›n say›s›, 12
Aral›k 2003-2004 k›yaslamas›nda %24.86 artm›flt›r.

Yabanc›lar›n ülkemize genellikle uçak ile seyahat ettikleri
bilinen bir gerçek oldu¤undan bu art›fl, do¤al olarak uçufl
say›lar›na yans›maktad›r. DHM‹’nin 2003-2004 Aral›k ay›
sonu k›yaslamalar›na göre d›fl hatlarda uçufl say›s› bu
dönemde %15.6 oran›nda artm›flt›r. Bu durum fiirketimizin
d›fl hatlarda hizmet verdi¤i uçak say›s›na %21’lik bir art›fl
olarak yans›m›flt›r.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n 2003 y›l› sonlar›nda, özel Türk hava
yollar› flirketlerinin yurt içi tarifeli seferlere bafllamas›n›
teflvik etmesi ve özendirmesi, Türk sivil havac›l›k tarihine
geçecek bir karar olmufl ve iç hat uçufllar›nda büyük bir
art›fl yaflanm›flt›r. Nitekim, yine DHM‹ rakamlar›na göre
Kas›m 2003-2004 döneminde iç hat uçufllar›ndaki art›fl
oran› %22.1’dir. Bunun fiirketimize yans›mas› ise 2004 y›l›
içinde aç›lan 4 yeni istasyon ve tamamen yeni yarat›lan
bu pazarda hizmet verilen 15,683 iç hat uçuflu olmufltur.

Dünyadaki geliflmelere paralel olarak her geçen gün geliflen
sivil havac›l›k sektörü, gerek kendi refleksi, gerekse
teknolojinin getirdi¤i maliyet düflürücü yeni önlemlerle
büyüyen ve kârl›l›¤›n› koruyan bir sektör olmay›
sürdürecektir.

fiirketlerin bu büyümeden pay alabilmeleri için geliflmeleri
yak›ndan izlemeleri, insan ve teknolojiye yat›r›mlar›n›
optimum dengeyi sa¤layacak biçimde sürdürmeleri,
de¤iflen pazar koflullar›na ve müflteri ihtiyaçlar›na göre
sürekli kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. fiirketimiz
tam 46 y›ld›r baflar›yla bunu gerçeklefltirmekte ve
büyümesini sürekli k›lmaktad›r.

// 2004 YILININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ // ASSESSMENT OF 2004
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Developments in the sector

The world of civil aviation, which celebrated its 100th
anniversary in 2003, was seriously affected by two events
that year: one was the war in Iraq and the other was the
outbreak and spread of the SARS virus. The losses from
which the sector suffered in the first half of the year were
partially made up for in the second however and as the
last vestiges of them faded from memory, flight traffic
surged 15.3% year-on in 2004 while cargo tonnage was
up 13.4%. Despite such positive developments however,
rapidly rising oil prices had a worldwide impact on the
sector’s profitability leading airlines to embark on a new
round of mergers, to have recourse to new sales methods,
and to create new products in a concerted effort to lower
costs and increase profits.

Airline traffic in Europe was 10.1% higher than what it
was in 2001 and the integration of ten former Eastern
Block countries made a significant participation to this
performance. Passenger volumes in Russia and CIS
countries were up 11% over their 2003 levels. In the Middle
East, the number of passengers was up 24.8% year-on
in 2004 due to significant gains in regional tourism and
transit traffic despite war and political instability. Before
the recent disastrous earthquake and tsunami, Asia and
the Pacific had the appearance of being a very dynamic
market. Inflows of international aid and materiel for the
reconstruction effort will restore this region to its former
dynamism. China and India both look like strong candidates
to reshape Asian tourism air traffic. The Asian and Pacific
region also leads the way with air cargo tonnages that
are substantially above the world average.

Turning now to Turkey, according to preliminary figures
released by the Ministry of Tourism and by the General
Directorate for State Airports Administration (DHM‹, the
Turkish civil aviation authority), the situation in our country

was well above world averages on every front. In the
twelve months to 12 December 2004, the number of
foreign passenger arrivals was up 24.86%. Since it is a
known fact that the great majority of foreign passengers
travel to and from Turkey by air, this increase naturally
had an impact on flight numbers as well. A comparison
of DHM‹ figures for the year to November 2004 confirms
this: the number of international flights during this period
increased by about 16%. For our own Company, this rise
translated into a 21% increase in the number of aircraft
that it serviced.

The transportation ministry’s decision in late 2003 to
encourage Turkish privately-owned airlines to start regularly
scheduled domestic flights and to support their efforts in
this direction was a historic one for the Turkish civil aviation
and has quite literally opened up new horizons for it.
According to DHM‹ figures, there was a 22.1% increase
in domestic flights in the year to November 2004. The
impact of this on our Company was a total of 15,683
domestic flights serviced in an entirely new market and
the addition of four new stations to our existing ones in
2004.

As it continues to expand in parallel with worldwide
developments, the civil aviation sector will remain an
industry that nourishes growth and defends its profitability
not only instinctively but also by means of new cost-
reducing measures that technology makes available.

Companies that hope to have their share of this growth
will need to keep a close watch on developments, invest
in ways that optimize the balance between people and
technology, and continuously renew themselves so as to
adapt quickly to changing market conditions and customer
needs. That is exactly what our Company has been doing
successfully and what has made possible our sustained
growth for forty-six years.

New mergers, new sales
methods, new products
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Sektöründe lider bir kurulufl

Çelebi Hava Servisi, verimli çal›flmalara sahne olan bir y›l› daha
baflar›yla tamamlam›flt›r. Y›l sonu itibar›yla ortaya koyulan mali
ve operasyonel sonuçlar oldukça tatminkar bir nitelik tafl›maktad›r.

2004 y›l›nda yer hizmetlerinde %60’l›k bir payla pazar lideri olan
fiirket, ifl süreçlerinde sa¤lam, sa¤l›kl› ve dinamik bir büyüme
yakalam›flt›r. Operasyonel göstergelere göre ifl hacmi %55
oran›nda büyüme kaydetmifl, hizmet verilen uçak say›s› 69.500
uça¤a ulaflm›flt›r. Bu say›n›n 55.000’i d›fl hat, 14.500’ü ise iç
hat uçufllar›ndan oluflmaktad›r.

Güçlü bir mali yap›ya olan taahhüdünü sermaye art›r›m›yla
destekleyen Çelebi Hava Servisi, ç›kar›lm›fl sermayesini 9 trilyon
TL'den 13.5 trilyon TL'ye yükseltmifltir.

46 y›ll›k deneyimin ›fl›¤›nda sa¤lanan
büyüme

Günümüz ifl hayat› uygulanabilir yenilikçi kavramlar yaratmay›
öngörmektedir. ‹fl dünyas›nda rekabet eden tüm flirketlerin
s›n›r ötesi düflünmeyi ö¤renmesi, yeni fikirler yaratmas› ve
bunlar› uygulanabilir strateji ve süreçlere dönüfltürebilmesi
gerekmektedir.

Çelebi Hava Servisi d›fl dünyadaki geliflmeleri kavramakta,
müflterilerin de¤iflen gereksinimlerini önceden görmekte,
de¤erlendirmekte ve karfl›lamaktad›r. Dikkatini pazardaki
geliflmelere odaklayan Çelebi Hava Servisi bu geliflmelerden

yararlanarak sürekli yeni ifl imkanlar› aramakta, sa¤l›kl›
büyümesini sürdürmektedir.

// Antalya 2. D›fl Hatlar Terminal Binas›
Çelebi Hava Servisi’nin 46 y›ll›k tarihinde önemli dönüm
noktalar›ndan biri, 2003 y›l›nda Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi’nin Antalya 2. D›fl Hatlar Terminal Binas›n›n “yap-
ifllet-devret” modeli ile yapt›r›lmas› ihalesini kazanmas›d›r.
2004 y›l› bafl›nda Çelebi Hava Servisi A.fi ve ‹çtafl ‹nflaat
Sanayi ve Ticaret A.fi. ortakl›¤›, yat›r›m ve iflletmeyi
gerçeklefltirecek olan Çelebi-IC Antalya Havaliman› Terminal
Yat›r›m ve ‹flletme A.fi’yi kurmufl ve bu yeni flirket terminal
inflaat›na bafllam›flt›r.

Proje süreci içinde, ça¤dafl terminallerin gerektirdi¤i tüm
hizmet alanlar›n›n yarat›lmas› amac›yla, ihale flartnamesinde
65,000 m2 olan Terminal inflaat alan› 78,000 m2'ye ç›kar›lm›fl
durumdad›r. ‹lave üniteler ve terminal d›fl› hizmet binalar›
ile birlikte kapal› alan toplam› 95,000 m2, aç›k alanlar da
dahil olmak üzere toplam inflaat alan› ise 185,000 m2’dir.
Terminal 20 ayl›k inflaat süresinden dokuz ay erken, 11
ayda tamamlanarak 17 Nisan 2005 tarihinde hizmete
aç›lm›flt›r. Bu dokuz ayl›k süre, iflletme süresine eklenerek,
kârl›l›¤a çok önemli bir katk›da bulunacakt›r. Bu giriflim,
yaklafl›k 2,000 kifliye istihdam sa¤lamas› yönüyle de büyük
bir ekonomik de¤er tafl›maktad›r.

Türkiye’nin turizm aç›s›ndan en önemli merkezlerinden biri
olan Antalya’da böylesi bir projeyi hayata geçirmek Çelebi
Hava Servisi için bafll› bafl›na bir gurur kayna¤›d›r. Bu proje
ayn› zamanda sivil havac›l›¤›n di¤er alanlar›nda ve yurt
d›fl›nda genifllemek yolunda at›lan çok önemli bir ad›md›r.
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The sector’s leader

Çelebi Ground Handling has successfully completed yet another
year of productive activities. The operational results as of year-
end are of a quite satisfactory nature.

Our Company has long been the leader of the ground handling
services sector in Turkey and our market share in it, which has
been rather stable at around 50% for years, rose to 60% in
2004. The growth achieved in our business processes last year
is strong, solid, and dynamic. According to operational indicators,
our business volume was up 55% year-on and the number of
aircraft serviced by us reached 69,704, of which 54,021 were
international flights and 15,683 were domestic flights.

In keeping with the Company’s commitment to having a strong
financial structure, Çelebi Ground Handling increased its issued
capital from TL 9 trillion to TL 13.5 trillion in 2004.

Growth backed by 46 years of experience

Business nowadays demands that one come up with ideas
that are both creative and practical. Every company that hopes
to compete in today’s markets has got to learn how to think
beyond the borders: they must be able not only to create new
initiatives but also to translate them into practicable strategies
and processes.

Çelebi Ground Handling has a strong grasp of ongoing
developments around the world and thus is able to spot
customers’ changing needs in advance, assess them, and
address them. With its attentions focused on market
developments, Çelebi Ground Handling takes advantage of
them, continuously seeking out new business opportunities
and nourishing its own healthy growth.

// Second international terminal at Antalya Airport project
In 2003 Çelebi Ground Handling was awarded the contract to
build the second international terminal at Antalya Airport by
DHM‹ under the build-operate-transfer model. This contract
award marks an important turning-point in the Company’s
corporate history. In early 2004 a consortium, Çelebi-IC Antalya
Hava Liman› Terminal Yat›r›m ve ‹flletme A.fi., consisting of our
Company and the construction firm of ‹çtafl ‹nflaat Sanayi ve
Ticaret A.fi. was set up to take care of the investment,
construction, and operating phases of the terminal. Construction
work began in early 2004.

During the project, the specified 65,000 m2 of terminal
construction area was increased to 78,000 m2 in order to create
additional space for all the services needed at a modern airport
terminal. With the addition of annex units and service buildings
outside the terminal itself, total enclosed space is 95,000 m2;
including the outdoor areas as well, the total amount of space
under construction comes to 185,000 m2. The contractually
specified construction period was twenty months. Çelebi-IC
completed the work in just eleven months: nine months ahead
of schedule, opening the new terminal for service on 17 April
2005. As stipulated in the contract, those nine months are to
be added to the operating phase, which will contribute
significantly to the project’s profitability. The terminal project
also generated great value for the local economy, not the least
of which was providing jobs for some 2,000 people.

Antalya lies at the hub of some of Turkey’s premier tourism
destinations. It is a source of great pride for Çelebi Ground
Handling to have been involved in this project, which represents
a most important step taken by the Company in its plans to
expand into other aspects of civil aviation and into foreign
markets.

Uçufl say›s› Number of flights

41.004
45.638 44.963

69.704



 // 4 yeni istasyon
2004 y›l›nda Çelebi Hava Servisi için bir di¤er önemli geliflme
4 yeni istasyonun aç›lmas›d›r. 2003 y›l› Aral›k ay›nda
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi Genel
Müdürlü¤ü ve Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün
katk›lar›yla bafllat›lan “‹ç Hat Tafl›mac›l›k Projesi” kapsam›nda
özel havayolu flirketlerine yurt içi tarifeli sefer izni verilmifltir.

Bu projenin olumlu sonuçlar› beklenenin üzerinde
gerçekleflmifl, özel flirketlerin iç hat uçufllar› h›zla yeni
havaalanlar›na yay›lm›flt›r. Hava tafl›mac›l›¤›n›n önünü açan
bu karar›n Çelebi Hava Servisi’ne do¤rudan etkisi, istasyon
say›s›n›n 18’e ç›kmas› olmufltur. 2004 y›l›nda Gaziantep,
Kars, Malatya ve Van havalimanlar›nda aç›lan istasyonlar,
Çelebi kalitesi ve güvenilirli¤ini bu illere de tafl›m›flt›r.

// Kargo antreposunda h›zl› büyüme
Çelebi Hava Servisi’nin hava kargo tafl›mac›l›k sektörüne
olan katk›s› devam etmektedir. 6 Temmuz 2003 tarihinde
Atatürk Havaliman›’nda hizmete giren Çelebi  Kargo Antrepo,
2003 y›l› son alt› ay›nda üretti¤i 7,740 ton hizmeti, 2004 y›l›
içinde %328 art›flla 32,000 tona ulaflt›rm›flt›r.

Çelebi Kargo Antrepo’nun ‹stanbul hava kargo tafl›ma pazar›
içindeki pay› %4’ten %16’ya, kargo hizmeti tonaj› da
%13’lük bir art›flla 78,640 tondan 88,670 tona ç›km›flt›r.

Yüksek güvenlik standartlar› ile çal›flan antreponun müflteri
say›s› 52’ye ulaflm›fl durumdad›r. Kargo antrepo hizmeti
sunulan müflterilerin aras›na, 2004 y›l›nda, özel güvenlik
kodlar›na sahip olan El-Al ‹srail Havayollar›’n›n da kat›lm›fl
olmas› ayr› bir önem tafl›makta ve ayn› zamanda
hizmetlerimizin kalite ve güvenli¤i konusunda önemli bir
referans oluflturmaktad›r.

Kargo hizmetlerindeki olumlu geliflmeler Çelebi Hava
Servisi’ni bu alanda yeni yat›r›mlar planlamaya ve hizmetlerini
di¤er hava limanlar›nda da yayg›nlaflt›rmaya yöneltmektedir.

2004 y›l›ndaki bir baflka geliflme, Çelebi Hava Servisi’nin
Uluslararas› Hava Kargo Birli¤i'ne (The International Air
Cargo Association - TIACA) üye olmas›d›r.

// FAAL‹YETLER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ // ASSESSMENT OF 2004
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// Four new stations
Another important development for Çelebi Ground
Handling in 2004 was the opening of four new stations.
Under the “Domestic Lines Transportation Project”
launched jointly by two agencies of the transportation
ministry, the Directorate General of State Airports
Administration and the Directorate General of Civil
Aviation in December 2003, privately-owned airlines
started to be granted licenses to operate regularly
scheduled domestic flights.

The results of this project were even better than could
have been hoped and private airlines’ new domestic
flights quickly spread to new airports. The direct effect
of this historic decision -opening the way for the Turkish
civil aviation industry- on Çelebi Ground Handling was
to increase the number of its stations to 18. The four
new stations opened in Gaziantep, Kars, Malatya, and
Van in 2004 have allowed us to take Çelebi quality and
reliability to those airports as well.

// Rapid growth in cargo and warehouse services
Çelebi Ground Handling is continuing to make an impact
in the air cargo transport industry in Turkey. The Çelebi
cargo warehouse that went into service at Atatürk Airport
on 6 July 2003 handled 7,740 tons of cargo in the first
six months alone. The total volume in 2004 was 32,000
tons, an increase of 328%.

The Çelebi cargo warehouse’s market share of the air
cargo transport market in ‹stanbul has increased from
4% to 16% while the tonnage of air cargo services rose
13% from 78,640 tons to 88,670.

The number of customers taking advantage of the
warehouse and its high standards of operational security
has reached 52. One of the new cargo warehouse service
customers that joined the list in 2004 was El-Al Israel
Airlines, a carrier which operates under its own security
codes. El-Al’s presence in the portfolio is particularly
important as a reference because of what it says about
the quality of our warehouse and its security.

In light of these and other favorable developments in
cargo services, Çelebi Ground Handling is planning new
investments in this line of business and to introduce
these services at other airports as well.

Another development in 2004 was the membership of
Çelebi Ground Handling in the International Air Cargo
Association (TIACA).



Hizmet verimini art›racak yat›r›mlar

// 20 milyon dolarl›k yeni ekipman yat›r›m›
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n destekledi¤i ‹ç Hat Tafl›mac›l›k
Projesi kapsam›nda yo¤unlaflan iç hat uçufl trafi¤i, Çelebi
Hava Servisi’nin müflterilerinin sefer yapt›¤› havalimanlar›nda
örgütlenmesi ile sonuçlanm›flt›r.

Geniflleyen hizmet a¤›, do¤al olarak yeni ekipman yat›r›m›n›
da beraberinde getirmifltir. Hizmet-teknoloji uyumunun
sektörde geliflebilmenin temel ilkesi olmas› nedeniyle 2004
y›l›nda Sivil Havac›l›k Yönetmeli¤i’nde belirlenen ekipman
ve teçhizat standartlar›na uygun 20 milyon dolar tutar›nda

yeni ekipman yat›r›m› yap›lm›flt›r. Bu yat›r›mlar›n, uzun
vadede fiirket’in sundu¤u hizmetlerin kalite ve verimlili¤ine
önemli katk›lar› olaca¤› kesindir.

Ekipman yat›r›m›nda havac›l›k sektörünün tüm normlar›n›n
yan› s›ra, Avrupa Birli¤i’nin kabul etmifl oldu¤u çevre ve
emniyet normlar›, fonksiyonellik, dayan›kl›l›k ve konfor
kriterleri de göz önüne al›nm›flt›r. Ayn› tür ekipman üreten
firmalar›n tümü incelenerek, teknolojisi en iyi, bak›m ve
onar›m maliyetleri en düflük, dolay›s›yla operasyon zaman›
en k›sa olan ekipman seçilmifl, iflletme maliyetlerinde
ekonomi sa¤lanm›flt›r.

// FAAL‹YETLER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Goldhofer Pushback: Fokker 70’den B777-300
ve A340-300 aral›¤›nda, 280 ton a¤›rl›¤a kadar
uçaklar›n çekme-itme operasyonlar›nda kullan›l›r.
Tow bar gerektirmemesi, geliflmifl dizayn› ve
kullan›m kolayl›¤› nedeniyle daha h›zl›, güvenli,
esnek ve kullan›m maliyeti düflüktür.

// ASSESSMENT OF 2004

Goldhofer Pushback: Usable in all towing and
pushback operations involving aircraft in the Fokker
70 to B777-300 and A340-300 range up to 280
tons, the absence of any need for a towbar,
advanced design, and ease of use make this
tractor fast, safe, flexible, and low-cost in all
operations.

Rofan H25: Dizel ve elektrik tahrik ile çal›flabilen
hibrit bir traktördür. Hem elektrik motorlu hem de
dizel motorlu çal›flabilmesi nedeniyle, hem kapal›
ortamlarda hem de aç›k ortamlarda uzun süreli
kullan›m olana¤› sa¤lar. Otomatik geri yanaflma
sistemi sayesinde geriye hareket edebilme
kolayl›¤›na sahiptir.

Rofan H25:  The Rofan H25 is a hybrid tractor
that is powered by both a diesel engine and an
electric motor. The diesel engine is used in outdoor
operations and the tractor can be switched over
effortlessly to quiet, emission-free battery operation
during indoor use. Thanks to its automatic backing
up system, the tractor is highly maneuverable.

Cobus 3000: Dünyada alçak flasi üzerine
aluminyum karoseri fleklinde imal edilen tek apron
otobüsüdür. Bu özelli¤iyle 25 y›ldan uzun bir
kullan›m süresini garanti etmektedir. Alçalabilen
flasi ve otobüsün her iki yan›nda bulunan üçer
adet genifl kap› yolcu inifl-binifllerini kolaylaflt›rmakta
ve h›zland›rmaktad›r. Cobus 3000 üzerinde en
son EC normlar›na uygun Diesel Euro III motor
bulunmaktad›r.

Cobus 3000:  This is the only apron bus in the
world manufactured with a low-floor chassis. Its
all-aluminum body gives the vehicle a usable
lifetime of 25 years. The low profile and three wide
doors on both sides of the bus make it easier for
passengers to get on and off and thus saves time.
The Cobus 3000 is equipped with a Diesel Euro
III engine that complies with the latest EU norms.

Çelebi Hava Servisi yeni teknik ekipmanlar›ndan örnekler
Some examples of the new technical equipment at Çelebi Ground Handling
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Investments to increase service
productivity

// USD 20 million in new equipment
The transportation ministry’s project to allow privately-
owned airlines to operate regularly scheduled domestic
flights led to a surge of additional traffic that required
Çelebi Ground Handling to establish a presence at the
airports its customers were now serving.

The Company’s expanded service network naturally
entailed investment in new equipment as well. In our
business, the synchronization of service and technology
is a fundamental principle of survival and growth and
for that reason, a total of USD 20 million was invested
during 2004 in new equipment that fully complies with

all the standards set out in the Civil Aviation Regulations.
These investments have already begun to make a
significant contribution to the Company’s service quality
and productivity and they will continue to do so.

In addition to compliance with all civil aviation norms,
other criteria that were taken into account in selecting
this equipment were EU-accepted environment and
safety norms, functionability, durability, and comfort. All
of the firms manufacturing each item of equipment were
examined and selection decisions were made on the
basis of most advanced technology, lowest maintenance
and repairs costs, shortest operational times, and greatest
economies in operational costs.

TMD-250: Stewart&Stevenson firmas›n›n en son
gelifltirdi¤i air start ünitelerinden biri olan TMD-
250, motorlar›n›n çal›flmas› için 250ppm sürekli
hava ak›fl› ihtiyac› olan, B777 hariç tüm genifl
gövdeli uçaklara hizmet verebilmektedir. Çal›flma
maliyetlerini ve çevresel etkileri en aza indiren
motor, kompresör ve uçak koruma sistemleri, son
derece güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lamaktad›r.

TMD-250:  The Stewart & Stevenson Model
TMD-250 is that firm’s latest air start unit.
Completely redesigned from scratch, the TMD-
250 offers lower operating costs and decreased
environmental impact. The TMD-250 unit will
handle the engine starting needs of all wide-
bodied aircraft engines requiring 250 ppm of
continuous airflow, with the exception of the B-
777. Specially-designed compressor and aircraft
protection systems make this unit extremely safe
when in operation.

FMC Tempest de-icing: Her tip ve boyutta
uça¤a hizmet verebilen mobil de-icing ve anti-
icing arac›d›r. Araç hidrostatik sürüfl sistemiyle
donat›lm›fl olup, hava frenlerine sahiptir. Sürüfl ve
direksiyon akslar› konvansiyonel a¤›r hizmet
akslar›d›r. Tüm de-icing sistemleri ve boom
fonksiyonlar› sürücü kabininden kontrol edilebildi¤i
gibi, ayn› zamanda kapal› boom kabininden de
boom hareket fonksiyonlar› ve de-icing/anti-icing
s›v› püskürtme fonksiyonlar› joysticklerle kolayl›kla
kontrol edilebilmektedir. Sürücü kabini ile boom
kabini aras›ndaki haberleflme intercom sistemiyle
sa¤lanmaktad›r. De-icing/anti-icing ifllemi süresince
tüketilen s›v› miktar› ile ifllemin bafllang›ç ve bitifl
zamanlar›yla ilgili bilgiler, ifllem sonunda sürücü
kabininde bulunan printerden yaz›l› olarak
al›nabilmektedir.

FMC Tempest de-icer: This is a mobile de-icing
and anti-icing truck capable of servicing aircraft
of all types and sizes. The vehicle is equipped
with a hydrostatic drive system and air brakes.
The drive and steering axles are designed for
conventional heavy-duty service. All de-icing
systems and boom functions can be controlled
from inside the driver’s compartment and it is also
possible to easily control the boom motion
functions and de-icing/anti-icing fluid spraying
functions from the enclosed boom basket using
joysticks. Communication between the driver’s
compartment and the boom basket is provided
by an intercom system. Information about the
amount of fluid used during the de-icing/anti-icing
process and about starting and finishing times is
provided in printouts from a printer located in the
driver’s compartment.



Bilgi Teknolojileri alan›ndaki at›l›mlar

2004 y›l›nda Çelebi Hava Servisi bilgi teknolojileri alan›nda,
çal›flma koflullar›n›n gerektirdi¤i yeni yat›r›mlar›
gerçeklefltirdi¤i gibi önemli güncelleme çal›flmalar›n› da
tamamlam›flt›r. Çelebi bu çal›flmalar kapsam›nda Alman
teknoloji firmas› Inform taraf›ndan gelifltirilen, yer hizmetleri
kaynak ve süreçlerinin otomasyonla kontrolünü destekleyen
GroundStar sistemini sat›n alarak uygulamaya koymufltur.

Türkiye'de bu sistemi uygulayacak ilk flirket olan Çelebi
Hava Servisi, operasyonlar›n›n planlanmas›n›, koordinasyonunu,
denetlenmesini ve kontrolünü otomasyonla sa¤lamak
amac›yla sat›n alm›fl oldu¤u program ve gerekli teknik
altyap› için 850 bin dolar tutar›nda yat›r›m yapm›flt›r.

Dünyada 90'›n üzerindeki havaalan›nda, aralar›nda British
Airways, Lufthansa, ServisAir'in de bulundu¤u, havayolu,
catering ve yer hizmetleri flirketlerinin kulland›¤› GroundStar
yaz›l›m sistemi uygulamas›n›n 2005 sezonuna kadar
tamamlanmas› öngörülmektedir.

Bir di¤er yenilik de Çelebi’nin kendisinin gelifltirmifl oldu¤u
YHBS (Yer Hizmetleri Bilgi Sistemi) program›n›n yerini alacak
olan çok daha geliflmifl ve esnek yap›ya sahip Celebris’in
devreye girmesidir. Program ad›n› Çelebi Hava Servisi’nden
almaktad›r. Çelebi Hava Servisi Uçufl Bilgi Sistemi olarak
tan›mlayabilece¤imiz Celebris program›, günümüz bilgisayar
teknolojileri ile uyumlu, kullan›lan bir çok paket programa
entegre edilebilen, kullan›m kolayl›¤› ve detayl› veri iflleme
hacmine sahip bir yaz›l›md›r. Yaklafl›k on sekiz ayl›k detayl›
bir çal›flman›n ürünü olan Celebris, 1 Nisan 2005 tarihinde
tüm istasyonlarda hayata geçirildi. Uygulamas› özel bir
yaz›l›m firmas› taraf›ndan gerçeklefltirilen program›n mimarlar›
ise Çelebi Hava Servisi çal›flanlar›ndan oluflan özel bir gruptur.

Çok k›sa sürede uygulamaya geçecek olan bir baflka proje
de Çelebi Müflteri ‹liflkileri Yönetim Projesidir. Müflteriyi
kurumun kalbi olarak gören “Müflteri ‹liflkileri Yönetimi”nde
uygulaman›n esas›, müflteriyi tüm al›flkanl›klar›, istekleri,

ihtiyaçlar› ile tan›yarak, müflteriye özel yaklafl›m gelifltirmeye
dayal›d›r.

K›saca, bu projenin amac›; fiirketimizin ticari yönetim etkinli¤i
ve müflterilerimizin memnuniyetini art›rmak üzere yetkin bir
"Müflteri ‹liflkileri Yönetimi" modeli ve uygulama alt yap›s›
oluflturmak olarak tan›mlanabilir.

Sürdürülebilir kalitede hizmet üretimi

Çelebi Hava Servisi, müflteri odakl› hizmet anlay›fl›yla kaliteli
hizmet üretimi konusunda fark›n› ve üstünlü¤ünü y›llar boyu
kan›tlam›fl ve farkl›laflm›fl bir kurumdur. fiirket, hizmet
standartlar›nda mükemmele ulaflmak için yo¤un çabalar
harcamaktad›r. Çelebi, markas›n› dünya standard›nda kalite,
ça¤dafll›k ve güveni simgeleyen bir konuma getirmek
amac›yla çal›flmalar›na devam ederken, fiirketin teknik
donan›m ve ekipman› geniflletilmifl, insan kaynaklar›
güçlendirilmifl ve personel ile ekipman kullan›m›ndaki
esneklik, mobilizasyon ve verimlilik art›r›lm›flt›r.

Toplam kalite yönetimi e¤itimleri 2004 y›l› içerisinde de
sürdürülmüfl, flirkette çal›flan bütün personelin söz konusu
e¤itimleri almalar› sa¤lanm›flt›r.

Çelebi Hava Servisi, sivil havac›l›k dünyas›nda tercih edilen
kalite sistemleriyle çal›flmaktad›r. Ölçülebilir kalite kriterlerini
belirleyen ve raporlayan bu sistemler, havayolu flirketi ile
yer hizmetleri flirketinin daha verimli ve uyumlu çal›flmas›na,
servis standartlar›n›n operasyonel süreçlerin personel
taraf›ndan daha iyi anlafl›larak uygulanmas›na hizmet
etmekte, operasyonel performans›n artmas›n› sa¤lamaktad›r.

Çelebi, 2004 y›l›nda alt› istasyonda birden IATA AHM 804
ölçümleme sistemlerini kullanma yetkisi alarak bir IATA
rekoru k›rm›flt›r. Di¤er yandan yine sayg›n bir ölçümleme
sistemi olan AHS 1000’in kullan›m› devam etmektedir.
Çelebi Hava Servisi için 2003 y›l›nda hak kazan›lan ISO
9001-2000 belgesi, y›llar içinde uygulad›¤› standart ve
ulaflmaya çal›flt›¤› kalitenin bir kan›t› olmufltur.
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New undertakings in information
technology

In the area of information technology, Çelebi Ground Handling
undertook a number of new investments dictated by its
working conditions while also completing some important
updates as well. As part of these activities in 2004, Çelebi
purchased and installed the GroundStar system developed
by the German technology company Inform. GroundStar
supports fully automated control of all ground handling
services resources and processes. Çelebi Ground Handling
is the first company in Turkey to employ this system. The
software and technical infrastructure needed for the system
were acquired at an investment cost of USD 850,000.
GroundStar makes it possible to automate the planning,
coordination, management, and control of all ground handling
service operations.

GroundStar is used at more than 90 airports around the
world as well as by airlines such as British Airways, Lufthansa,
and ServisAir and by catering and ground handling services
companies. The Çelebi GroundStar system software is
scheduled to be fully operational by the beginning of the
2005 tourist season.

Our Company has developed a new software platform
dubbed “Celebris” that will replace the existing data
processing system that it uses for ground handling services
and operations management, reporting, and invoicing. This
new system, whose name is derived from “Çelebi”, will make
it possible for the Company to manage its operations much
more effectively in an electronic environment while also
providing solutions that enhance customer satisfaction and
company efficiency by reducing errors in reporting and
invoicing. It became operational at all stations as of 1 April
2005. Celebris is the result of about eighteen months of
detailed software development and writing carried out by a
professional software house. The architects of the program
were a special team of Çelebi Ground Handling employees
thoroughly versed in the Company’s operations and needs.

In keeping with the Çelebi principle that the customer is at
the center of everything we do, another project that is
scheduled to become operational soon is the Çelebi Customer
Relations Management Project, the objective of which is to

become fully aware of each customer’s habits, wishes, and
needs and developing an approach that is individually tailored
to satisfy them. When it becomes operational, this system
will provide the infrastructure for an informed customer
relations management model that will enable the Company
to increase the effectiveness of its commercial management
as well as enhance customer satisfaction.

Service at a consistent and sustainable
level of quality

Çelebi Ground Handling is a company that has proven and
distinguished itself by its superior ability to provide high-
quality service by taking a customer-focused approach to
service. The Company makes an intensive effort to achieve
perfection in its service standards. Çelebi continues its
activities to make its trademark synonymous with state-of-
the-art quality and reliability at world standards. Last year
the Company’s technical equipment park was enlarged, its
human resources were strengthened, and flexibility,
mobilization, and productivity in the deployment of personnel
and equipment were increased.

Total quality management training continued throughout
2004. All of the personnel employed by the Company have
undergone this training.

The quality management systems that our Company employs
are the ones most preferred in the world of civil aviation.
These systems make it possible to identify and report
measurable quality criteria and to contribute significantly to
airline and ground handling services companies’ ability to
function more productively and improve their operational
performance.

In 2004 Çelebi broke an IATA record by being the first in
that organization’s history to receive authorization to deploy
the IATA AHM 804 performance measurement system
simultaneously in six stations. AHS 1000, another highly
respected performance measurement system is also currently
in use. The ISO 9001:2000 Quality Management System
Certificate that our Company was awarded after being
audited in 2003 is still more proof of the standards and level
of quality that the Company has been striving to maintain
over the years.



En önemli varl›k: insan gücü

Müflterilerinin, çal›flanlar›n›n, hissedarlar›n›n ve toplumun
ihtiyaç ve beklentilerindeki de¤ifliklikleri önceden tahmin
eden, bu ihtiyaç ve beklentileri aflarak karfl›layan ve sürekli
gelifltirmek için yönetim stratejileri oluflturan bir flirket olmak
Çelebi Hava Servisi’nin vazgeçilmez hedefidir.

fiirketi bu hedeflere tafl›yacak insan gücünün ifllere pazar
koflullar›na göre yön vermesi, dikkatini müflterilerin
gereksinimleri üzerinde yo¤unlaflt›rmas›, d›fl dünyadaki
geliflmeleri ve bunlar›n fiirket üzerindeki olas› etkilerini
anlamas› ve tüm bu bilgileri sürekli de¤er üretmek için
kullanmas› hayati bir önem tafl›maktad›r.

Günümüzün rekabetçi piyasalar›n›n ortaya ç›kard›¤› zor
hedeflere ulaflabilmek için çal›flanlar›n sürekli geliflimi ve
e¤itimi temel bir unsurdur. Bireysel ve mesleki e¤itim ve
geliflim, yeni ifl kavram ve süreçlerinin ortaya ç›kmas›na
olanak tan›d›¤› gibi, Çelebi Hava Servisi’nde tak›m
çal›flmas›na ve tak›m de¤erlerine inanan ve bu de¤erler
anlam›nda süreklilik gösteren bir insan mozai¤inin ortaya
ç›kmas›nda da büyük önem tafl›maktad›r.

2004 y›l›nda fiirket çap›nda 807 farkl› e¤itim çal›flmas›
gerçeklefltirilmifl durumdad›r. Toplam 1,896 gün (11,179
saat) olan bu e¤itimlere toplam 7,751 kifli kat›l›rken çal›flan
bafl›na yap›lan 4.09 gün e¤itim çal›flmas›, sektörümüz için
dünya standartlar›nda bir katsay›d›r.

Çelebi Hava Servisi, insan kayna¤›n› gelifltirici ve çal›flanlar›n›
motive edici her türlü yat›r›m› sürdürmeye kararl›d›r.

Geliflen müflteri iliflkileri

Yaklafl›k 250 havayolu flirketi ile yer hizmetleri anlaflmas›
bulunan Çelebi Hava Servisi, müflteri memnuniyetine odakl›
bir ifl anlay›fl›yla çal›flmakta, kaliteli, ça¤dafl ve nitelikli
hizmet vermeyi hedeflemektedir.

CRM, Müflteri ‹liflkileri Yönetimi Projesi, 2004 y›l›nda fiirketin
ele ald›¤› önemli projelerden biridir.

Müflterilerin talep ettikleri içerik ve kalitede hizmet vermek
ve bu hizmeti kendilerine tam olarak teslim etmek amac›yla
çal›flan fiirket, 2004 y›l›nda, mevcut müflterileriyle ifl iliflkilerini
pekifltirmifl, potansiyel müflterilerle yeni ifl ba¤lant›lar›
kurmufltur. Temsilci flirketler kanal›yla müflteri portföyüne
kat›lan havayollar›n›n yan› s›ra 2004 y›l›nda, Aero Flight, Fly
Niki, Gorlitsa, Iberia, SN, Brussels ve Qatar Havayollar›
Çelebi’den yer hizmeti almaya bafllayan flirketlerdir.

Sektör hakk›nda önemli bilgilere ulaflmak ve teknolojik
geliflmeleri takip etmek amac›yla, her y›l dünya çap›nda
düzenlenen uluslararas› konferanslara kat›lmakta olan Çelebi
Hava Servisi, 2004 y›l›nda da, Uluslararas› Hava Tafl›y›c›lar›
Birli¤i’nin (IATA) Vancouver’da; Havaalanlar› Uluslararas›
Konseyi'nin (ACI) Frankfurt'ta; Uluslararas› Hava Kargo
Birli¤i'nin (TIACA) Bilbao'da ve Ground Handling
International'in Budapeflte'de düzenledikleri konferanslarda
haz›r bulunmufltur.

Gelece¤e bak›fl

Ulusal pazar›nda sektör lideri olan Çelebi Hava Servisi,
uzun dönemde hizmet a¤›n› yurt d›fl›nda da yayg›nlaflt›rmay›
planlamaktad›r. Bu konuda farkl› ülkelerde ortaya ç›kan
olanaklar yak›ndan takip edilmektedir. Yeni projeler
üretilmeye ve hayata geçirilmeye önümüzdeki y›llarda da
devam edilecektir.

Di¤er taraftan yurdumuzda h›zla geliflmekte olan yurt içi
hava tafl›mac›l›k sektörü ve bunun bir sonucu olarak iç hat
trafi¤inin yo¤unlaflmas›, fiirketi yeni personel ve ekipman
yat›r›mlar› gerçeklefltirmeye sevk etmektedir. Çelebi Hava
Servisi, müflterilerinin uçufl planlar› do¤rultusunda yeni
istasyon aç›l›fllar› ile ilgili çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Çelebi
Hava Servisi hizmet verdi¤i bölgeleri geniflletmek ve hizmet
türlerini art›rmak amac›yla kaynaklar›n› yeni yat›r›mlarda
kullanmaya ve sürekli büyümeye devam edecektir.
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Our most important asset: Human
resources

An essential goal at Çelebi Ground Handling is to be a
company that anticipates changes in the needs and
expectations of customers, employees, shareholders, and
society; satisfies and exceeds those needs and expectations;
and develops management strategies to continuously improve
its abilities to do this.

It is vitally important that the human resources which enable
the company to achieve this goal be guided by market
conditions in the conduct of their work, focus their attention
on customers’ needs, be aware of developments around
the world and understand their possible impact on the
company, and make use of all this information to continuously
create value.

The ongoing training and development of our employees is
a fundamental element of our ability to meet and successfully
overcome the tough challenges of today’s competitive
markets. Personal and professional training and development
do not just make it possible for new business concepts and
processes to emerge: being able to call on human resources
who believe in teamwork and team values and who
consistently apply them is of great importance at Çelebi
Ground Handling.

During 2004, 807 different training programs were conducted
throughout the Company. Total training time was 1,896 days
(11,179 hours) in which 7,751 people took part. Average
training time per employee was 4.09 days–twice the world
standard for companies in our sector.

Çelebi Ground Handling is committed to continuing to invest
in everything that will improve its human resources and
motivate its employees.

Closer customer relations

Çelebi Ground Handling has ground handling services
contracts with about 250 airlines. In all its dealings with its
customers, the Company’s approach to business is always
focused on customer satisfaction, which is achieved by
supplying only high-qual i ty,  modern service.

CRM, the Çelebi Customer Relations Management Project
is one of the most important projects undertaken by us last
year.

Seeking to provide customers with the exact services that
they ask for at Çelebi standards of quality and to deliver
those services to them effectively, the Company deepened
its business relationships with existing customers in 2004
and established business contacts with potential new ones.
Besides the airlines that were added to the portfolio through
representatives, Aero Flight, Fly Niki, Gorlitsa, Iberia, SN,
Brussels, and Qatar also began receiving ground handling
services from Çelebi in 2004.

In order to have access to important information about our
industry and to keep up with developments in technology,
Çelebi Ground Handling regularly takes part in international
conferences held around the world every year. In 2004
Company representatives attended the IATA conference in
Vancouver, the ACI conference in Frankfurt, the TIACA
conference in Bilbao, and the Ground Handling International
conference in Budapest.

The outlook for the future

As the leader of the Turkish national market, Çelebi Ground
Handling plans to extend its service network internationally
in the longer term. Opportunities are being closely watched
in a number of countries and new ones are being sought
out. In the years ahead we will continue to develop and carry
out new projects in every market we can.

The rapid growth in domestic air transport in our own country
and heavier traffic on domestic routes are making it necessary
for the Company to invest in new personnel and equipment.
Çelebi Ground Handling is continuing its activities to open
new stations in line with its customers’ flight plans. Çelebi
Ground Handling will continue to deploy its resources in
new investments in order to expand the territories that it
serves and to diversify the types of service it can provide
as it pursues steady, sustainable growth.



Havaalanlar›nda daha nice ayr›l›klar,
nice mutluluklar yaflanacak…

So many more separations, so many more joyful
reunions will take place at airports…

Ne ayr›l›klar unutulur,
ne de kavuflmalar…
Neither separations are
forgotten nor are
reunions…
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Çelebi is proud to play a part in ending the
separations and making those joyful moments of
reunion possible.

Çelebi yolcular›n özlemlerine ve sevinçlerine
ortak olmaya devam edecek…



//         F‹NANSAL GÖSTERGELER         //         FINANCIAL HIGHLIGHTS

YTL 2004 2003

Cari Varl›klar 25,504,049 20,683,368
Sabit K›ymetler, net 125,998,508 69,346,836
Toplam Aktifler 151,502,557 90,030,204
K›sa Vadeli Borçlar 13,826,197 7,500,011
Uzun Vadeli Borçlar 67,904,594 14,393,154
Ödenmifl Sermaye 14,992,722 10,374,725
Özkaynaklar 69,771,766 68,137,039
Net Sat›fllar 119,462,696 115,930,637
Net Kâr 1,634,727 13,030,047

Çelebi Hava Servisi Hisse Senedinin 2004 Y›l› ‹MKB Performans›

Aylar Ay sonu kapan›fl fiyat›

Aral›k 2003 9,050
Ocak 8,550
fiubat 8,900
Mart 9,550
Nisan 9,300
May›s 8,850
Haziran 9,000
Temmuz 8,850
A¤ustos 6,050
Eylül 6,050
Ekim 7,500
Kas›m 7,450
Aral›k 7,200

*23.08.2004 tarihinde %50 bedelsiz sermaye art›r›m› gerçekleflmifltir.
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YTL 2004 2003

Current Assets 25,504,049 20,683,368
Fixed Assets, net 125,998,508 69,346,836
Total Assets 151,502,557 90,030,204
Current Liabilities 13,826,197 7,500,011
Long-term Liabilities 67,904,594 14,393,154
Paid-in Capital 14,992,722 10,374,725
Shareholders’ Equity 69,771,766 68,137,039
Net Sales 119,462,696 115,930,637
Net Profit 1,634,727 13,030,047

Stock Performance of Çelebi Ground Handling at the ISE in 2004

Months Closing price at the end of month

December 2003 9,050
January 8,550
February 8,900
March 9,550
April 9,300
May 8,850
June 9,000
July 8,850
August 6,050
September 6,050
October 7,500
November 7,450
December 7,200

*On 23.08.2004 the capital was increased by 50% bonus shares.
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Sayg›de¤er Ortaklar›m›z,

2004 y›l› Faaliyet Raporu’nu görüfllerinize sunuyoruz.

1. FFAAL‹YET KKONUSU

Çelebi Hava Servisi A.fi. (“fiirket”), 1958 y›l›ndan bu yana Türk hava tafl›mac›l›¤›nda ilk özel yer hizmetleri flirketi olarak
faaliyet göstermektedir. fiirket’in hisse senetleri 1996 y›l›nda ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (“‹MKB”) ifllem
görmeye bafllam›flt›r. fiirket’in ana faaliyet konusu; yerli ve yabanc› havayollar› ile özel kargo flirketlerine yer hizmetleri
(temsil, trafik, ramp, kargo, uçufl operasyonu vs gibi hizmetler) ve yak›t ikmali hizmeti verilmesidir. fiirket ‹stanbul,
‹zmir, Ankara, Adana, Antalya, Dalaman, Bodrum, Çorlu, Bursa Yeniflehir, Gaziantep, Diyarbak›r, Erzurum, Kayseri,
Samsun, Trabzon, Malatya, Kars ve Van havaalanlar›nda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

fiirket ‹stanbul Ticaret Siciline kay›tl› (Sicil No: 192002-139527) olup, tescilli adresi afla¤›daki gibidir: 

Çelebi Hava Servisi A.fi.
Atatürk Havaliman›,Yeflilköy, Bak›rköy 34149 
‹stanbul – Türkiye

2. YYÖNET‹M VVE DDENET‹M KKURULU

Yönetim Kurulumuz afla¤›daki üyelerden oluflmaktad›r:

Can Çelebio¤lu (Baflkan)
Canan Çelebio¤lu Tokgöz (Baflkan Vekili)
Engin Çelebio¤lu (Üye)
Mehmet Kaya (Üye)
Necmi Yergök (Üye)
Ayd›n Günter (Üye)

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir y›l olup, bu da ilk Ola¤an Genel Kurul tarihine kadard›r.

fiirketimizin denetçileri Ramazan Özel, Reflat Ebiri ve Mustafa Mahir Ulusoy’dur. Denetçilerin görev süreleri bir y›l olup,
bu da ilk Ola¤an Genel Kurul tarihine kadard›r.

fiirketimizde 2004 y›l› içerisinde görev yapan yöneticiler:

Ahmet Cemil Erman Genel Müdür
Talha Göksel Operasyon Direktörü
Yavuz Samur Kurumsal ‹liflkiler Direktörü
‹rfan Gündüz ‹fl Gelifltirme Direktörü
Hüsnü Tanzer Gücümen Mali ‹fller Direktörü
Atilla Korkmazo¤lu Pazarlama ve Stratejik Planlama Direktörü
Zafer Emre Memecan ‹nsan Kaynaklar› Direktörü

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
YILLIK FFAAL‹YET RRAPORU 22004
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3. fi‹RKET‹N MM‹SYON VVE VV‹ZYONU ‹‹LE SSTRATEJ‹K HHEDEFLER‹

MMiissyyoonnuummuuzz 
fiirketimiz ilklere imza atan, giriflimci ve cesur yap›s›yla örnek bir kurulufltur. fiirketin varolufl amac›, geliflen hizmet ve
ürünlerini, "kalitesinden, güvenilirli¤inden ve ifl ahlak›ndan ödün vermeden" genifl kitlelere sunmakt›r. 

VViizzyyoonnuummuuzz 
fiirketimizin hedefi, yeni talepler yaratarak topluma sürekli geliflen hizmetler ve ürünler sunan, dünya pazar›nda söz
sahibi bir flirket olmakt›r.

fiirketimize göre baflar›, ilkelerinden ödün vermeden yürütülen sürekli ve sistematik çal›flmad›r.

fiirketimizde en önemli sermaye, insan kayna¤› ve hep birlikte elde edilen deneyimdir. 

Bu de¤erlerden yola ç›kan Çelebi çal›flanlar›, "uluslararas› standartlarda kalite kriterlerini" özümsemifllerdir ve bu
kriterleri uygulayacaklard›r.

SSttrraatteejjiikk HHeeddeefflleerr 
Türkiye’de havaalanlar› yer hizmetleri sektöründeki lider konumumuzu devam ettirmek ve yurt d›fl›nda havaalanlar› yer
hizmetleri ve terminal iflletmecili¤i alanlar›nda giriflimde bulunmakt›r.

4. FFAAL‹YETTE BBULUNULAN SSEKTÖR, 22004 YYILI FFAAL‹YETLER‹ VVE 
PERFORMANSA ‹‹L‹fiK‹N BB‹LG‹LER

SSeekkttöörree ‹‹lliiflflkkiinn BBiillggii
2003 y›l›nda 100. y›ldönümünü kutlayan sivil havac›l›k dünyan›n yaflad›¤› Irak Savafl› ve SARS virüsü gibi iki önemli
olay nedeniyle olumsuz etkilenmifl, ancak 2003 y›l›n›n ikinci yar›s›nda kay›plar›n› bir miktar telafi edebilmifltir. 2004
y›l›nda ise bu olumsuz etkilerin haf›zalardan silinmesi ile uçufl trafi¤i geçen y›la göre %15,3 oran›nda; tafl›nan kargo
ton ise %13,4 oran›nda büyümüfltür. Tüm bu olumlu geliflmelere karfl›n petrol fiyatlar›ndaki h›zl› yükselifl bu sektörün
kârl›l›¤›n› tüm dünya baz›nda etkiler hale gelmifl ve havayolu flirketlerini maliyet düflürücü-kâr artt›r›c› yeni birleflmelere,
yeni sat›fl yöntemlerine, yeni ürünler yaratmaya itmifltir. 

2001 y›l›n›n 11 Eylül’üne kadar olan dönemi, sivil havac›l›¤›n bir anlamda alt›n y›l› kabul edilmektedir. 2004 y›l›ndaki
trafik art›fl› çok olumlu nitelenmesine ra¤men 2001 y›l› rakamlar›n›n sadece %6,5 oran›nda üzerindedir ve dünyan›n
hangi bölgesinden söz edildi¤ine ba¤l› olarak büyük farkl›l›klar göstermektedir. Düflük seyreden ABD Dolar› ve 2004
y›l›nda ortalama 36 ABD Dolar› düzeyinde denge bulan petrol fiyat›, iki y›ll›k büyümeyi al›p götürmüfl durumdad›r. 

Duruma Türkiye’ye yönelik uçufl trafi¤ini yaratan bölgeler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise rakamlar son derece olumludur.
Avrupa’da uçufl trafi¤i 2001 y›l›na göre %10,1 büyümüfltür ve eski Do¤u Bloku ülkelerinden Avrupa’ya yeni entegre
olmakta olan 10 ülke bu trafi¤e çok olumlu katk›da bulunmaktad›rlar. Türkiye’nin önemli bir turizm pazar› olan Rusya
ve BDT ülkelerindeki yolcu say›s› 2003 y›l›na göre %11 oran›nda artm›flt›r. Orta Do¤u’da ise savafl ve politik
istikrars›zl›¤a ra¤men bölgesel turizmin ve transit trafi¤in art›fl› nedeniyle yolcu say›s› 2003’e göre %24,8 büyümüfltür.
Asya-Pasifik, yak›nda yaflad›¤›m›z deprem ve tsunami facias›ndan önce çok dinamik bir pazar görünümü arz
etmekteydi. Bu bölgenin yeniden inflas›na yönelik uluslararas› yard›mlar bu trafi¤i sürekli k›lacakt›r. Çin ve Hindistan
ise turizm trafi¤ine yeniden flekil verecek kuvvetli adaylar olarak s›rada beklemektedirler. Bu bölge, tafl›nan hava kargo
ton bak›m›ndan da dünya ortalamas›n›n çok üzerinde bafl› çekmektedir.    



46 //

Türkiye rakamlar› irdelendi¤inde ise, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n ve Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi Genel
Müdürlü¤ü’nün (“DHM‹”) geçici rakamlar›na göre, durumun dünya ortalamalar›n›n hayli üzerinde seyretti¤i
görülmektedir. Türkiye’ye gelen yabanc›lar›n say›s›, 12 Aral›k 2003-2004 k›yaslamas›nda %24,86 artm›flt›r. Yabanc›lar›n
ülkemize genellikle uçak ile seyahat ettikleri bilinen bir gerçek oldu¤undan, bu art›fl do¤al olarak uçufl say›lar›na
yans›maktad›r. DHM‹’nin 2003-2004 Kas›m ay› itibariyle k›yaslamalar› bu gerçe¤i do¤rulamaktad›r. D›fl hatlarda uçufl
say›s› bu dönemde yaklafl›k %16 oran›nda artm›flt›r. Bu durum fiirketimizin d›fl hatlarda hizmet verdi¤i uçak say›s›na
%21’lik bir art›fl olarak yans›m›flt›r.

‹ç hatlarda ise durum çok daha olumludur. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n 2003 y›l› sonlar›nda, özel Türk hava yollar›
flirketlerinin yurt içi tarifeli seferlere bafllamas›n› teflvik etmesi ve özendirmesi, Türk sivil havac›l›k tarihine geçecek bir
karar olmufl ve sivil havac›l›¤›n önünü açm›flt›r. Nitekim, yine DHM‹ rakamlar›na göre Kas›m 2003-2004 döneminde iç
hat uçufllar›nda %22,1 oran›nda art›fl gerçekleflmifltir. Bunun fiirketimize yans›mas› ise 2004 y›l› içinde aç›lan 4 yeni
istasyon ve tamamen yeni yarat›lan bu pazarda hizmet verilen 15.683 iç hat uçuflu olmufltur.

Hava yolu flirketlerinin en önemli evrensel örgütü olan IATA (Uluslararas› Hava Tafl›y›c›lar› Birli¤i) 2010 y›l›nda bugüne
göre yolcu say›s›ndaki art›fl›n 600 milyon; tafl›nan hava kargodaki art›fl›n da 7 milyon ton olaca¤›n› hesaplamaktad›r.
Bu olumlu geliflmeye karfl›n havayolu flirketleri, yüksek seyreden petrol fiyatlar› ve artan güvenlik önlemlerinden do¤an
maliyet art›fllar›n› telafi edebilmeleri için bir dizi tedbiri kendili¤inden uygulamaya koymufltur. 

Bunlar flöylece özetlenebilir;
• IATA kurallar› gere¤i k›rtasiye gerektiren üyelik ve bilet sat›fl ifllemlerinin tümüyle elektronik ortama tafl›nmas›,
• Hayli karmafl›k olan mevcut tüm sistemin yal›nlaflt›r›larak ekonomi sa¤lanmas›,
• Her sektörde oldu¤u gibi güvenlik maliyetlerine hükümetlerin kat›l›m› (bu yükün yaln›zca tafl›ma ve yer hizmetleri 
flirketlerinin s›rt›nda b›rak›lmamas›),
• Sivil havac›l›k sektörünün gereklerinden habersiz olarak maliyet artt›r›c› kurallar koyan baz› ulusal ve uluslararas›
örgütlere karfl› IATA taraf›ndan yasal platformda mücadele verilmesi.   

Dünyadaki geliflmelere paralel olarak her gün geliflen sivil havac›l›k sektörü, gerek kendi refleksi, gerekse teknolojinin
getirdi¤i maliyet düflürücü yeni önlemlerle büyüyen ve kârl›l›¤›n› koruyan bir sektör olmay› sürdürecektir.  

fiirketlerin bu geliflmelerden pay alabilmeleri için geliflmeleri yak›ndan izlemeleri, insan ve teknolojiye yat›r›mlar›n›
optimum dengeyi sa¤layacak biçimde sürdürmeleri, de¤iflen pazar koflullar›na ve müflteri ihtiyaçlar›na göre sürekli
kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. fiirketimiz tam 46 y›ld›r baflar›yla bunu gerçeklefltirmekte ve büyümesini sürekli
k›lmaktad›r.

22000044 YY››ll›› FFaaaalliiyyeettlleerrii vvee PPeerrffoorrmmaannss 
Organizasyon yap›m›z›n ve operasyonel faaliyetlerimizin ça¤›n gereksinimlerine uygun olarak flekillendirildi¤i 2004
y›l›nda, verimli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz kapsam›nda çal›flmalar›m›z sürdürülmüfltür.

Strateji odakl› bir organizasyon yap›s›, sofistike yönetim sistemleri ile desteklenen kaliteli hizmet anlay›fl› ve de¤iflime
ayak uydurabilme yetkinli¤i olan fiirketimiz bu y›l› da yo¤un bir çal›flma temposu içinde geçirmifltir. 

fiirketimizin 14 olan istasyon say›s›, müflterimiz olan özel ulusal havayolu flirketlerinin tarifeli iç hat uçufl izni almalar›
sonucunda 18’e ulaflm›flt›r. Gaziantep, Kars, Malatya ve Van istasyonlar›m›z›n da kat›l›m›yla 2004 y›l›nda tüm
havaalanlar›nda hizmet verdi¤imiz uçak say›s› 69.704’e eriflmifltir. Pazar pay›m›zdaki h›zl› büyümeye ra¤men fiirketimiz
hizmet kalitesinden ve havac›l›k sektörünün en önemli unsuru olan uçufl güvenli¤inden ödün vermeden çal›flmalar›n›
baflar›yla sürdürmüfltür.

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
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Çok önem verdi¤imiz ‹fltirakimiz Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal Yat›r›m ve ‹flletme A.fi. (“Çelebi IC”) vas›tas›yla
Antalya Havaliman› 2. D›fl Hatlar Terminal inflaat›nda büyük aflamalar kaydedilmifltir. H›zla devam eden Terminal
Projemiz öngörülen 20 ayl›k inflaat süresinden daha erken bitirilecek ve kazan›lan süre iflletme süresine eklenecektir.
Di¤er taraftan terminal iflletmecili¤i alan›ndaki bu at›l›m›m›z›n ayn› alanda yurt d›fl›nda giriflimde bulunma stratejimiz
aç›s›ndan önemli bir sinerji yarataca¤›na inan›yoruz.

Yurt çap›ndaki örgütlenmemiz ve hizmette her zaman en iyiyi sunma hedefimiz do¤rultusunda 2004 y›l›nda önemli
miktarlarda yat›r›m gerçeklefltirdik. Y›l boyunca gerçeklefltirdi¤imiz çeflitli teknik ekipman yat›r›m›m›z›n toplam tutar›
Çelebi IC arac›l›¤›yla yap›lanlar hariç 24,8 milyon YTL’na eriflmifl durumdad›r. Dünya standartlar›nda, en son
teknolojiye sahip, çevreye duyarl› bu ekipmanlar hizmet verimlili¤i aç›s›ndan yapt›klar› katk›larla müflterilerimize
verdi¤imiz hizmet kalitesinde de yükselmeye neden olacaklard›r.

2004 y›l›nda operasyonel performans›m›zdaki olumlu geliflmelere karfl›n mali performans›m›z piyasa konjonktürleri
nedeniyle çok olumlu bir seyir sergileyememifltir. fiirket gelirlerinin tamam›na yak›n k›sm›n›n Türk Liras› karfl›s›nda
sürekli de¤er kaybeden yabanc› paralar baz›nda olmas›, buna karfl›l›k personel giderleri baflta olmak üzere maliyet
unsurlar›n›n a¤›rl›kl› olarak Türk Liras› cinsinden gerçekleflmesi, mali performans›m›za olumsuz olarak yans›m›flt›r. 

fiirket 2004 sonu itibariyle 123.739.726 YTL tutar›nda bir ciroya ulaflm›fl, konsolide aktif toplam› 151.502.557 YTL
olurken, konsolide net sat›fllar 119.462.696 YTL olarak gerçekleflmifltir. 2004 y›l›nda kaydedilen konsolide net kâr ise
1.634.727 YTL’d›r. 

‹fl dünyas›nda baflar›l› ve kal›c› olman›n en önemli bileflenlerinden biri olarak çal›flanlar›n›n fiirkete ba¤l›l›¤›n› gören
fiirketimiz uygulad›¤› insan kaynaklar› politikalar› ile bilgi ve beceri düzeyi yüksek, yarat›c›l›k nosyonuna sahip, sorumlu
ve özgüvenli bir kadro yaratm›flt›r. 

fiirketimiz de¤iflimi sürekli k›lmay› ve yönetmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir. Strateji odakl› bir organizasyon olmak,
toplam kalite yönetimi anlay›fl›na dayanan ifl mükemmelli¤i modeli oluflturmak ve bu modelin müflteri beklentilerinden
hareket alan proaktif bir yap›da olmas›n› sa¤lamak, çal›flan memnuniyetini ve verimlili¤i art›rmak, gelir art›fl› yaratmak,
k›yaslama/ölçme kültürü oluflturarak bundan sürekli yararlanmak temel hedeflerimiz aras›ndad›r.

fiirketimizde verimlilik art›fl› sa¤lanmas›n› teminen geliflmifl bir "Kaynak Planlama Sistemi”’nin (Inform) flirket
operasyonlar›nda kullan›lmas› için yap›lan proje çal›flmas› devam etmektedir. Temelde, bu sistem ile sunulan hizmetleri
sa¤layan kaynaklar›n efektif olarak yönetilmesi ve takip edilmesi amaçlanmakta ve böylelikle hem kalite hem verimlilik
art›fl› hedeflenmektedir. 

Ayr›ca, fiirketimizde faaliyet konusu gere¤i verilen hizmetlerin kalitesinin art›r›lmas› için organizasyon, ifl süreçleri,
kalite yönetimi ve bilgi sistemlerine yönelik olarak düzenli yap›lan çal›flmalarla araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri
yürütülmektedir.

01.01.2004 – 31.12.2004 döneminde fiirket Ana Sözleflmesinde; 24.06.2004 tarihinde yap›lan fiirketimiz Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›’nda kay›tl› sermaye tavan›n›n 9 trilyon TL’den 45 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve buna iliflkin
olarak ana sözleflmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri Nev’i” bafll›kl› 6. maddesinin tadiline karar verilmifl olup, söz
konusu de¤ifliklik 25.06.2004 tarihinde tescil olunup, 30.06.2004 tarih ve 6082 say›l› TTSG’de ilan edilmifltir.
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5. MMAL‹ TTABLO VVE RRAPORLARA ‹‹L‹fiK‹N AAÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i
uyar›nca Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (“UFRS”) çerçevesinde haz›rlanm›fl 01.01.2004-31.12.2004
dönemine iliflkin y›ll›k konsolide mali tablolar›m›z (Ek IV) ve raporlar fiirketimiz Genel Müdürü Ahmet Cemil Erman ve
Mali ‹fller Direktörü Hüsnü Tanzer Gücümen taraf›ndan incelenmifl olup, inceleme neticesinde; görev ve sorumluluk
alanlar›nda sahip olduklar› bilgiler çerçevesinde; söz konusu mali tablolar›n ve raporlar›n önemli konularda gerçe¤e
ayk›r› bir aç›klama ya da aç›klaman›n yap›ld›¤› tarih itibariyle yan›lt›c› olmas› sonucunu do¤urabilecek herhangi bir
eksiklik içermedi¤i, flirketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru bir biçimde yans›tt›¤› beyanlar›
(Ek III) ile tespit olunmufltur.

Denetimden Sorumlu Komite ad› geçen mali tablolar›n ve is bu faaliyet raporunun herhangi bir eksiklik içermedi¤i ve
flirketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru bir biçimde yans›tt›¤›na dair kararlar›n› s›ras›yla
18.03.2005 ve 11.04.2005 tarihlerinde Yönetim Kurulu’na sunmufltur. 

fiirket’in Yönetim Kurulu ise yine 18.03.2005 tarihli karar›nda fiirket’in 31.12.2004 tarihli konsolide mali tablolar›n› ve
11.04.2005 tarihli karar›nda ise SPK’n›n Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”
çerçevesinde haz›rlanm›fl ifl bu faaliyet raporunu onaylam›flt›r.

Di¤er taraftan, fiirket ana sözleflmesinde gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›, çeflitli komitelerin kurulmas›, fiirket
organlar›n›n öngörülen yap›ya kavuflturulmas›, duyurular›n belirlenen esaslara uygun ortamda yap›labilece¤i alt yap›n›n
sa¤lanmas› gibi yap›sal de¤ifliklik ve esaslar›n gerçeklefltirilerek SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyum sa¤lanmas›
amac›yla bafllat›lan çal›flmalar sürdürülmekte olup ifl bu faaliyet raporunun ekinde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum
Raporu’nda (Ek I) ad› geçen ilkelere uyum konusunda aç›klamalara yer verilmifltir. 

31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren y›la ait UFRS’ye uygun olarak haz›rlanm›fl konsolide mali tablolar ba¤›ms›z denetim
kuruluflu Denetim Serbest Mali Müflavirlik A.fi (a member firm  of Deloitte Touche Tohmatsu) taraf›ndan denetlenmifl
olup, 18 Mart 2005 tarihli ba¤›ms›z denetçi raporu dahilinde ‘Olumlu Görüfl’ beyan edilmifltir.

fiirket’in SPK’n›n Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i uyar›nca Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar› çerçevesinde haz›rlanm›fl 01.01.2004-31.12.2004 dönemine iliflkin y›ll›k konsolide mali
tablolar›na al›nmayan de¤eri bulunmamaktad›r.

Söz konusu mali tablolar› kullanacaklar için faydal› olacak tüm hususlara mali tablolar ve mali tablo dipnotlar›nda yer
verilmifltir.  

fiirketimiz SPK’n›n 14.07.2004 tarih ve MSD/10-538 say›l› görüflleri çerçevesinde müflterek yönetime tabi olan
ifltirakimiz Çelebi IC’deki fiirketimiz hak ve menfaatlerimizin mali tablolar›m›za daha do¤ru yans›t›lmas› amac›na uygun
olarak 30 Haziran 2004 tarihli mali tablolar›ndan itibaren UFRS dahilinde Oransal Konsolidasyon Yöntemi’ne göre
haz›rlad›¤› mali tablolar› kamuya ilan etmeye bafllam›flt›r.

fiirket’in Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›flmanl›k A.fi.’ye (“Çelebi Güvenlik”) olan %94,80 oran›ndaki ifltiraki Çelebi
Güvenlik’in toplam aktif, has›lat, bilanço d›fl› yükümlülük bak›m›ndan küçük olmas› ve faaliyet hacminin düflük olmas›
nedenleriyle mali tablolar› önemli ölçüde etkilemeyece¤i için konsolidasyona tabi tutulmam›flt›r. Çelebi Güvenlik
Türkiye’deki havaalanlar›nda havayollar› flirketlerine uçak özel güvenlik, gözetim ve denetim hizmeti vermektedir.

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
YILLIK FFAAL‹YET RRAPORU 22004
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fiirketimizin Yeminli Mali Müflavirli¤i Baflaran Nas Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. (a member of Pricewaterhouse Coopers)
taraf›ndan yap›lmaktad›r.

6. MMAL‹ TTABLO TTAR‹H‹NDEN SSONRA OORTAYA ÇÇIKAN HHUSUSLAR

Çelebi IC ile T. Garanti Bankas› A.fi. Luxemburg flubesi aras›nda imzalanan 56.924.000 ABD Dolar› tutarl› Kredi
Sözleflmesi revize edilmek suretiyle kredi tutar› 68.308.800 ABD Dolar›na yükseltilmifl oldu¤undan sözkonusu kredi
tutar›n›n azami %50’lik k›sm› için de fiirket taraf›ndan garanti verilmifl bulunmaktad›r.

fiirketin %49.99 oran›nda ifltiraki bulunan Çelebi IC’nin 15.02.2005 tarihli ola¤anüstü genel kurul toplant›s›nda al›nan
karardan hareketle, tamam› ödenmifl 19.000.000 (Ondokuzmilyon) YTL tutar›ndaki sermayesinin nakit karfl›l›¤›
12.160.000 (Onikimilyonyüzaltm›flbin) YTL art›r›larak 31.160.000 (Otuzbirmilyonyüzaltm›flbin) YTL’na yükseltilmesi
dolay›s›yla fiirket Yönetim Kurulu’nun 15.02.2005 tarihli karar› ile fiirketin Çelebi-IC’nin mevcut sermayesindeki
hissesine isabet eden 6.079.328 (Alt›milyonyetmifldokuzbinüçyüzyirmisekiz) YTL tutar›ndaki Rüçhan Hakk›’n›n
kullan›larak art›r›lan sermayeye ifltirak edilmesine ve mezkür bu mebla¤›n sermaye art›r›m›na ifltirak edilen flirketin Ana
Sözleflme hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlar›na göre ödenmesine, bu hususlar›n gerçeklefltirilmesi için gerekli
bilcümle ifl ve ifllemlerin yap›lmas›na mevcudun oy birli¤i ile karar vermifl bulunmaktad›r.

7.  MMAL‹ DDURUMA ‹‹L‹fiK‹N TTEMEL RRASYOLAR

fiirketimizin 31.12.2004 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolar› ifltirakimiz Çelebi IC’nin UFRS dahilinde Oransal
Konsolidasyon Yöntemine göre konsolide edilen 31.12.2004 tarihli mali tablolar›n› da kapsamakta olup, 31.12.2003
tarihli mali tablolar›m›z için konsolidasyon söz konusu de¤ildir.

fiirketin Mali Yap› ve Kârl›l›¤›na iliflkin Mali Durum, Kârl›l›k ve Borç Ödeme Durumuna iliflkin Temel Rasyolar› yukar›da
belirtilen 31.12.2004 tarihli konsolide ve 31.12.2003 tarihli konsolide olmayan UFRS mali tablolar›m›z dikkate al›narak
hesaplanm›flt›r.

2004 2003
Cari Oran (Dönen Varl›klar / K›sa Vad. Yab. Kaynak) 1,84 2,75
Likidite Oran› (Nakit De¤erler / K›sa Vad. Yab. Kaynaklar) 0,96 1,32    
Ortalama Tahsilat Süresi 25 gün 28 gün
Yabanc› Kaynaklar / Özkaynaklar %117 %32
Faaliyet Kâr› (Zarar›) / Aktif Toplam› %(0,9) %27
Faaliyet Kâr› (Zarar›) / Net Sat›fl Has›lat› %(1,2) %21

Cari oran ve Likidite Oran rasyolar›ndaki azal›fl: Dönen Varl›klardaki %23 oran›ndaki art›fla ra¤men temelde fiirket ve
2004’te konsolidasyon kapsam›na dahil edilen Çelebi IC taraf›ndan yap›lan yat›r›mlar nedeniyle K›sa Vadeli Yabanc›
Kaynak seviyesinde 2003 y›l›na göre yaklafl›k %84 oran›ndaki art›fltan kaynaklanmaktad›r. Bu rasyolar›n Çelebi IC’nin
2005 y›l›nda faaliyete geçmesini takiben düzelme gösterece¤i beklenmektedir.

Ortalama Tahsilat Süresi: 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle faaliyete geçmedi¤inden Çelebi IC’de Ticari Alacak ve Sat›fl
Geliri oluflmam›fl olup, 2003 y›l›na göre oluflan iyileflme do¤rudan fiirketin 2004 y›l› içerisinde uygulad›¤› etkin alacak
takip politikas›n›n sonucudur. 
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Faaliyet Kâr› (Zarar›)/Aktif Toplam› ve Faaliyet Kâr› (Zarar›)/Net Sat›fl Has›lat› rasyolar›ndaki azal›fl afla¤›da belirtilen
hususlar ile ilgilidir:

ii)) fiirket gelirlerinin tamam›na yak›n› 2004 y›l›nda Türk Liras› karfl›s›nda de¤er kaybeden yabanc› paralar  baz›nda
olmas›, buna karfl›l›k personel giderleri baflta olmak üzere maliyet unsurlar›n›n a¤›rl›kl› olarak Türk Liras› cinsinden
gerçekleflmesi operasyonel performans›m›zdaki olumlu geliflmelere ra¤men mali performans›m›z› olumsuz olarak
etkilemifltir.

iiii)) 2004 y›l›nda fiirket taraf›ndan yap›lan istasyon-ekipman yat›r›mlar› nedeniyle 2003 y›l›na göre amortisman
giderlerindeki art›fl faaliyet kârl›l›¤›m›z› olumsuz olarak etkilemifltir.

iiiiii)) 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Çelebi IC faaliyete geçmedi¤inden, konsolidasyon kapsam›na dahil edilen bu flirketin
sadece yat›r›m dönemine ait tahakkuk eden faaliyet giderleri Konsolide Mali Tablolar›m›za intikal etmifl, bu da
konsolide faaliyet kârl›l›¤›m›z› olumsuz olarak etkilemifltir

Özellikle Çelebi IC’nin 2005 y›l›nda faaliyete geçmesi ve Türk Liras›n›n Yabanc› Para (ABD Dolar›/Euro) birimleri
karfl›s›nda dengeli bir seyir izlemesi sonucu 2005 y›l›nda mali duruma iliflkin temel rasyolarda iyileflme gerçekleflece¤i
beklenmektedir.

8. ÇÇIKARILMIfi BBULUNAN SSERMAYE PP‹YASASI AARAÇLARININ NN‹TEL‹⁄‹ VVE TTUTARI

fiirket’in 01.01.2004 – 31.12.2004 döneminde ç›kar›lm›fl sermayesi 1.800.000 YTL’s› (%20) iç kaynaklardan 2.700.000
YTL’s› (%30) 2003 y›l› hesap dönemi kâr pay›n›n sermayeye eklenmesi suretiyle toplam 4.500.000 YTL art›r›larak
9.000.000 YTL’ndan 13.500.000 YTL’na yükseltilmesi nedeniyle SPK kayd›na ald›r›p ihraç etti¤i hisse senetleri d›fl›nda
ç›karm›fl bulundu¤u sermaye piyasas› arac› bulunmamaktad›r.

2004 y›l›nda fiirketimiz kay›tl› sermaye tavan› 9.000.000 YTL’ndan 45.000.000 YTL’na yükseltilmifltir.

fiirketimizin ç›kar›lm›fl sermayesi 31.12.2004 tarihi itibariyle 13.500.000 YTL olup 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003
tarihleri itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 AAral›k 22004 31 AAral›k 22003
OOrrttaakkllaarr (%) YTL ((%) YTL
Çelebi Holding A.fi. 52,35 7.067.250 52,35 4.711.500
Engin Çelebio¤lu 10,01 1.351.350 10,01 900.900
Can Çelebio¤lu 10,45 1.411.200 10,45 940.800
Canan Çelebio¤lu Tokgöz 10,45 1.411.200 10,45 940.800
Di¤er 16,74 2.259.000 16,74 1.506.000
TTooppllaamm 110000,,0000 1133..550000..000000 110000,,0000 99..000000..000000

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
YILLIK FFAAL‹YET RRAPORU 22004
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GGeerrççeekk KKiiflflii NNiihhaaii HHââkkiimm PPaayy SSaahhiipplleerrii
Dolayl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle belirlenmifl fiirketimiz gerçek kifli nihai hâkim pay sahipleri ve pay
oranlar› afla¤›daki gibidir:

31 AAral›k 22004 31 AAral›k 22003
YTL YYTL

OOrrttaakkllaarr (%) (%)
Engin Çelebio¤lu 27,46 27,46
Can Çelebio¤lu 27,90 27,90
Canan Çelebio¤lu Tokgöz 27,90 27,90
Di¤er 16,74 16,74
TTooppllaamm 110000..0000 110000..0000

9. YYATIRIMLARDAK‹ GGEL‹fiMELER VVE TTEfiV‹KLERDEN YYARARLANMA DDURUMU

fiirketin 2004 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlar›n tutar› 23.670.558 YTL (Enflasyona göre düzeltilmifl tutar: 24.814.892
YTL). Bu tutar›n 5.132.784 YTL (Enflasyona göre düzeltilmifl tutar: 5.345.321 YTL) tutar›ndaki bölümü leasing
vas›tas›yla yap›lan yat›r›mlardan oluflmaktad›r.

fiirket, yat›r›mlar›n›n %66’s›n› Hazine Müsteflarl›¤› Teflvik ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü’nden al›nm›fl 3 adet teflvik
belgesi dahilinde gerçeklefltirmifltir. Bu kapsamda 15.554.051 YTL (Enflasyona göre düzeltilmifl tutar: 16.363.084 YTL)
tutar›nda yat›r›m harcamas› yap›lm›flt›r.

Teflvik belgesiz yat›r›m harcamalar›n›n toplam› ise 8.116.507 (Enflasyona göre düzeltilmifl tutar: 8.451.808 YTL) olarak
gerçekleflmifltir.

2004 y›l› yat›r›mlar›n›n %90’› makina, ekipman ve teçhizat yat›r›mlar›ndan oluflmaktad›r.

10. MMAL VVE HH‹ZMET SSATIfi VVE ÜÜRET‹M‹NE ‹‹L‹fiK‹N BB‹LG‹LER

Hizmet VVerilen UUçak SSay›s› 2004 2003 %
D›fl Hat 54.021 44.709 21
‹ç Hat 15.683 254 6.074
TTooppllaamm 6699..770044 4444..996633 5555

11. TTEMEL MMAL‹ RR‹SK VVE YYÖNET‹M PPOL‹T‹KALARI

fiirket Türk Liras›n›n geçmifl y›llarda belli bafll› yabanc› para birimleri karfl›s›nda ciddi oranlarda dalgal› seyir izlemesini
de göz önünde bulundurarak sürekli olarak muhafazakar bir parasal pozisyon ve mali risk yönetim politikas›
benimsemifltir.

Risk yönetimi planlamas›n›n yap›lmas›, iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu plan çerçevesinde
çal›flmalar›n›n sa¤lanmas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun karar› ile SPK’n›n Seri:X No.16 Tebli¤e eklenen 28/A maddesi
gere¤i oluflturulan Denetim Komitesi’nin görevidir. Denetim Komitesi, fiirketin karfl› karfl›ya kalabilece¤i risklerin
etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluflturur ve bunlar›n sa¤l›kl› ifllemesi için gerekli
önlemleri al›r. 
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12. PPERSONEL BB‹LG‹LER‹ VVE ‹‹NSAN KKAYNAKLARI PPOL‹T‹KASI

PPeerrssoonneell BBiillggiilleerrii
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle fiirket’te çal›flan toplam personel say›s› 2.267 kiflidir (31 Aral›k 2003: 1.666 kifli). 2004 ve
2003 y›l› içinde çal›flan ortalama personel say›s› s›ras›yla 2.251 ve 1.738 kiflidir.

fiirketimizde, toplu sözleflme uygulamas› bulunmamakta olup, çal›flanlar›m›za maafl, fazla mesai, yemek, özel sa¤l›k
sigortas› ve servis haklar›n›n yan›nda ‹fl Kanunu ve ilgili mer’i mevzuat çerçevesindeki tüm yasal sosyal haklar
sa¤lanmaktad›r.

‹‹nnssaann KKaayynnaakkllaarr›› ((““‹‹KK””)) PPoolliittiikkaass››
fiirketin toplum ve çal›flanlar› nezdindeki imaj ve baflar›s›n› sürekli k›lmak amac›yla, ‹K’na iliflkin tüm mevcut
uygulamalar› 2000 – 2001 y›llar›n› kapsayan bir proje dönemi içerisinde yeniden ele al›nm›fl, geliflmesi gereken alanlar
tespit edilerek gereken yerlerde revizyonlar yap›lm›fl ve uygulamalar yeni sistem çal›flmalar› ile desteklenmifltir. Bu
çal›flmalar sonras›nda ortaya ç›kan tüm dokümantasyon ve sistemler uygulamaya al›nm›fl ve süreç takip edilmeye
bafllanm›flt›r. Kurulan sistemler, yap›lan çal›flma ve uygulamalar, verilen ve verilmesi planlanan tüm e¤itimler ve sistem
sonuçlar›n›n takibi sonucunda bir insan kaynaklar› kültürü oluflturulmufltur. 

Çal›flan temsilcilerimiz olarak belirlenen ‹stasyon Yöneticilerimiz’in de kat›l›m› ile dil, din, ›rk, mezhep, cinsiyet
ayr›mc›l›¤› gözetmeksizin belirlenen ‹K politikalar›n›n istasyonlarda yay›lmas›ndan ‹stasyonlar›m›z Yöneticileri
sorumludur. Bu yöneticilerin temel sorumluluklar›, çal›flanlarla ilgili olarak al›nan kararlar› veya çal›flanlar› ilgilendiren
geliflmeleri çal›flanlarla paylaflmakt›r.

Ayr›mc›l›k konusunda flimdiye kadar tek bir flikayet bile al›nmam›fl olup, fiirket personelinin fiziksel, ruhsal ve duygusal
aç›dan kötü bir muameleye maruz kalmamas› konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Kat›l›mc›l›¤›, tak›m çal›flmas›n›, giriflimcili¤i, yarat›c›l›¤› ve verimi destekleyerek, fiirketimizi Türkiye'de çal›flmak için
tercih edilen, mutlu ve ba¤l› çal›flanlar›yla büyük bir aile haline getirmek ve bunu sürekli k›lmak, fiirketimiz ‹K
Politikas›'n›n temelini oluflturur. 

‹nsan Kaynaklar› Politikalar›n› oluflturan unsurlar :
• Seçme & Yerlefltirme / Grup genelinde aday havuzu oluflturma
• Oryantasyon
• E¤itim
• Performans De¤erlendirme
• Kariyer Planlama – Personel Gelifltirme
• Kurumsal Kültür, Vizyon, Misyon
• Yönetmelik Çal›flmalar›
• Organizasyon Çal›flmalar›
• ‹letiflim

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
YILLIK FFAAL‹YET RRAPORU 22004
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SSeeççmmee && YYeerrlleeflflttiirrmmee // GGrruupp fifiiirrkkeettlleerriinnddee aaddaayy hhaavvuuzzuu oolluuflflttuurrmmaa
Eleman seçme ve yerlefltirmede ana prensip, eleman ihtiyac›n› ‘do¤ru ifle do¤ru insan’ mant›¤› ile en verimli ve çabuk
flekilde temin etmektir. Bu ba¤lamda eleman gereksinimi, fiirketin hedef ve stratejileri do¤rultusunda belirlenen ‹K
planlamas› çerçevesinde belirlenir ve ifl tan›m›na, yetkinliklere dayan›larak pozisyonun gerektirdi¤i profil saptan›r. ‹K
personeli ad› geçen kadronun bütçede olup olmad›¤›n› kontrol eder ve ifle al›m sürecini bafllat›r. Tüm fiirket
çal›flanlar›na kariyer geliflimlerine ve potansiyellerine uygun ifl imkan›nda öncelik verilmesi, personel seçim
politikam›zd›r. 

Aday seçimlerinde ayr›ca profesyonel kurulufllar taraf›ndan haz›rlanan yabanc› dil ve genel yetenek testleri de
kullan›lmaktad›r. Tüm ifle al›mlarda olumlu bulunan adaylardan daha önce ifl tecrübesi olanlar için referans kontrolü
yap›l›r. 

OOrryyaannttaassyyoonn
‹fle yeni bafllayan çal›flanlar fiirket misyonu, vizyonu, ilkeleri ve politikalar› ile Grup fiirketleri ve faaliyet alanlar› çal›flma
koflullar› hakk›nda bilgilendirilmek amac›yla oryantasyon program›na al›nmaktad›rlar.

EE¤¤iittiimm
fiirket, tüm çal›flanlar›n›n ifllerinin gerektirdi¤i bilgi, beceri ve davran›fl özellikleri ile ilgili gelifltirilecek alanlar›n› tespit
etmek, gelifltirmek ve potansiyellerini ortaya ç›kart›p daha da ilerletebilmek ve tüm çal›flanlar›n› gelece¤in
sorumluluklar›na haz›rlayabilmek için e¤itim ve geliflim programlar› ile ilgili yapt›¤› farkl› düzeydeki çal›flmalarla y›ll›k
e¤itim planlar›n› haz›rlar ve tüm fiirket genelinde bu programa göre hareket edilmesini sa¤lar.

PPeerrffoorrmmaannss DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee
Hedeflerin yerine getirilmesi için uygun ortam› sa¤lamak, yetkinlik düzeylerini, öncelikleri tespit etmek ve gelifltirmek,
atama / rotasyon / kariyer planlamas›na destek oluflturmak, alt – üst aras›ndaki iletiflimi kuvvetlendirmek,
yöneticilerimizin yönetsel yetkinliklerini gelifltirmek ve verilecek olan geri bildirimlerle tüm kadrolar›m›z›n yönetime
verece¤i bilgi ak›fl›n› h›zland›rmak amac›yla belirlenen yetkinlere göre objektif bir de¤erlendirme yap›lmas›n› amaçlayan
Performans De¤erlendirme sistemimiz ile y›lda bir kere çal›flanlar›m›z›n performanslar› de¤erlendirilmektedir.

KKaarriiyyeerr PPllaannllaammaa // PPeerrssoonneell GGeelliiflflttiirrmmee
Personel gelifltirmenin amac›, fiirket içindeki bofl kadrolar›n yine fiirket içinden adaylarla doldurulmas›n› sa¤lamakt›r.
Oluflturulmufl olan Yetkinlik ve Nitelik Skalalar›, belirlenen e¤itim ve rotasyonlar, kritik pozisyonlar için yedekleme
politikalar› ile desteklenen kariyer planlama modeli ile çal›flanlar›m›z›n geliflimlerine ve kariyer geliflimlerine önem
verilmektedir.

YYöönneettmmeelliikk ÇÇaall››flflmmaallaarr››
Oluflturulmufl ve kullan›lmakta olan ‹K ve E¤itim Yönetmeliklerine ek olarak ihtiyaç duyulan konularda ortak
yürütülecek projelerle gerek operasyonel gerekse di¤er konularla ilgili yönetmelikler oluflturulmaya ve revize edilmeye
devam edilmektedir.

OOrrggaanniizzaassyyoonn ÇÇaall››flflmmaallaarr››
Organizasyon yap›lar›n›n, ihtiyaçlara uygun flekilde etkinlefltirilmesi ve standardizasyonu, organizasyonel de¤iflikliklerin
takibi ve yay›nlamas›na dikkat edilmektedir. Hiyerarflik seviyelerin belirlenmesi çal›flmalar› ve rollerin günün koflullar›na
göre revize edilmesi ‹K politikalar›n›n bafl›nda yer almaktad›r.
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‹‹lleettiiflfliimm
Kat›l›mc› bir yönetimin oluflturulmas› ve çal›flanlar için güvenli bir çal›flma ortam› ve koflullar› sa¤lanmas› amac›yla
fiirketin finansal durumu, ücret, kariyer, e¤itim, sa¤l›k vb. konular›nda düzenlenen toplant›larda ve bu mesajlar›n
verilebilece¤i her imkanda personel bu konular hakk›nda bilgilendirilir ve kendilerinden görüfl / öneri / flikayet ve
yorumlar› al›narak gerekli çal›flmalarda kaynak olarak kullan›l›r.

13. KKÂR DDA⁄ITIMI

Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) 25 fiubat 2005 tarih ve 7/242
say›l› karar› ve di¤er düzenlemeleri, Vergi ve di¤er yasal Mevzuat hükümleri ile Ana Sözleflmemizin kâr da¤›t›m›na
iliflkin hükümleri çerçevesinde;  

1- SPK’n›n Seri:XI, No: 25 say›l› tebli¤i hükümlerine uygun olarak Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na
“UFRS” göre konsolide olarak haz›rlanan fiirketimiz mali tablolar›nda 1.634.727 YTL tutar›nda 2004 y›l› Konsolide Net
Dönem Kâr› bulunmakla birlikte, yasal kay›tlar›m›zdaki 1.867.257 YTL tutar›ndaki Net Dönem Kâr›ndan yine yasal
kay›tlar›m›zda yer alan Geçmifl Y›l Zararlar› düflüldükten sonra yasal kay›tlar›m›za göre net da¤›t›labilir kâr
oluflmad›¤›ndan kâr pay› da¤›t›m› yap›lmamas›,

2- SPK’n›n Seri:XI, No: 25 say›l› tebli¤i hükümlerine uygun olarak UFRS’ye göre konsolide olarak haz›rlanan
flirketimizin mali tablolar›ndaki 1.634.727 YTL tutar›ndaki 2004 y›l› Konsolide Net Dönem Kâr›n›n UFRS’na göre oluflan
Ola¤anüstü Yedeklere aktar›lmas›,  

3- Sermaye Piyasas› Muhasebe Defteri ile Yasal Defter ve Kay›tlar›m›z›n tutulmas›nda ve Mali Tablolar›n
haz›rlanmas›nda ilgili mevzuat›n öngördü¤ü esaslara uyulmas›n› teminen kâr pay› da¤›t›mlar›na iliflkin gerekli kay›t ve
düzenlemelerin yap›lmas› 

hususlar›n› Genel Kurul’un tasviplerine sunar›z.

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
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SSaayygg››ddee¤¤eerr OOrrttaakkllaarr››mm››zz,,

Çelebi Hava Servisi A.fi., 2004 hesap dönemini baflar› ile kapam›flt›r. Bu sonuçlar›n elde edilmesinde eme¤i geçen tüm
çal›flanlar›m›za teflekkür eder, 2004 y›l› Faaliyet Raporu’nu onaylar›n›za sunar, 2005 y›l›n›n ülkemiz, Grubumuz ve
fiirketimiz için baflar›l› bir y›l olmas›n› dilerim.

Sayg›lar›mla,

Can Çelebio¤lu
Yönetim Kurulu Baflkan›
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1. KKURUMSAL YYÖNET‹M ‹‹LKELER‹NE UUYUM BBEYANI

fiirketimizin 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’ne tam uyumun sa¤lanmas› ve bunlar›n eksiksiz flekilde uygulanmas› gerçeklefltirilememifl olmakla birlikte,
fiirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sa¤lanmas› ve kavran›p uygulanmas› için gerekli iletiflim toplant›lar›
düzenlenmifl ve bu hususlarda çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

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

2005 y›l›nda fiirket Ana Sözleflmesi’nde gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›, ‹lkelerde belirtilen komitelerin kurulmas›,
fiirket organlar›n›n öngörülen yap›ya kavuflturulmas›, duyurular›n belirlenen esaslara uygun ortamda yap›labilece¤i alt
yap›n›n sa¤lanmas› gibi yap›sal de¤ifliklik ve esaslar›n gerçeklefltirilmesi amac›yla çal›flmalar planlanm›fl olup, söz
konusu ilkelere önemli ölçüde uyum ve bunlar›n uygulanmas› hususlar›nda gayret sarfedilece¤ini beyan ederiz.

BÖLÜM II –– PPAY SSAH‹PLER‹

2. PPAY SSAH‹PLER‹ ‹‹LE ‹‹L‹fiK‹LER BB‹R‹M‹

fiirketimizin pay sahipleri ile iliflkileri fiirketimiz ve büyük orta¤›m›z Çelebi Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i
görevlerini yürüten Sn. Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün yönlendirmesiyle Çelebi Holding A.fi. “Holding” Kurumsal ‹letiflim
Müdürlü¤ü vas›tas›yla yürütülmekte oldu¤undan, fiirketimiz organizasyonu içerisinde ayr› bir Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler
Birimi mevcut de¤ildir.

Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü personelinin yönetici ve personeli ile iletiflim bilgileri afla¤›da belirtilmifltir.

‹letiflim BBilgileri
Ad› SSoyad› Görev ÜÜnvan› Telefon NNo E –– PPosta AAdresi
Zerrin fiaka Kurumsal ‹liflkiler Müdürü (212) 6630910 - 1009 zerrin.saka@celebi.com.tr

(212) 2821500 - 1060
Canan Abdullaho¤lu Kurumsal ‹liflkiler Uzman› (212) 2821500 - 1061 canan.abdullahoglu@celebi.com.tr
Cansu Dizdar Kurumsal ‹liflkiler Uzman› (212) 6630910 - 1007 cansu.dizdar@celebi.com.tr

Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü’nün pay sahipleri ile iliflkiler hakk›nda SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’nde öngörülen tüm görevleri üstlenecek bir yap›ya kavuflturulmas›na iliflkin çal›flmalar sürdürülmektedir.

Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü dönem içerisinde Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›n›n mevzuata ve
fiirketimiz Ana Sözleflmesi’ne uygun olarak yap›lmas› ve bu toplant›larda pay sahiplerinin yararlanaca¤› dokümanlar›n
haz›rlanmas› faaliyetlerini Holding Hukuk ‹flleri Direktörlü¤ü ve fiirket Mali ‹fller Direktörlü¤ü ile birlikte koordineli olarak
yürütmüfltür.

Dönem içerisinde bu birime fiirketimiz pay sahipleri taraf›ndan s›n›rl› say›da flifahi baflvuru yap›lm›fl olup, 2004 y›l›nda
pay sahiplerimizden fiirketimize yap›lan baflvurular›n takip ve de¤erlendirmesi sistematik bir flekilde yap›lmad›¤›ndan,
yap›lan baflvuru ve bunlara verilen yan›tlara iliflikin bir bilgi mevcut de¤ildir.

3. PPAY SSAH‹PLER‹N‹N BB‹LG‹ EED‹NME HHAKLARININ KKULLANIMI

Dönem içerisinde fiirketimiz pay sahipleri fiirketimizden s›n›rl› say›da ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (“‹MKB”)
ifllem gören hisse senedimizin getiri performans›, dönem içerisinde temettü da¤›t›m› ve sermaye art›r›m›na iliflkin
tutarsal ve zamanlama içerikli flifahen bilgi talebinde bulunmufllar, bilgi talebi, talep edilen bilgi özelinde SPK mevzuat›
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çerçevesinde fiirketimiz taraf›ndan önceden özel durum aç›klamas›na konu edilmek suretiyle kamuya aç›klan›p
aç›klanmad›¤› gözetilerek cevapland›r›lm›flt›r.

Pay sahiplerimiz hali haz›rda fiirketimizin internet sitesi (www.celebihandling.com) arac›l›¤›yla haklar›n›n kullan›m› ile
ilgili muhtelif bilgilere elektronik ortamda ulaflabilmekle beraber, bu ortam›n etkinli¤inin art›r›lmas› ve Sermaye Piyas›
Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde öngörülen seviyeye ç›kar›lmas› için gerekli çal›flmalar
yürütülmektedir. Di¤er taraftan, pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m› ile ilgili geliflmeler SPK’n›n Seri VIII No:39 say›l›
Tebli¤i dahilinde yap›lan Özel Durum Aç›klamalar› ve mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yaz›l› bas›n ilanlar›
vas›tas›yla kamuya duyurulmaktad›r.

fiirketimiz Ana Sözleflmesi’nde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifl olup, 2004 y›l›nda
özel denetçi tayin talebi olmam›flt›r.

4. GGENEL KKURUL BB‹LG‹LER‹

Dönem ‹‹çinde YYap›lan
Genel KKurul Toplant› TTarihi Toplant› NNisab› Toplant› DDavetine ‹‹liflkin BBilgi

Ola¤an Genel Kurul 30/04/2004 %83.4329 Genel Kurul toplant›s›n›n gündemi, 
yeri, tarihi ve zaman hakk›nda 
menfaat sahiplerine;
- 12/04/2004 tarihinde ‹MKB’ye yap›lan 
özel durum aç›klamas›,
- 13/04/2004 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi 
ve Milliyet Gazetesi’nde yer alan 
davet ilan›,
- Nama yaz›l› pay sahibine yaz›l› bilgi 
verilmek suretiyle yap›lm›flt›r.

Ola¤anüstü Genel Kurul 24/06/2004 %83.4329 Genel Kurul toplant›s›n›n gündemi, 
yeri, tarihi ve zaman hakk›nda 
menfaat sahiplerine;
- 07/06/2004 tarihinde ‹MKB’ye yap›lan 
özel durum aç›klamas›,
- 08/06/2004 tarihli T.Ticaret Sicil 
Gazetesi ve Milliyet Gazetesi’nde
yer alan davet ilan›,
- Nama yaz›l› pay sahibine yaz›l› bilgi 
verilmek suretiyle yap›lm›flt›r.

GGeenneell KKuurruull TTooppllaanntt››llaarr››nnaa KKaatt››ll››mm
30/04/2004 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›na, toplant› davetine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay
sahiplerimizin yan› s›ra, fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin tamam›, fiirket yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay
sahipleri ile iliflkiler görevini de yürüten Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü personeli ve çeflitli medya kurulufllar›n›n
mensuplar› kat›lm›fllard›r.

24/06/2004 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›na ise toplant› davetine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden
pay sahiplerimizin yan› s›ra, fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, fiirket yönetiminde yer alan baz› yöneticiler ve pay
sahipleri ile iliflkiler görevini de yürüten Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü personeli kat›lm›fllard›r. 

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
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PPaayy DDeefftteerriinnee KKaayy››tt
Nama yaz›l› pay sahiplerinin Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için fiirket Ana
Sözleflmesi’nde herhangi bir süre öngörülmemifl olup, konu ile ilgili fiirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret
Kanunu’nun “TTK” ilgili amir hükümlerine göre uygulama yap›lmaktad›r.

PPaayy SSaahhiipplleerriinnee DDuuyyuurruullaann BBiillggiilleerr
30/04/2004 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s› öncesinde pay sahiplerine 31.12.2003 tarihinde sona eren döneme ait
mali tablolar ve Ba¤›ms›z Denetçi Raporu, Genel Kurul taraf›ndan TTK ve Ana Sözleflme hükümlerine göre seçilen
Denetçiler taraf›ndan haz›rlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun kâr da¤›t›m›na iliflkin önerisi, y›ll›k mali tablo ve
raporlardan sorumlu fiirketimiz yöneticilerinin beyan›n› ve 2003 y›l› faaliyetlerine iliflkin bilgileri ve fiirketimiz Yönetim
Kurulu’nun aç›klamalar›n› da içeren Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No:25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” çerçevesinde haz›rlanm›fl Yönetim Kurulu Y›ll›k Faaliyet Raporu, Genel Kurula iliflkin ilan
tarihi itibariyle, fiirket Merkezimizde pay sahiplerinin ve di¤er menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmufl olup, söz
konusu rapor kamuyla ve yat›r›m çevreleri ile paylafl›lmas›n› teminen çeflitli medya kurulufllar›na ve arac› kurumlara
gönderilmifltir. 

28/06/2004 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s› fiirketimiz kay›tl› sermaye tavan›n›n yükseltilmesini teminen ana
sözleflmemizin ilgili maddesinin tadili maksad›yla yap›lm›fl olup, söz konusu maddenin tadil tasar›s› Ola¤anüstü Genel
Kurul toplant›s› öncesi ‹MKB’ye yap›lan özel durum aç›klamas›nda, 08/06/2004 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi ve
Milliyet Gazetesi’nde yer alan Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›na iliflkin davet ilan›nda yer alm›flt›r.

GGeenneell kkuurruullllaarrddaa ppaayy ssaahhiipplleerriinniinn ssoorruu ssoorrmmaa hhaakkllaarr››nn›› kkuullllaann››pp kkuullllaannmmaadd››¤¤›› 
30/04/2004 tarihli Ola¤an Genel Kurul ve 28/06/2004 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahipleri soru
sorma haklar›n› kullanmam›fllard›r.

GGeenneell kkuurruullllaarrddaa ppaayy ssaahhiipplleerriinn öönneerrii vveerriipp vveerrmmeeddii¤¤ii
30/04/2004 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda;
- Toplant› Divan›’n›n teflkili ile toplant› tutanak ve evrak›n›n Genel Kurul ad›na teflkil edilen divan taraf›ndan                 

imzalanmas›na,
- fiirketimiz Ana Sözleflmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine gösterilen        

adaylar›n seçimine,
- fiirketimiz Ana Sözleflmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Murak›plar›n yerine gösterilen adaylar›n 

seçimine,

iliflkin pay sahipleri taraf›ndan üç adet öneri verilmifl olup, her üç öneri de mevcudun oybirli¤i ile aynen kabul
edilmifltir.

28/06/2004 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda sadece Toplant› Divan›’n›n teflkili ile toplant› tutanak ve
evrak›n›n Genel Kurul ad›na teflkil edilen Divan taraf›ndan imzalanmas› hususunda pay sahipleri taraf›ndan öneri
verilmifl olup, bu öneri mevcudun oybirli¤i ile aynen kabul edilmifltir.

ÖÖnneemmllii nniitteelliikktteekkii kkaarraarrllaarr››nn GGeenneell KKuurruull ttaarraaff››nnddaann aall››nnmmaass›› kkoonnuussuunnddaa aannaa ssöözzlleeflflmmeeyyee hhüükküümm kkoonnuulluupp
kkoonnuullmmaadd››¤¤››
Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan
al›nmas› konusunda fiirket Ana Sözleflmesi’nde hüküm bulunmamaktad›r. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve
uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

GGeenneell KKuurruull’’aa kkaatt››ll››mm››nn kkoollaayyllaaflfltt››rr››llmmaass›› aammaacc››yyllaa nneelleerr yyaapp››lldd››¤¤››
Genel Kurul’a kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas› için Genel Kurul Davet ‹lanlar› SPK’n›n Seri VIII No:39 say›l› Tebli¤ dahilinde
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yap›lan Özel Durum Aç›klamas›, TTK ve Ana Sözleflme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplant› tarihinden en az
15 gün önce TTSG ve fiirket Merkezimizin bulundu¤u yerde ç›kan bir gazetede yay›mlanmakta ve bas›n yay›n
organlar›nda duyurulmas› için medya kurulufllar› nezdinde giriflimlerde bulunulmaktad›r.

GGeenneell KKuurruull ttuuttaannaakkllaarr››nn››nn nneerreelleerrddee ssüürreekkllii ppaayy ssaahhiipplleerriinnee aaçç››kk ttuuttuulldduu¤¤uu
Genel Kurul tutanaklar› mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde
yay›mlanmakta, fiirketimiz Merkezinde ve ‹nternet Sitemizde isteyen menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmaktad›r.

5. OOY HHAKLARI VVE AAZINLIK HHAKLARI

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

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

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

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

6. KKÂR DDA⁄ITIM PPOL‹T‹KASI VVE KKÂR DDA⁄ITIM ZZAMANI

fifiiirrkkeett kkâârr››nnaa kkaatt››ll››mm kkoonnuussuunnddaa iimmttiiyyaazz 
fiirket kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz bulunmamaktad›r.

KKâârr ddaa¤¤››tt››mm ppoolliittiikkaass››
fiirketimizin kamuya aç›klad›¤› bir kâr da¤›t›m politikas› bulunmamaktad›r. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve
uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

KKâârr ddaa¤¤››tt››mm››nn››nn ssüürreessii
2004 y›l›nda 2.700.000 YTL (%30) tutar›ndaki 2003 y›l› hesap dönemi kâr pay›n›n sermayeye eklenmesi suretiyle
bedelsiz hisse verilmesi biçiminde da¤›t›lmas› ile ilgili ifllemler 2004 y›l› içinde kâr da¤›t›m›na iliflkin yasal süreler
içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

7. PPAYLARIN DDEVR‹

fiirketimiz ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hüküm bulunmamaktad›r.

BÖLÜM III –– KKAMUYU AAYDINLATMA VVE fiEFFAFLIK

8. fi‹RKET BB‹LG‹LEND‹RME PPOL‹T‹KASI

fiirketimizin SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde tan›mlanan flekilde oluflturulmufl ve kamuya aç›klanm›fl bir
Bilgilendirme Politikas› mevcut bulunmamaktad›r. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne
uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve uygulamalara dair

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
KURUMSAL YYÖNET‹M ‹‹LKELER‹ UUYUM RRAPORU

31 AARALIK 22004
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de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Sermaye Piyas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde belirtilen flekilde bir politika oluflturulmas›, kamuya aç›klanmas› ve bunun yürütülmesi ile
sorumlu olan kiflilerin isimleri ve görevlerinin belirlenmesine iliflkin planlama yap›lm›flt›r.

9. ÖÖZEL DDURUM AAÇIKLAMALARI

2004 y›l› içerisinde SPK düzenlemeleri uyar›nca 26 adet Özel Durum Aç›klamas› yap›lm›fl olup, yap›lan aç›klamalar›n 
bir  adeti SPK taraf›ndan istenen ek aç›klamay› içermektedir.

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

10. fi‹RKET IINTERNET SS‹TES‹ VVE ‹‹ÇER‹⁄‹

fiirketimizin internet sitesi adresi “www.celebihandling.com”’dur.

SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde belirtilen bilgilere internet sitemizde yer verilip verilmedi¤i

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

Menfaat sahipleri hali haz›rda fiirketimizin internet sitesi (www.celebihandling.com) arac›l›¤›yla muhtelif bilgilere
elektronik ortamda ulaflabilmekle beraber, bu ortam›n etkinli¤inin art›r›lmas› ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde öngörülen seviyeye ç›kar›lmas› için gerekli çal›flmalar yürütülmektedir. 

11. GGERÇEK KK‹fi‹ NN‹HA‹ HHÂK‹M PPAY SSAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AAÇIKLANMASI

fiirketimiz gerçek kifli nihai hâkim pay sahipleri kamuya dolayl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle fiirketimiz
2004 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “8. Ç›kar›lm›fl Bulunan Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n Niteli¤i ve Tutar›” bölümünde
aç›klanm›flt›r.
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12. ‹‹ÇER‹DEN ÖÖ⁄RENEB‹LECEK DDURUMDA OOLAN KK‹fi‹LER‹N KKAMUYA DDUYURULMASI

fiirketimizde içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin listesi her y›l yay›nlanan faaliyet raporlar›nda belirtilen
Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve üst yönetimde görev alan kifliler d›fl›nda önceden kamuya duyurulmam›fl olup,
söz konusu kiflilerin listesine afla¤›da yer verilmifltir.

Ad› SSoyad› Görevi
Can Çelebio¤lu Yönetim Kurulu Baflkan›
Canan Çelebio¤lu Tokgöz Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Engin Çelebio¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Üyesi
Necmi Yergök Yönetim Kurulu Üyesi
Ayd›n Günter Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan Özel Denetçi
Reflat Ebiri Denetçi
Mustafa Mahir Ulusoy Denetçi
Ahmet Cemil Erman Genel Müdür
Talha Göksel Operasyon Direktörü
Yavuz Samur Kurumsal ‹liflkiler Direktörü
‹rfan Gündüz ‹fl Gelifltirme Direktörü
Hüsnü Tanzer Gücümen Mali ‹fller Direktörü
Atilla Korkmazo¤lu Pazarlama ve Stratejik Planlama Direktörü
Zafer Emre Memecan ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Nilsel Nimet Güney Muhasebe Müdürü
Vesile Güldo¤an Bütçe Müdürü
Bekir Günefl Anlaflmalar Müdürü
Melih Himmeto¤lu ‹fl Gelifltirme Müdürü
Engin Sezgin ‹nsan Kaynaklar› Müdürü
Zerrin fiaka Kurumsal ‹letiflim Müdürü (Holding)

BÖLÜM IIII –– MMENFAAT SSAH‹PLER‹

13. MMENFAAT SSAH‹PLER‹N‹N BB‹LG‹LEND‹R‹LMES‹ 

Bu raporun “2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi” bölümünde de aç›kland›¤› üzere, fiirketimizin pay sahipleri ile iliflkileri
fiirketimiz ve Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i görevlerini yürüten Sn. Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün
yönlendirmesiyle Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü vas›tas›yla yürütülmekte oldu¤undan, fiirketimiz organizasyonu
içerisinde ayr› bir Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi mevcut de¤ildir.

Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü’nün Pay sahipleri ile iliflkileri SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde
öngörülen tüm görevleri üstlenecek flekliyle bir yap›ya kavuflturulmas›na iliflkin çal›flmalar sürdürülmektedir. 

Di¤er taraftan, 2004 y›l› içerisinde Menfaat Sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen fiirketimiz ‹crac› Yönetim Kurulu
Üyesi ve Yöneticileri çeflitli bas›n ve yay›n organlar›nda yer alan mülakatlar vermifl, TV Programlar›na ve söyleflilere
kat›lm›fl ve bas›n aç›klamalar› yapm›fllard›r. Bas›n yoluyla yap›lan bu aç›klamalarda fiirket faaliyetleri ve yat›r›mlar›
hakk›nda detayl› bilgiler verilmifltir. 

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
KURUMSAL YYÖNET‹M ‹‹LKELER‹ UUYUM RRAPORU
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14. MMENFAAT SSAH‹PLER‹N‹N YYÖNET‹ME KKATILIMI

Havaalan› yer hizmetleri, sivil havac›l›k sektöründe yer alan, uluslararas› havac›l›k kurum ve örgütleri taraf›ndan
kurallar› spesifik olarak belirlenmifl özel uzmanl›k gerektiren bir hizmet alan›d›r. Bu sektörde yönetimde yer alabilmek,
farkl› alanlarda ayr› uzmanl›k gerektiren bir konu oldu¤undan ço¤unlu¤u mavi yakal›lardan oluflan fiirket çal›flanlar›n›n
yönetime kat›l›m› konusunda önemli ad›mlar at›lamam›flt›r. 

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

15. ‹‹NSAN KKAYNAKLARI PPOL‹T‹KASI

fiirketimizin ‹K Politikas› fiirketimiz 2004 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “12. Personel Bilgileri ve ‹nsan Kaynaklar› Politikas›”
bölümünde aç›klanm›flt›r.

16. MMÜfiTER‹ VVE TTEDAR‹KÇ‹LERLE ‹‹L‹fiK‹LER HHAKKINDA BB‹LG‹LER

MMüüflfltteerrii MMeemmnnuunniiyyeettii
fiirketimizin ilkesi, müflterilerinin varoldu¤u her yere hizmet götürmek oldu¤u için 2004 y›l›nda sivil havac›l›k iç hat
pazar›n›n özel flirketlere aç›lmas›yla birlikte, fiirketimiz müflterilerinin uçufllar› do¤rultusunda dört yeni istasyonda daha
hizmet vermeye bafllam›flt›r. Yeni aç›lan istasyonlar›n ekipman ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve mevcut ekipmanlar›n daha
geliflmifl araç ve gereçlerle yenilenmesi amac› ile yaklafl›k 24,8 milyon YTL tutar›nda ekipman yat›r›m› yap›lm›flt›r. 

fiirketimiz, sürekli büyüyen yer hizmetleri pazar›nda havayollar›na daha kaliteli hizmet verebilmek için Alman teknoloji
firmas› Inform taraf›ndan gelifltirilen, yer hizmetleri kaynaklar› ve süreçlerinin otomasyonla kontrolünü desteklemek için
haz›rlanan GroundStar yaz›l›m sistemini 2004 y›l›nda sat›n alm›flt›r. Uygulama 2005 y›l›nda bafllayacakt›r. Bu sistemi,
dünyada say›lar› 90'›n üzerindeki havaalan›nda, aralar›nda British Airways, Lufthansa, ServisAir'in de bulundu¤u
havayolu, catering ve yer hizmetleri flirketleri kullanmaktad›r.

fiirketimiz, yer hizmetleri operasyon yönetimi, raporlama ve faturalama için kulland›¤› mevcut bilgi ifllem sistemi yerine
kendi bünyesinde “Celebris” isimli yeni bir yaz›l›m gelifltirmektedir. Bu yeni yaz›l›m ile fiirket operasyonu elektronik
ortamda daha etkin bir biçimde yönetme becerisine sahip olacak, ayr›ca raporlama ve faturalamadaki hata pay›n›
düflürerek müflteri memnuniyetini ve flirket içi verimlili¤i artt›racak çözümler getirecektir.

fiirketimiz, 2004 y›l›nda “Müflteri ‹liflkileri Yönetimi” projesini devreye alm›flt›r. Bu proje ile ticari yönetim etkinli¤ini ve
müflteri memnuniyetini artt›rmak hedeflenmifltir. Müflteri memnuniyetini artt›rmak için her müflteriye ihtiyac›na göre
özel yaklafl›m›n gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r

fiirketimiz Sivil Havac›l›k Dünyas›nda tercih edilen kalite sistemleriyle çal›flmakta, AHS 1000 ve  IATA AHM 804
ölçümleme sistemlerini kullanmaktad›r. fiirketimiz 2004 y›l›nda 6 istasyonunda birden IATA AHM 804 sistemini
kullanma yetkisi alm›flt›r. Ayn› anda bu kadar çok istasyonda bu yetkiyi almak IATA tarihi bak›m›ndan da bir rekor
oluflturmufltur. Bu sistemler ölçülebilir kalite kriterlerini belirlemekte ve raporlamakta; havayolu flirketleri ile yer
hizmetleri flirketlerinin daha verimli çal›flmas›na ve operasyonel performans›n artmas›na hizmet etmektedir. Bu
sistemler sayesinde, hizmet verilen sürecin hangi basama¤›nda bir aksakl›k yafland›¤› gözlemlenebilmekte ve bu
do¤rultuda gerekli düzeltici ifllemler yap›lmaktad›r. Hizmet esnas›nda oluflan müflteri memnuniyetsizlikleri ise tüm
istasyonlarda takip edilmekte ve müflterilerden gelen flikayetler için en k›sa sürede önlemler al›n›p, iyilefltirici
çal›flmalar yap›lmaktad›r. Ayr›ca, olas› müflteri memnuniyetsizliklerini önlemek amac›yla, tüm istasyonlar›m›zda Kalite
Müdürlü¤ü taraf›ndan y›lda iki defa düzenli iç denetimler yap›lmakta ve bu denetimler sonucunda tespit edilen
uygunsuzluklar için düzeltici ifllemler istasyonlar taraf›ndan yerine getirilmektedir. fiirketimiz ayn› zamanda IS0 9001
2000 sertifikas› sahibidir.
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fiirketimiz, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sektör hakk›nda önemli bilgilere ulafl›lmas› ve teknolojik piyasa
geliflmelerinin takibi amac›yla her y›l dünya çap›nda düzenlenen uluslararas› seminer, toplant› ve konferanslara
kat›lmaktad›r. IATA, Ground Handling Council, IAHA, Ground Handling International, ACI, TIACA, Aviance gibi
kurulufllar taraf›ndan organize edilen seminer ve organizasyonlara 2004 y›l›nda da ifltirak etmifltir.

TTiiccaarrii SS››rr
fiirketimiz  ticari s›r kapsam›nda, müflteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizlili¤ine azami özen göstermektedir.
Müflteriler ile yap›lan anlaflmalarda, müflteriye ait bilgilerin müflteri bilgisi d›fl›nda üçüncü flah›slarla paylafl›lmamas›
güvence alt›na al›nmaktad›r.

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

17. SSOSYAL SSORUMLULUK

AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii ((““AABB””)) ÇÇeevvrree NNoorrmmllaarr››nnaa UUyyuumm
fiirketimiz, yeni ekipman al›mlar›nda AB çevre standartlar›na uyumlu ekipman sat›n almakta ve AB’nin gürültü ve çevre
kirlili¤ini önleme standartlar›na tümüyle uymaktad›r. 

SSeekkttöörreell SSoorruummlluulluukk PPrroojjeelleerrii
fiirketimiz, henüz az bilinen Sivil Havac›l›¤›n ülkemiz genelinde tan›nmas›, sevilmesi ve nitelikli insan kayna¤›na
kavuflabilmesi için sektörün desteklenmesine özel önem vermektedir.

Bu çerçevede;
• Sivil Havac›l›k konulu TV filmlerine,
• Eskiflehir Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu’nun “Kariyer Günleri”ne,
• Havac›l›k meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve e¤itim projelerine

destek olmaktad›r.

GGeenneell SSoorruummlluulluukk PPrroojjeelleerrii
fiirketimiz Türkiye s›n›rlar› içinde, düflük gelirli ve sa¤l›k hizmetine ihtiyaç duyan kiflilere maddi bir kayg› duymaks›z›n
hizmet etmek amac›yla Gebze, Beylikba¤›'nda 1987 y›l›nda kurulmufl olan Lokman Hekim Sa¤l›k Vakf›’na destek
olmaktad›r. Bu çerçevede; ço¤unlukla civar fabrikalarda çal›flan iflçilere yönelik sa¤l›k taramalar› yapabilmek için ve
Vakf›n kullan›m›na yarayacak hurdaya ayr›lm›fl ekipman temin edilmekte ve Vak›f hastanesi inflaat›nda kullan›lacak fon
yaratmak üzere, geri dönüflüme uygun hurda, ka¤›t, naylon, kullan›lm›fl printer kartuflu gibi fiirketin tüm at›klar› Vak›f
için toplanmaktad›r.

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

BÖLÜM IIV –– YYÖNET‹M KKURULU

18. YYÖNET‹M KKURULUNUN YYAPISI, OOLUfiUMU VVE BBA⁄IMSIZ ÜÜYELER

fiirketimiz Ana Sözleflmesi’nin Yönetim Kurulu bafll›kl› 7.Maddesine göre; fiirketin iflleri ve yönetimi 4’ü A grubu pay
sahiplerinin ço¤unlu¤unun 2’si B grubu pay sahiplerinin ço¤unlu¤unun gösterece¤i adaylar aras›ndan Genel Kurul’ca

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
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seçilecek 6 kiflilik bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç y›l için seçilirler. Süresi
sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

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

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

fiirketimiz Ana Sözleflmesi’nin fiirketin Temsil ve ‹lzam› bafll›kl› 8.Maddesine göre; fiirketin yönetimi ve d›flar›ya karfl›
temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim ifllerinin hepsini veya bir k›sm›n› görevli
üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere b›rakabilir. Yönetim Kurulu fiirketi temsil ve ilzama yetkili
kimseleri ve ilzam fleklini kararlaflt›r›p, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. fiirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak
mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar›n fiirket Yönetim Kurulu’nca yetkili k›l›nan kifli veya kifliler taraf›ndan
fiirket ünvan› alt›nda imzalanm›fl olmas› laz›md›r.

Di¤er taraftan, SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan konuya iliflkin aç›klamalar
çerçevesinde fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, fiirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ald›klar› görevler dikkate
al›nd›¤›nda afla¤›da belirtildi¤i flekilde icrac›/icrac› olmayan ayr›m›na tabi tutulabilir.

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

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

19. YYÖNET‹M KKURULU ÜÜYELER‹N‹N NN‹TEL‹KLER‹

fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun olarak yüksek bilgi
ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmifle sahip olan aday gösterilip seçilmifl kiflilerdir.

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

Ayr›ca, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamam›, mali tablo ve raporlar› okuma ve analiz etme, fiirketimizin gerek günlük,
gerek uzun vadeli ifllemlerinde ve tasarruflar›nda tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakk›nda temel bilgiye sahip olma
ve Yönetim Kurulu’nun, ilgili bütçe y›l› için öngörülen toplant›lar›n›n tamam›na kat›lma olana¤›na ve kararl›l›¤›na sahip
olma niteliklerine haiz kiflilerdir. 
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fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine iliflkin aç›klamalara Ana Sözleflmemizde yer verilmemifltir. Bu hususta
SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun
konuya iliflkin geliflme ve uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

20. fi‹RKET‹N MM‹SYON VVE VV‹ZYONU ‹‹LE SSTRATEJ‹K HHEDEFLER‹

fiirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri fiirketimiz 2004 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “3. fiirketin Misyon ve
Vizyonu ile Stratejik Hedefleri ” bölümünde aç›klanm›flt›r.

21. RR‹SK YYÖNET‹M VVE ‹‹Ç KKONTROL MMEKAN‹ZMASI

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

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

22. YYÖNET‹M KKURULU ÜÜYELER‹ ‹‹LE YYÖNET‹C‹LER‹N YYETK‹ VVE SSORUMLULUKLARI

fiirketimiz Ana Sözleflmesi’nin fiirketin Temsil ve ‹lzam› bafll›kl› 8.Maddesine göre; fiirketin yönetimi ve d›flar›ya karfl›
temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim ifllerinin hepsini veya bir k›sm›n› görevli
üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere b›rakabilir. Yönetim Kurulu, fiirketi temsil ve ilzama yetkili
kimseleri ve ilzam fleklini kararlaflt›r›p, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. fiirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak
mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar›n fiirket Yönetim Kurulu’nca yetkili k›l›nan kifli veya kifliler taraf›ndan
fiirket ünvan› alt›nda imzalanm›fl olmas› laz›md›r.

Bu çerçevede; fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar› 27 Eylül 2004 tarihinde
‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unca tescil edilen ve tescil edildi¤i 30 Eylül 2004 tarih ve 6147 say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde ilan olunan fiirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tesbit edildi¤i V. no’lu imza sirkülerinde
belirtilmifltir.

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

23. YYÖNET‹M KKURULUNUN FFAAL‹YET EESASLARI

YYöönneettiimm KKuurruulluu ttooppllaanntt››llaarr››nn››nn ggüünnddeemmiinniinn bbeelliirrlleennmmeessii yyöönntteemmii
fiirketimiz Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi üç ayr› yöntem dahilinde belirlenmektedir. Buna göre; Yönetim
Kurulu Üyelerinden al›nan öneriler do¤rultusunda gündem Yönetim Kurulu Baflkan›m›z taraf›ndan belirlenmekte
ve/veya fiirketimiz Genel Müdürü gündemi belirleyip Yönetim Kurulu Üyelerine bildirebilmekte ve/veya Yönetim Kurulu
toplant›lar›nda bir sonraki toplant›n›n gündemi belirlenebilmektedir.

YYöönneettiimm KKuurruulluunnuunn ddöönneemm iiççiinnddeekkii ttooppllaanntt›› ssaayy››ss›› fiirketimiz Yönetim Kurulu 2004 y›l›nda 52 toplant› yapm›flt›r.
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YYöönneettiimm KKuurruulluu üüyyeelleerriinniinn bbiillggiilleennddiirriillmmeessii vvee iilleettiiflfliimmiinnii ssaa¤¤llaammaakk üüzzeerree bbiirr sseekkrreetteerryyaa kkuurruulluupp kkuurruullmmaadd››¤¤››
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimini sa¤lama görevi fiirketimizde Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
Sekreteryas› taraf›ndan yürütülmektedir.

TTooppllaanntt››yyaa kkaatt››ll››mm vvee ttooppllaanntt››yyaa ççaa¤¤rr›› yyöönntteemmlleerrii vvee ssüürreeççlleerrii Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
Sekreteryas› taraf›ndan toplant›lardan belirli bir süre önce gündem ve gündemde yer alan konulara iliflkin bilgileri
içeren düzenli bir rapor vas›tas›yla bilgilendirilirler. 2004 y›l›nda fiirketimiz Yönetim Kurulu Toplant›lar›na tüm Yönetim
Kurulu Üyelerimiz eksiksiz olarak kat›lm›fllard›r.

TTooppllaanntt››ddaa ffaarrkkll›› ggöörrüüflfl aaçç››kkllaannaann kkoonnuullaarraa iilliiflflkkiinn mmaakkuull vvee aayyrr››nntt››ll›› kkaarrflfl›› ooyy ggeerreekkççeelleerriinniinn kkaarraarr zzaapptt››nnaa
ggeeççiirriilliipp ggeeççiirriillmmeeddii¤¤ii vvee yyaazz››ll›› oollaarraakk flfliirrkkeett ddeenneettççiilleerriinnee iilleettiilliipp iilleettiillmmeeddii¤¤ii fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2004
y›l›nda yapt›¤› tüm toplant›larda kararlar oybirli¤i ile al›nm›flt›r. 

BBaa¤¤››mmss››zz üüyyeelleerriinn ffaarrkkll›› ggöörrüüflfl aaçç››kkllaadd››¤¤›› kkoonnuullaarraa iilliiflflkkiinn kkaarrflfl›› ooyy ggeerreekkççeelleerriinniinn
kkaammuuyyaa aaçç››kkllaann››pp aaçç››kkllaannmmaadd››¤¤›› Yönetim Kurulumuzda Ba¤›ms›z Üye bulunmamaktad›r. 

SSPPKK KKuurruummssaall YYöönneettiimm ‹‹llkkeelleerrii’’nniinn IIVV.. BBööllüümmüü’’nnüünn 22..1177..44’’üünnccüü mmaaddddeessiinnddee yyeerr aallaann kkoonnuullaarrddaa YYöönneettiimm
KKuurruulluu ttooppllaanntt››llaarr››nnaa ffiiiilleenn kkaatt››ll››mm››nn ssaa¤¤llaann››pp ssaa¤¤llaannmmaadd››¤¤›› 2004 y›l›nda fiirketimiz Yönetim Kurulu Toplant›lar›na
tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz eksiksiz olarak kat›lm›fllard›r.

TTooppllaanntt›› eessnnaass››nnddaa YYöönneettiimm KKuurruulluu üüyyeessii ttaarraaff››nnddaann yyöönneellttiilleenn ssoorruullaarr››nn kkaarraarr zzaapptt››nnaa ggeeççiirriilliipp ggeeççiirriillmmeeddii¤¤ii
Toplant› esnas›nda fiirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri taraf›ndan yöneltilen sorular karar zapt›na geçirilmemektedir.

YYöönneettiimm KKuurruulluu üüyyeelleerriinnee aa¤¤››rrll››kkll›› ooyy hhaakkkk›› vvee//vveeyyaa oolluummssuuzz vveettoo hhaakkkk››nn››nn ttaann››nn››pp ttaann››nnmmaadd››¤¤››
fiirketimiz Ana Sözleflmesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimize a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto
hakk› tan›nmam›flt›r. 

YYöönneettiimm KKuurruulluu ffaaaalliiyyeett eessaassllaarr››nnaa iilliiflflkkiinn SSPPKK ttaarraaff››nnddaann yyaayy››mmllaannaann bbaazz›› KKuurruummssaall YYöönneettiimm ‹‹llkkeelleerrii’’nnee
uuyyuummuunn ssaa¤¤llaannaammaammaass›› fiirketimiz Yönetim Kurulunun konuya dair geliflme ve uygulamalara iliflkin
de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

24. fi‹RKETLE MMUAMELE YYAPMA VVE RREKABET YYASA⁄I

fiirketimizin 30 Nisan 2004 tarihinde yap›lan 2003 y›l›na iliflkin Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda TTK’nun 334. ve 335.
maddeleri gere¤ince Yönetim Kurulu Üyelerimize fiirketimizin konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na
yapmalar› ve bu nev’i iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri ve di¤er ifllemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmifl
olmakla birlikte, 2004 y›l›nda Yönetim Kurulu Üyelerimiz fiirketimizle ifllem yapmam›fl ve rekabet etmemifltir.

fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›’na iliflkin SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne
uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya dair geliflme ve uygulamalara iliflkin
de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r

25. EET‹K KKURALLAR

fiirketin belirlenmifl olan, her yay›n›nda, internet sitesinde ve ‹ntranet’te yay›nlanan “Misyon ve Vizyon”u yan› s›ra
fiirketin temel ve etik de¤erlerini, fiirketin personel ve üçüncü taraflar ile olan tüm iliflkilerinde hakim olan ve her bir
çal›flan›n›n da özümsemesi gereken ilkelerini aç›klayan “Kurum Kültürü” ve “Politikalar›m›z” isimli iki flirket yay›n›, ifle
bafllayan her personele oryantasyon e¤itimi s›ras›nda verilmektedir.
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Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür’ün kat›l›m›yla fiirket her y›l, Misyon ve Vizyon’u çerçevesinde, etik de¤erlerini,
k›sa, orta ve uzun vadeli stratejilerini üst, orta ve alt yönetim kademesiyle paylaflt›¤› ve onlar kanal›yla en alt kademe
çal›flana iletilmesini amaçlad›¤› toplant›lar düzenlemektedir.      

26. YYÖNET‹M KKURULUNDA OOLUfiTURULAN KKOM‹TELER‹N SSAYI, YYAPI VVE BBA⁄IMSIZLI⁄I

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun, Seri:X No.19 Tebli¤i ile Seri:X No.16 Tebli¤e eklenen 28/A maddesi gere¤i fiirketimiz
Yönetim Kurulu taraf›ndan oluflturulan Denetimden Sorumlu Komite d›fl›nda oluflturulmufl baflka komite
bulunmamaktad›r.

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

fiirketimiz Denetim Komitesi 2004 y›l›nda befl defa toplanm›fl olup, kamuya aç›klanan mali tablolar›n faaliyet
sonuçlar›m›z hakk›nda gerçek durumu yans›t›p yans›tmad›¤› ve fiirketimizin izledi¤i muhasebe ilkeleri ile SPK mevzuat
ve düzenlemelerine uygun olup olmad›¤›na dair fiirketimiz sorumlu yöneticilerinin görüfllerini de alarak inceleme
yapm›fllar ve incelemeleri neticesinde mali tablolar›n do¤ru ve söz konusu hususlara uygun haz›rland›¤› tesbitinde
bulunmufllard›r. Ayr›ca, SPK’n›n 14.07.2004 tarih ve MSD/10-538 say›l› görüflleri çerçevesinde müflterek yönetime tabi
olan ifltirakimiz Çelebi IC’deki fiirketimiz hak ve menfaatlerinin mali tablolar›m›zda daha do¤ru yans›t›lmas› amac›na
uygun olarak fiirketimizin UFRS dahilinde 30 Haziran 2004 tarihinden itibaren Oransal Konsolidasyon Yöntemine göre
mali tablo haz›rlamas›n› teminen ‹fltirakimizin mali tablolar›n›n ba¤›ms›z denetimini yürütecek fiirketin seçilmesi
hususunda faaliyette bulunmufllard›r.  

Yönetim Kurulu’nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›’na iliflkin SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’ne uyumun sa¤lanamamas› fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliflkin geliflme ve uygulamalara dair
de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

27. YÖNET‹M KURULU’NA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR

30 Nisan 2004 tarihinde yap›lan fiirketimiz Ortaklar Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda al›nan karar çerçevesinde
Yönetim Kurulu Üyelerine ücret (hakk› huzur) ödenmemektedir. Di¤er taraftan ald›¤› görevleri ile fiirketimiz
faaliyetlerinin yürütülmesinden fiirketimiz Genel Müdürü ile birlikte Yönetim Kurulu’na karfl› sorumlu icrac› nitelikteki
Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Sn. Canan Çelebio¤lu Tokgöz ile icrac› nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali
mevzuat konular›nda dan›flmanl›k ve avukatl›k hizmeti al›nan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Kaya’ya mesleki
bilgi, tecrübe ve uzmanl›klar›na göre belirlenmifl ücretler 2004 y›l›nda ayl›k bazda ödenmifltir.

fiirketimiz taraf›ndan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine borç (münferiden verilen ifl ve/veya maafl avanslar› hariç)
verilmemifl olup, fiirketimiz yöneticilerine ise 2004 y›l› içerisinde toplam 99.600 YTL tutar›ndaki borcun 27.200 YTL’l›k
bölümü 31.12.2004 tarihi itibariyle tahsil edilmifltir. fiirket yöneticilerine verilen söz konusu borçlar›n süreleri
uzat›lmam›fl, flartlar› iyilefltirilmemifl ve üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›r›lmam›fl veya
lehine kefalet gibi teminatlar verilmemifltir.

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
KURUMSAL YYÖNET‹M ‹‹LKELER‹ UUYUM RRAPORU

31 AARALIK 22004



92 //

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
DENETÇ‹ RRAPORU 
EEkk:: IIII

ÇÇEELLEEBB‹‹ HHAAVVAA SSEERRVV‹‹SS‹‹ AA..fifi..
GGeenneell KKuurruulluu’’nnaa,,

OOrrttaakkll››¤¤››nn ÜÜnnvvaann›› Çelebi Hava Servisi Anonim fiirketi
MMeerrkkeezzii Atatürk Havaliman› 34149 - Yeflilköy / ‹stanbul
SSeerrmmaayyeessii Kay›tl› Sermaye      : 45,000,000.- YTL

Ç›kar›lm›fl Sermaye : 13,500,000.- YTL
FFaaaalliiyyeett KKoonnuussuu Havaalanlar› Yer Hizmetleri

DDeenneettççii vveeyyaa DDeenneettççiilleerriinn aadd›› vvee ggöörreevv ssüürreelleerrii,, Ramazan ÖZEL (görev süresi 1 y›l, “iki ola¤an genel kurul 
oorrttaakk vveeyyaa flfliirrkkeettiinn ppeerrssoonneellii oolluupp oollmmaadd››kkllaarr›› toplant›s› aras›ndaki dönem” flirket personeli ve orta¤› de¤ildir.)

Reflat EB‹R‹ (görev süresi 1 y›l, “iki ola¤an genel kurul 
toplant›s› aras›ndaki dönem” flirket personeli ve orta¤› de¤ildir.)
Mustafa Mahir ULUSOY (görev süresi 1 y›l, “iki ola¤an genel 
kurul toplant›s› aras›ndaki dönem” flirket personeli ve orta¤› 
de¤ildir.)

KKaatt››ll››nnaann YYöönneettiimm KKuurruulluu vvee yyaapp››llaann Dönem içinde yap›lan tüm Yönetim Kurulu toplant›lar›na
DDeenneettlleemmee KKuurruulluu ttooppllaanntt››llaarr›› ssaayy››ss›› kat›l›nm›fl, Denetleme Kurulumuz dört toplant› yapm›flt›r.

OOrrttaakkll››kk hheessaappllaarr››,, ddeefftteerr vvee bbeellggeelleerrii Hesap dönemi içinde muhtelif ve müteaddit tarihlerde yap›lan 
üüzzeerriinnddee yyaapp››llaann iinncceelleemmeenniinn kkaappssaamm››,, hhaannggii incelemelerde defter ve kay›tlar›n zaman›nda, do¤ru ve yasalara   
ttaarriihhlleerrddee iinncceelleemmee yyaapp››lldd››¤¤›› vvee vvaarr››llaann ssoonnuuçç uygun biçimde ifllenip ifllenmedi¤i kontrol edilmifltir. fiirket 

yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun tutulan karar defterine
geçirildi¤i görülmüfltür.

TTüürrkk TTiiccaarreett KKaannuunnuu’’nnuunn 335533’’nnccüü mmaaddddeessiinniinn fiirketin veznesinde iki ayda bir defa olmak üzere dönem içinde 
11’’nnccii ff››kkrraass››nn››nn 33 nnuummaarraall›› bbeennddii ggeerree¤¤iinnccee alt› defa say›m yap›lm›fl ve vezne fiili mevcudunun kay›tlarla 
oorrttaakkll››kk vveezznneessiinnddee yyaapp››llaann ssaayy››mmllaarr››nn mutab›k bulundu¤u görülmüfltür.
ssaayy››ss›› vvee ssoonnuuççllaarr››

TTüürrkk TTiiccaarreett KKaannuunnuu’’nnuunn 335533’’nnccüü mmaaddddeessiinniinn Her ay itibariyle yap›lan incelemelerde kay›tlar›n maddi 
11’’nnccii ff››kkrraass››nn››nn 44 nnuummaarraall›› bbeennddii ggeerree¤¤iinnccee mevcutlar ve k›ymetli evrak mevcudu ile mutab›k bulundu¤u
yyaapp››llaann iinncceelleemmee ttaarriihhlleerrii vvee ssoonnuuççllaarr›› müflahede edilmifltir.

‹‹nnttiikkaall eeddeenn flfliikkaayyeett vvee yyoollssuuzzlluukkllaarr vvee Dönem içinde denetleme kurulumuza herhangi bir flikayet veya
bbuunnllaarr hhaakkkk››nnddaa yyaapp››llaann iiflfllleemmlleerr yolsuzluk intikal etmemifltir.

Çelebi Hava Servisi Anonim fiirketi’nin 31.12.2004 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n Esas
Sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço ortakl›¤›n an›lan
tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemine ait kâr-zarar tablosu an›lan döneme ait gerçek
faaliyet sonuçlar›n› yans›tmakta, kâr da¤›t›m› hakk›ndaki Yönetim Kurulu önerisi yasalara ve ortakl›k esas sözleflmesine
uygun bulunmaktad›r.

Bilançonun ve kâr-zarar cetvelinin onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.

18.03.2005

DDEENNEETTLLEEMMEE KKUURRUULLUU

Ramazan ÖZEL Reflat EB‹R‹ Mustafa Mahir ULUSOY
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ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
01.01.2004 –– 331.12.2004 DDÖNEM‹NE ‹‹L‹fiK‹N

YILLIK MMAL‹ TTABLO VVE RRAPORLARA MMÜTEDA‹R BBEYANNAME

EEkk:: IIIIII

fiirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi taraf›ndan onaylanm›fl, 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren döneme ait,

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI No.25 ‘Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤’i uyar›nca

Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (“UFRS”) uygun olarak haz›rlanm›fl ve ba¤›ms›z denetimden geçmifl

iliflikteki konsolide mali tablolar›m›z›n ve raporlar›n

a. Taraf›m›zca incelendi¤ini, 

b. fiirketteki görev ve sorumluluk alan›m›zda sahip oldu¤umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu mali 

tablolar›n ve raporlar›n önemli konularda gerçe¤e ayk›r› bir aç›klama içermedi¤ini ya da aç›klaman›n 

yap›ld›¤› tarih itibar›yla yan›lt›c› olmas› sonucunu do¤urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi¤ini, 

c. fiirketteki görev ve sorumluluk alan›m›zda sahip oldu¤umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu  

konsolide mali tablolar›n ve raporlar›n flirketimizin ve oransal konsolidasyona tabi tutulan ifltirakimizin 

mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru biçimde yans›tt›¤›n›

bilgilerinize arz ederiz. 

Sayg›lar›m›zla,

ÇÇEELLEEBB‹‹ HHAAVVAA SSEERRVV‹‹SS‹‹ AA..fifi..

HH.. TTaannzzeerr GGüüccüümmeenn AA.. CCeemmiill EErrmmaann
MMaallii ‹‹flfllleerr DDiirreekkttöörrüü GGeenneell MMüüddüürr
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ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
1 OOCAK –– 331 AARALIK 22004 HHESAP DDÖNEM‹NE AA‹T 

BA⁄IMSIZ DDENET‹M RRAPORU
EEkk:: IIVV

11.. Çelebi Hava Servisi A.fi.’nin (“fiirket”) ve ifltirakinin (birlikte “Grup”) 31 Aral›k 2004 tarihi 
itibariyle haz›rlanan bilançosu ile ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir, özkaynak de¤iflim ve nakit ak›m tablolar›n›
denetlemifl bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Türk Liras›n›n sat›n alma gücüyle ifade
edilmifltir. Haz›rlanan bu mali tablolardan fiirket yönetimi sorumludur. Bizim sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z denetimlere
dayanarak bu mali tablolar üzerinde görüfl bildirmektir.

22.. Denetimlerimiz Uluslararas› Denetim Standartlar›’na uygun olarak yap›lm›flt›r. Bu standartlar, denetimin mali
tablolarda önemli bir yanl›fll›¤›n olup olmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanmas›n› ve
yap›lmas›n› gerektirmektedir. Denetim, mali tablolardaki tutarlara ve aç›klamalara baz olan kan›tlar›n incelenmesini
içerir. Denetim, ayn› zamanda, uygulanan muhasebe ilkelerinin ve yönetim taraf›ndan yap›lan önemli muhasebe
tahminlerinin ve genel olarak, mali tablolar›n sunumunun de¤erlendirilmesini de içerir. Denetimlerimizin, beyan
etti¤imiz görüflümüze makul bir baz teflkil etti¤i kan›s›nday›z.

33.. Görüflümüze göre, ekli mali tablolar Grub’un 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren
y›la ait faaliyet sonuçlar›n› ve nakit ak›mlar›n›, Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na (“UFRS”) uygun olarak
arz etmektedir.

DENET‹M SERBEST MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

Member of DDEELLOOIITTTTEE TTOOUUCCHHEE TTOOHHMMAATTSSUU

Selçuk Ürkmez
Sorumlu Ortak Bafl Denetçi

‹stanbul, 18 Mart 2005
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ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
31 AARALIK 22004 TTAR‹H‹ ‹‹T‹BAR‹YLE KKONSOL‹DE VVE 

31 AARALIK 22003 TTAR‹H‹ ‹‹T‹BAR‹YLE KKONSOL‹DE OOLMAYAN BB‹LANÇOLAR
(Tutarlar, TTürk pparas›n›n 331 AAral›k 22004’deki ssat›n aalma ggücü iile YYTL oolarak iifade eedilmifltir ((not 22))

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

Not 31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

DDÖÖNNEENN VVAARRLLIIKKLLAARR

Nakit ve nakit benzeri kalemler 4 13.338.556 9.953.065
Ticari alacaklar (net) 5 7.604.998 6.669.350
‹liflkili flirketlerden alacaklar 6 76.235 249.637
Stoklar 7 1.288.069 732.146
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar 8 3.196.191 3.079.170

Dönen Varl›klar Toplam› 25.504.049 20.683.368

DDUURRAANN VVAARRLLIIKKLLAARR

Finansal duran varl›klar (net) 9 240.648 217.985
Maddi duran varl›klar (net) 10 88.000.245 68.601.301
Yap ifllet devret yat›r›m› 11 37.071.623 -
Maddi olmayan duran varl›klar (net) 12 627.855 382.392
Di¤er uzun vadeli alacaklar (net) 58.137 145.158

Duran Varl›klar Toplam› 125.998.508 69.346.836

AAKKTT‹‹FF ((VVAARRLLIIKKLLAARR)) TTOOPPLLAAMMII 151.502.557 90.030.204



100 //

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
31 AARALIK 22004 TTAR‹H‹ ‹‹T‹BAR‹YLE KKONSOL‹DE VVE 

31 AARALIK 22003 TTAR‹H‹ ‹‹T‹BAR‹YLE KKONSOL‹DE OOLMAYAN BB‹LANÇOLAR
(Tutarlar, TTürk pparas›n›n 331 AAral›k 22004’deki ssat›n aalma ggücü iile YYTL oolarak iifade eedilmifltir ((not 22))

Not 31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

KKIISSAA VVAADDEELL‹‹ YYAABBAANNCCII KKAAYYNNAAKKLLAARR

K›sa vadeli mali borçlar 13 1.731.567 535.630
Ticari borçlar 14 7.615.894 4.440.721
‹liflkili flirketlere borçlar 6 587.044 227.174
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› 15 3.891.692 2.024.932
Ödenecek kurumlar vergisi 16 - 271.554

K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam› 13.826.197 7.500.011

UUZZUUNN VVAADDEELL‹‹ YYAABBAANNCCII KKAAYYNNAAKKLLAARR

Uzun vadeli mali borçlar 13 54.081.604 -
Uzun vadeli ticari borçlar 2.685 3.677
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 17 6.187.624 4.440.988
Ertelenmifl vergi pasifi 16 7.632.681 9.948.489

Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam› 67.904.594 14.393.154

ÖÖZZKKAAYYNNAAKKLLAARR

Sermaye 19 14.992.722 10.374.725
Yasal yedekler 19 16.840.099 18.019.731
Ola¤anüstü yedekler 19 8.547.535 36.547
Geçmifl y›llar kârlar› 29.391.410 39.706.036

Özkaynaklar Toplam› 69.771.766 68.137.039

PPAASS‹‹FF ((KKAAYYNNAAKKLLAARR)) TTOOPPLLAAMMII 151.502.557 90.030.204

TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER 18 - -

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
31 AARALIK 22004 TTAR‹H‹NDE SSONA EEREN YYILA AA‹T 

KONSOL‹DE VVE 331 AARALIK 22003 TTAR‹H‹NDE SSONA EEREN YYILA AA‹T 

KONSOL‹DE OOLMAYAN GGEL‹R TTABLOLARI
(Tutarlar, TTürk pparas›n›n 331 AAral›k 22004’deki ssat›n aalma ggücü iile YYTL oolarak iifade eedilmifltir ((not 22))

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

Not 2004 YYTL 2003 YYTL

Net sat›fllar 20 119.462.696 115.930.637
Sat›fllar›n maliyeti 21 (98.560.570) (77.710.876)

Brüt kâr 20.902.126 38.219.761

Faaliyet giderleri 22 (22.304.111) (14.074.050)

Faaliyet (zarar›)/kâr› (1.401.985) 24.145.711

Finansman gelirleri/(giderleri) (net) 23 215.352 (3.161.635)
Di¤er gelirler/(giderler) (net) 24 211.912 (811.700)

Vergi ve parasal kay›p öncesi (zarar)/kâr (974.721) 20.172.376

Vergi faydas›/(gideri) 16 1.106.309 (4.850.267)

Vergi sonras› ve parasal kazanç/(kay›p)
öncesi kâr 131.588 15.322.109

Parasal kazanç/(kay›p) 1.503.139 (2.292.062)

Net kâr 1.634.727 13.030.047

Hisse bafl›na kâr (YTL) 3. r 0,0011 0,0097



104 //

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
31 AARALIK 22004 TTAR‹H‹NDE SSONA EEREN YYILA AA‹T KKONSOL‹DE VVE 

31 AARALIK 22003 TTAR‹H‹NDE SSONA EEREN YYILA AA‹T KKONSOL‹DE OOLMAYAN

ÖZSERMAYE DDE⁄‹fi‹M TTABLOSU
(Tutarlar, TTürk pparas›n›n 331 AAral›k 22004’deki ssat›n aalma ggücü iile YYTL oolarak iifade eedilmifltir ((not 22))

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

Yasal OOla¤anüstü GGeçmifl YY›llar 

Sermaye Yedekler Yedekler Kâr› TToplam

YTL YTL YTL YTL YTL

1 Ocak 2003 itibariyle bakiye 10.374.725 12.730.918 32.075 56.712.569 79.850.287

Transferler - 5.288.813 4.472 (5.293.285) -

Ödenen Temettüler - - - (24.743.295) (24.743.295)

Dönem Net Kâr› - - - 13.030.047 13.030.047

31 Aral›k 2003 itibariyle bakiye 10.374.725 18.019.731 36.547 39.706.036 68.137.039

Yedeklerden Transferler 4.617.997 (1.775.534) - (2.842.463) -

Yedeklere Transferler - 595.902 8.510.988 (9.106.890) -

Dönem Net Kâr› - - - 1.634.727 1.634.727

31 Aral›k 2004 itibariyle bakiye 14.992.722 16.840.099 8.547.535 29.391.410 69.771.766



106 //

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
31 AARALIK 22004 TTAR‹H‹NDE SSONA EEREN YYILA AA‹T KKONSOL‹DE VVE 

31 AARALIK 22003 TTAR‹H‹NDE SSONA EEREN YYILA AA‹T KKONSOL‹DE OOLMAYAN

NAK‹T AAKIM TTABLOLARI
(Tutarlar, TTürk pparas›n›n 331 AAral›k 22004’deki ssat›n aalma ggücü iile YYTL oolarak iifade eedilmifltir ((not 22)) 

Not 2004 YYTL 2003 YYTL
‹‹fifiLLEETTMMEE FFAAAALL‹‹YYEETTLLEERR‹‹NNDDEENN 
KKAAYYNNAAKKLLAANNAANN NNAAKK‹‹TT AAKKIIMMII
Net dönem kâr› 1.634.727 13.030.047
Net dönem kâr›n› iflletme faaliyetlerinden 
elde edilen nakit ak›m›na getirmek için 
yap›lan düzeltmeler:

Maddi duran varl›klar›n amortisman› 10 10.061.766 8.052.360
Maddi olmayan duran varl›klar›n amortisman› 12 185.117 159.149
Mali duran varl›klardaki net de¤iflim 9 (22.663) (217.985)
Kredi faiz tahakkuku 13 238.377 -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 17 1.746.636 370.652
fiüpheli ticari alacak karfl›l›¤› 194.468 984.560
Parasal kazanç ile netlefltirilmifl vergi karfl›l›¤› (2.315.808) 3.372.492

‹flletme sermayesindeki de¤iflim öncesi 
faaliyetlerde kullan›lan net nakit ak›m› 11.722.620 25.751.275

‹flletme sermayesinde gerçekleflen de¤iflimler 25 3.772.145 (2.274.727)
Faaliyetlerde kullan›lan nakit 15.494.765 23.476.548

Ödenen vergi (271.554) (9.419.534)
‹flletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 15.223.211 14.057.014

YYAATTIIRRIIMM FFAAAALL‹‹YYEETTLLEERR‹‹NNDDEENN 
KKAAYYNNAAKKLLAANNAANN NNAAKK‹‹TT AAKKIIMMII

Maddi duran varl›k al›mlar› 10 (25.872.423) (15.548.576)
Yap›lmakta olan yat›r›mlarda ve verilen 

avanslarda gerçekleflen de¤iflim 10 (3.588.287) (106.579)
Yap ifllet devret yat›r›m› için verilen avanslar 11 (37.071.623) -
Maddi olmayan duran varl›k al›mlar› 12 (430.580) (62.578)
Di¤er yat›r›m faaliyetlerinde 

gerçekleflen de¤iflim 26 86.029 (144.118)
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (66.876.884) (15.861.851)

FF‹‹NNAANNSSMMAANN FFAAAALL‹‹YYEETTLLEERR‹‹NNDDEENN 
KKAAYYNNAAKKLLAANNAANN NNAAKK‹‹TT AAKKIIMMII

Mali borçlardaki net de¤iflim 55.039.164 217.314
Ödenen temettü - (24.743.295)

Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit 55.039.164 (24.525.981)

KKAASSAA VVEE BBAANNKKAALLAARRDDAAKK‹‹ NNEETT DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹MM 3.385.491 (26.330.818)

SSEENNEE BBAAfifiII NNAAKK‹‹TT VVEE NNAAKK‹‹TT BBEENNZZEERR‹‹ KKAALLEEMMLLEERR 4 9.953.065 36.283.883

SSEENNEE SSOONNUU NNAAKK‹‹TT VVEE NNAAKK‹‹TT BBEENNZZEERR‹‹ KKAALLEEMMLLEERR 4 13.338.556 9.953.065

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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1. fi‹RKET’‹N YYAPISI VVE FFAAL‹YET AALANI 

Çelebi Hava Servisi A.fi. (“fiirket”), 1958 y›l›nda Türk hava tafl›mac›l›¤›n›n ilk özel yer hizmetleri flirketi olarak
kurulmufltur. fiirket’in ana faaliyetleri yerli ve yabanc› havayollar› ile özel kargo flirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik,
ramp, kargo, uçufl operasyonu, uçak bak›m hizmetleri vs gibi hizmetler) ve yak›t ikmali konusunda hizmet vermektedir.
fiirket, Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹)’nin kontrolünde bulunan ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Adana, Antalya,
Dalaman, Bodrum, Çorlu, Bursa Yeniflehir, Gaziantep, Diyarbak›r, Erzurum, Kayseri, Samsun, Trabzon, Van, Malatya ve
Sivas havaalanlar›nda faaliyet göstermektedir. 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihleri itibariyle fiirket’te çal›flan
toplam personel say›s› s›ras›yla 2.267 ve 1.666’d›r. 

fiirket’in müflterek yönetim konsolidasyon metoduna göre %49.99 ifltirak oran›ndan 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
konsolide etti¤i Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal Yat›r›m ‹flletme A.fi. (“Çelebi IC”), fiirket ve DHM‹ aras›nda 24
fiubat 2004 tarihinde imzalanan “Antalya Hava Liman› 2. D›fl Hatlar Terminal Binas› (“Terminal”) yap›m, iflletim ve devir
ifllerine ait uygulama sözleflmesi” gere¤ince 23 Mart 2004 tarihinde kurulmufltur. Sözkonusu sözleflme ve bu
sözleflmeye ek olarak yap›lan 10 Kas›m 2004 tarihli mukaveleye göre Çelebi IC, Terminal yap›m›n› 24 ay içinde
tamamlayacak ve 41 ay 26 gün boyunca iflletecektir. ‹flletme süresi sonunda Terminal bedelsiz olarak DHM‹’ye
devredilecektir. Çelebi IC’nin di¤er büyük orta¤› %49.99 ifltirak oran›yla ‹çtafl ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.’dir. 

2. MMAL‹ TTABLOLARIN HHAZIRLANMA EESASLARI

fiirket ve Çelebi IC’nin (birlikte “Grup”) Mali tablolar›n›n haz›rlanmas›ndaki esaslar;

Ekli mali tablolar Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (“UFRS”) (önceki ad›yla Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›, “UMS”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan esaslar afla¤›daki
gibidir:

Grup; defterlerini ve yasal mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) mevzuat› ve
vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r. Ekli mali tablolar, yasal
kay›tlar esas al›narak, UFRS’ye göre gerçek durumu göstermek amac›yla Türk Liras›n›n sat›n alma gücündeki
de¤iflimlerle ilgili olan enflasyon muhasebesi dahil olmak üzere yap›lan düzeltme ve s›n›flamalar› da içeren SPK Seri XI
No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i çerçevesinde tutulan “Sermaye Piyasas›
Muhasebe Defteri” ne göre düzenlenmifltir.

SPK, 15 Kas›m 2003 tarihinde Seri XI No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i
yay›mlam›fl bulunmaktad›r. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak
üzere yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bununla birlikte, dileyen iflletmeler 31 Aral›k 2003 veya izleyen tarihler
itibariyle sona eren y›ll›k veya ara hesap dönemlerinden bafllamak üzere Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤ hükümlerini
uygulayabilecektir. 

Sözkonusu Tebli¤’in Otuz dördüncü K›s›m - Genel Hükümler, mali tablo yükümlülüklerine iliflkin geçici birinci
maddesinde belirtildi¤i üzere, mali tablolar›n Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤ hükümlerine göre zorunlu olarak
düzenlenece¤i ilk hesap döneminin bafl›na kadar geçen süre zarf›nda UFRS’ye göre mali tablo ve raporlar›n
düzenlenmesi ve kamuya aç›klanmas›, Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤’de öngörülen mali tablo haz›rlama ve ilan
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmündedir. Buna istinaden fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap
döneminden bafllayarak mali tablolar›n› UFRS’ye uygun olarak haz›rlamay› ve kamuya aç›klamay› benimsemifltir.
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31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤ini veya UFRS’yi seçerek erken uygulamaya bafllayan
iflletmeler, SPK’n›n Seri XI No: 1 “Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liflkin ‹lke ve Kurallar Hakk›nda
Tebli¤”, Seri XI No: 20 “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar
Hakk›nda Tebli¤” ve Seri XI No: 21 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Konsolide Mali Tablolara ve ‹fltiraklerin
Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤” kapsam›nda raporlama yapmalar› gerekmemektedir.

Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan esaslar afla¤›da ve Not 3’te aç›kland›¤› gibidir:

KKoonnssoolliiddaassyyoonn MMeettoodduu::
Çelebi IC, fiirket’in %49.99 ifltirak oran› ile Çelebi IC’nin di¤er ortaklar› ile müflterek yönetti¤i bir ifltirakidir. Bu
do¤rultuda, iliflikteki 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle haz›rlanm›fl finansal tablolar UMS 31 “‹fl Ortakl›klar›ndaki Kat›l›m
Paylar›n›n Finansal Raporlamas›” standart›nda belirtilen temel uygulama olan müflterek yönetim konsolidasyon
yöntemine göre konsolide edilmifltir. 

Çelebi IC’nin bilanço ve gelir tablosu kalemleri fiirket’in müflterek yönetimde sahip oldu¤u pay yüzdesi dikkate
al›narak fiirket’in bilanço ve gelir tablosu kalemleri ile toplanm›flt›r. fiirket’in Çelebi IC’den olan önemli borç alacak
bakiyeleri ve gelir tablosu kalemleri ifltirak oran›na göre elimine edilmifltir. 

EEnnffllaassyyoonn mmuuhhaasseebbeessii
Ekli mali tablolarda, Türk Liras›’n›n genel sat›n al›m gücündeki de¤iflmeler nedeniyle yap›lan düzeltmelerde,
Uluslararas› Muhasebe Standard› (“UMS”) No:29 (“Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”) esas
al›nm›flt›r.

UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile haz›rlanan mali tablolar›n bilanço tarihindeki ölçüm biriminden
gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullan›larak daha önceki dönemlere ait bakiyelerin de ayn› birimden
gösterilmesini öngörmektedir. UMS 29’un uygulanmas›n› gerektiren durumlardan biri, üç y›ll›k kümülatif enflasyon
oran›n›n, yaklafl›k %100 veya üzerinde olmas›d›r. Türkiye’de Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanan toptan
eflya fiyat endeksi baz al›nd›¤›nda söz konusu kümülatif oran 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle sona eren üç y›ll›k dönem
için, %69,7 olmufltur.

Bunun d›fl›nda, Fiyat endekslerinde yukar›da belirtilen düzeyde art›fl olmamakla beraber, halk›n tasarruflar›n› yabanc›
para cinsinden tutmas›, mal ve hizmet fiyatlar›n›n yabanc› para birimi üzerinden belirlenmesi, faiz oranlar›n›n, ücret ve
fiyatlar›n genel fiyat endekslerine ba¤lanmas›, k›sa vadeli ifllemler de dahil sat›n alma gücündeki kay›plar› karfl›lamak
için fiyatlar›n vade fark› konularak belirlenmesi gibi yüksek enflasyon emarelerinin mevcut bulunmas› halinde de UMS
29’un uygulanmas› gerekmektedir.

Enflasyona göre yap›lan düzeltmeler, Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanan toptan eflya fiyat endeksi
kullan›larak bulunan katsay›lar esas al›narak hesaplanm›flt›r (1994 endeksi=100). 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ekte
sunulan mali tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan söz konusu endeks ve katsay›lar afla¤›da belirtilmifltir:

Endeks Katsay›
31 Aral›k 2001 4.951,7 1,6972
31 Aral›k 2002 6.478,8 1,2971
31 Aral›k 2003 7.382,1 1,1384
31 Aral›k 2004 8.403,8 1,0000
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Türk Liras›’n›n ABD Dolar› karfl›s›ndaki y›ll›k de¤ifliminin, Türkiye’deki toptan eflya fiyat endeksiyle karfl›laflt›r›lmas›
afla¤›daki gibidir: 

Y›llar: 2004 2003 2002 2001 2000
ABD Dolar› de¤iflim oran› %(3,85) %(14,6) %13,6 %114,3 %24,4
TEFE enflasyon oran› %13,8 %13,9 %30,8 %88,6 %32,7

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan dolar kuru (piyasa kuru) 1 ABD
Dolar› = 1,3421 YTL’dir (31 Aral›k 2003: 1,3958 YTL).

UMS 29 endeksleme ifllemlerinin ana hatlar› afla¤›daki gibidir:

• Bilanço tarihi itibariyle cari sat›nalma gücü ile gösterilenler d›fl›ndaki tüm kalemler ilgili genel fiyat endeksi katsay›lar›
kullan›larak endekslenmifltir. Önceki y›llara ait tutarlar da yine ayn› flekilde endekslenmifltir.

• Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari olan sat›n alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi
tutulmam›fllard›r. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak al›nacak veya ödenecek kalemlerdir.

• Parasal olmayan aktif ve pasifler sat›n alma veya ilk kayda al›nma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre
içerisinde genel fiyat endeksinde meydana gelen de¤iflikliklerin al›m maliyetlerine ve birikmifl amortisman tutarlar›na
yans›t›lmas› suretiyle yeniden ifade edilmifltir. Böylece sabit k›ymetler, ifltirakler, stoklar ve benzeri aktifler piyasa
de¤erlerini geçmeyecek flekilde al›m de¤erleri üzerinden endekslenmifltir. Amortismanlar da benzeri flekilde yeniden
düzeltilmifllerdir. Özkaynaklar›n içerisinde yer alan tutarlar, bu tutarlar›n Grup’a kat›ld›¤› veya Grup içerisinde olufltu¤u
dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanmas› neticesinde yeniden düzeltilmifltir. 

• Bilançodaki parasal olmayan kalemlerin gelir tablosuna etkisi olanlar d›fl›ndaki gelir tablosunda yer alan tüm
kalemler, gelir ve gider hesaplar›n›n mali tablolara ilk olarak yans›t›ld›klar› dönemler üzerinden hesaplanan katsay›lar
ile endekslenmifllerdir.

• Net parasal vaziyet üzerinden genel enflasyon neticesinde oluflan kazanç veya kay›p, parasal olmayan aktiflere,
özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplar›na yap›lan düzeltmelerin fark›d›r. Net parasal vaziyet üzerinden
hesaplanan bu kazanç veya kay›p net kâra dahil edilmifltir.

YYeennii TTüürrkk LLiirraass››
5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti’nin Para Birimi Hakk›nda Kanun’un yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmifl olup,
bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi “Yeni Türk Liras›” (YTL) ve alt birimi ise “Yeni Kurufl” (YKr)
olarak tan›mlanm›flt›r. ‹lgili Kanun’un 2.maddesi ile Türk Liras› yeni para birimi olan Yeni Türk Liras›’na dönüfltürülmüfl
ve Türk Liras›’ndan alt› s›f›r kald›r›larak, bir milyon Türk Liras› eflittir bir Yeni Türk Liras› (1.000.000 TL= 1 YTL) de¤iflim
oran›nda yeni bir de¤er getirilmifltir. Baflbakanl›k Sermaye Piyasas› Kurulu’nun MSD-10/ 832 -43399 say›l› ve 1 Aral›k
2004 tarihli yaz›s›nda aç›kland›¤› üzere, 2005 y›l› içerisinde kamuya aç›klanacak olan hesap dönemlerine iliflkin mali
tablolar›n, karfl›laflt›rma amac›yla kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL
cinsinden sunulmas› gerekmektedir. Bu sebeple ekli mali tablolar YTL cinsinden haz›rlanm›flt›r.
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3. UUYGULANAN MMUHASEBE PPRENS‹PLER‹N‹N ÖÖZET‹

Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe prensipleri afla¤›daki gibidir:

aa.. ‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerr 
Ekteki mali tablolarda, Grup’un hissedarlar›, onlar›n sahibi oldu¤u flirketler, bunlar›n yöneticileri ve iliflkili olduklar›
bilinen di¤er gruplar, iliflkili flirketler olarak tan›mlanm›fllard›r. 

bb.. TTiiccaarrii aallaaccaakkllaarr
Ticari alacaklar, net gerçekleflebilir de¤erlerinden olas› flüpheli alacak karfl›l›klar› düflülmek suretiyle gösterilmektedir.
fiüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar, Grup Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›, al›nan teminatlar, geçmifl
tecrübeler ›fl›¤›nda ve mevcut ekonomik koflullar göz önünde bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek
alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlafl›ld›¤› y›lda zarar kaydedilmektedir. 

cc.. SSttookkllaarr››nn ddee¤¤eerrlleemmeessii
Stoklar 31 Aral›k 2004 tarihindeki paran›n sat›n al›m gücüyle ifade edilmifl maliyetin ya da net gerçekleflebilir de¤erin
(piyasa de¤erinden sat›fl giderlerinin düflülmesi yoluyla hesaplanan de¤er) düflük olan› ile de¤erlenmektedir.

dd.. FFiinnaannssaall dduurraann vvaarrll››kkllaarr
Finansal duran varl›klar sürekli bir de¤er düflüklü¤ü bulunmad›¤› takdirde, bilanço tarihi itibari ile enflasyona göre
endekslenmifl de¤erleri ile gösterilmektedir. Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›flmanl›k A.fi.’ne (“Çelebi Güvenlik”)
yap›lm›fl olan yat›r›m için de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›, Çelebi Güvenlik’in bilanço tarihi itibariyle özkaynaklar›ndaki
fiirket’in pay› ile enflasyona göre endekslenmifl yat›r›m tutar› aras›ndaki fark olarak hesaplanmaktad›r.

ee.. MMaaddddii vvee mmaaddddii oollmmaayyaann dduurraann vvaarrll››kkllaarr 
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n tarihi maliyetleri sat›nalma tarihinden itibaren enflasyona göre düzeltilmifltir.
Amortisman ve itfa paylar›, maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n enflasyona göre düzeltilmifl de¤erleri üzerinden
ve normal amortisman metoduna göre hesaplanm›flt›r. Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar afla¤›daki sürelerde
itfa edilmektedirler:

Makina ve cihazlar 5-20 y›l 
Tafl›tlar 5 y›l 
Döfleme ve demirbafllar 5 y›l
Özel maliyetler 15 y›l
Bilgisayar yaz›l›mlar› 5 y›l

Sabit k›ymet sat›fllar›ndan elde edilen kâr ve zararlar, mali tablolarda enflasyona göre düzeltilmifl de¤erleri üzerinden
hesaplanm›fl ve ilgili gelir ve gider hesaplar›na dahil edilmifltir. 

Varl›klar›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden daha yüksek oldu¤u takdirde, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle ikame
de¤erine indirgenmektedir.

Sabit k›ymetlerin tamir, bak›m ve onar›m› için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir.

Yap-‹fllet-Devret yat›r›m› ile do¤rudan iliflkili borçlanma maliyetlerinin ve bu maliyetlerin ilave edildi¤i varl›¤›n iflletmeye
gelecekte ekonomik yarar sa¤lamas›n›n muhtemel olmas› ve maliyetlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi halinde
borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varl›¤›n maliyetinin bir parças› olarak aktiflefltirilmektedir.
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ff.. VVaarrll››kkllaarr››nn ddee¤¤eerr ddüüflflüükkllüü¤¤üü
Ertelenmifl vergi aktifi ve finansal varl›klar d›fl›ndaki tüm uzun vadeli varl›klar, UMS 36’ya göre (“Varl›klar›n De¤er
Düflüklü¤ü”) incelenmektedir. UMS 36 uyar›nca, bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden büyük ise de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rmak gerekmektedir. ‹kame de¤eri, varl›¤›n net sat›fl de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan›
olarak kabul edilir. Kullan›m de¤eri, varl›¤›n sürekli kullan›m› sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girifllerinin
ve kullan›m ömrü sonundaki sat›fl de¤erinin toplam›n›n bugünkü de¤eridir.

gg.. VVeerrggii vvee eerrtteelleennmmiiflfl vveerrggiilleerr
Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, cari dönem vergisi ile ertelenmifl vergilerdeki de¤iflimi içermektedir. Grup, UMS
12’ye (“Vergilendirme” – yeniden düzenlenmifl) uygun olacak flekilde, dönem sonuçlar› üzerinden cari ve ertelenmifl
vergileri hesaplamaktad›r.

Haz›rlanan mali tablolarda, Grup’un dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü için
karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler
dikkate al›narak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.

Ertelenmifl vergi aktifi ve pasifi, baz› gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel aç›lardan farkl›
de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan zamanlama farkl›l›klar›n› baz alarak, yükümlülük metoduna göre
hesaplanmaktad›r. Ertelenmifl vergi pasifi, oluflan vergilendirilebilir tüm zamanlama farkl›l›klar› için hesaplanmakta
olup, ertelenmifl vergi aktifi ise sadece ortaya ç›kacak bu aktifin itfa edilebilece¤i, vergilendirilebilir bir kâr›n gelecekte
oluflmas› beklendi¤inde kay›tlara al›nmaktad›r.

Ertelenmifl vergi, varl›klar›n olufltu¤u veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi oranlar›
üzerinden hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. 

Ödenecek Kurumlar Vergisi tutarlar›, peflin ödenen Kurumlar Vergisi tutarlar›yla, iliflkili oldu¤undan flirket baz›nda
netlefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi aktif ve pasifi de ayn› flekilde netlefltirilmektedir.

hh.. KK››ddeemm ttaazzmmiinnaatt›› kkaarrflfl››ll››¤¤››
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu ifl sözleflmelerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iflten ç›kar›lma durumunda
ödenmektedir. K›dem tazminat› karfl›l›¤› bilanço tarihi itibar›yla buna hak kazanan bütün çal›flanlar›n ifline son verilmesi
varsay›m› ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülü¤ün toplam tutar›d›r. 

Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda UMS 19 (“Personele Sa¤lanan Haklar” - yeniden düzenlenmifl) uygulanm›flt›r. Gelecek
k›dem tazminat› ödemeleri uygun iskonto oran› ile tahmin edilen enflasyonun neti oran› ile reeskonta tabi tutularak
bilanço tarihindeki de¤erine getirilmifltir.

ii.. YYaabbaanncc›› ppaarraa iiflfllleemmlleerrii
Grup’un yasal kay›tlar›nda, yerel para birimi d›fl›ndaki paralar (Türkiye için YTL d›fl›ndaki para birimleri)
muhasebelefltirilen ifllemler, ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak yerel para birimine çevrilmektedir. Bilançoda yer alan
dövize ba¤l› varl›k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmifllerdir. Bu
çevrimden ve dövizli ifllemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârlar›/zararlar› gelir tablosunda yer
almaktad›r. 
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jj.. GGeelliirr ttaahhaakkkkuukkuu
Gelirler olufltu¤unda tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir. Net sat›fllar, iskontolar ve iadeler düflüldükten 
sonra dönem içinde sat›lan hizmet ve mamullerin, 31 Aral›k 2004 tarihindeki paran›n sat›n al›m gücüyle ifade edilmifl
fatura tutarlar›n› içermektedir.

kk.. FFiinnaannssaall kkiirraallaammaa –– KKiirraacc›› kkoonnuummuunnddaa GGrruupp
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Grup’a ait bir varl›k olarak
görülür. Kiralayana karfl› yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal
kiralama taahhüdü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her muhasebe
dönemine düflen yükümlülü¤ün sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi boyunca olufltu¤u döneme ait
gelir tablosuna kaydedilir. 

ll.. FFiinnaannssaall eennssttrrüümmaannllaarr
Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n bir araya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baflka bir varl›kla
de¤ifltirilebilece¤i veya bir taahhüdün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri, aktif bir
pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›fltan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek borca eflittir.

Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri Grup taraf›ndan piyasalara iliflkin bilgiler ve gerekli de¤erleme
yöntemleri kullan›larak belirlenmifltir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan›lan piyasa verilerinin
yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Grup’un varl›klar›n› elden ç›karmas›
durumunda cari piyasa koflullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir.

Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi flarta ba¤l› taahhütler ve vadeli al›m-sat›m
ifllemleri gibi di¤er türev enstrümanlar, karfl› taraf›n anlaflman›n flartlar›n› yerine getirememesi durumunda, Grup
finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.

Baz› finansal varl›klar›n maliyet de¤erine eflit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe¤e uygun
de¤erlerine eflit oldu¤u varsay›lmaktad›r.

Afla¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve varsay›mlar
belirtilmifltir.

NNaakkiitt vvee nnaakkiitt bbeennzzeerrii kkaalleemmlleerr:: Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri y›l sonu kurundan
de¤erlenmifllerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun tahmini
de¤erleridir.

TTiiccaarrii aallaaccaakkllaarr vvee ttiiccaarrii bboorrççllaarr:: Tahsili flüpheli alacaklar karfl›l›¤› sonras› ticari alacaklar ile ticari borçlar›n
bilançodaki mevcut de¤erleri, gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerrddeenn aallaaccaakkllaarr//bboorrççllaarr:: ‹liflkili flirketlerden alacaklar/borçlar›n bilanço de¤erleri gerçe¤e uygun
de¤erler olarak kabul edilir.

Finansal duran varl›klar UMS 29’a göre endekslenmifl maliyet üzerinden kaydedilmektedir. Ancak ilgili ifltirakin bilanço
tarihi itibariyle tarihi maliyet esas›na göre olan özkaynak toplam›ndaki Grup’un pay› üzerinden de¤er düflüfl karfl›l›¤›
ayr›lmaktad›r. Finansal duran varl›klara iliflkin kâr veya zararlar ilgili dönemin net kâr veya zarar› içerisinde
gösterilmektedir.
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KKuullllaann››llaann kkrreeddiilleerr:: Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte sabitlenen piyasa faiz oranlar›na tabidir, fakat piyasada
oluflacak oranlara ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilmektedir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar›ndan
muhasebelefltirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilir ve olufltuklar› dönemde
ödenmeyen k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir. 

TTaahhssiillaatt rriisskkii
Grup’un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmifl
tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne al›narak de¤erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤›
ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara iliflkin risk, söz konusu fonlar›n banka mevduat›na
yat›r›lmas› nedeniyle s›n›rl›d›r.

FFiiyyaatt rriisskkii
Grup, faaliyet konusu nedeniyle yabanc› para birimlerinin Türk Liras› karfl›s›ndaki de¤erlerinin de¤iflimlerine ba¤l›
olarak kur dalgalanmalar›na maruz kalmaktad›r. Grup’un hizmet sat›fllar› yabanc› para cinsinden yap›lmaktad›r. Türk
Liras›n›n ABD Dolar› ve Euro karfl›s›nda güçlenmesi Grup’un sat›fllar› üzerinde negatif bir etki yaratmaktad›r.

LLiikkiiddiittee rriisskkii 
Grup genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakite çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek kendisine fon
yaratmaktad›r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun de¤erleri ile kay›tlarda yer almaktad›r. 

mm.. NNeettlleeflflttiirrmmee
Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk› var olmas›, net olarak ödenmesi veya tahsilinin
mümkün olmas›, veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin efl zamanl› olarak gerçekleflebilmesi
halinde, bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.

nn.. MMuuhhaasseebbee ttaahhmmiinnlleerrii
Mali tablolar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim’in, bilanço tarihi
itibariyle mali tablolarda yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de¤erlerini, bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin
aç›klamalar›, dönem içerisinde oluflan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda bulunmas›
gerekmektedir. Gerçek sonuçlar, bu tahminlerden farkl›l›k gösterebilmektedir.

oo.. KKâârr ppaayyllaarr››
Kâr pay› alacaklar›, temettü da¤›t›m›n›n yap›laca¤› dönemde gelir kaydedilir, kâr pay› ödemeleri ise ilan edildikleri
dönemde kârdan da¤›t›m olarak gösterilir.

pp.. GGrruuppllaarr bbaazz››nnddaa ffaaaalliiyyeett ssoonnuuççllaarr›› 
Grup yer hizmetleri ve havaalan› terminal inflaat› ve iflletilmesi alanlar›nda faaliyet göstermektedir. Gruplar baz›nda
faaliyet sonuçlar›n› için Not 28’e bak›n›z. Grup’un tüm tesisleri Türkiye’de bulunmaktad›r. 

rr.. HHiissssee bbaaflfl››nnaa kkâârr
31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihleri ile biten y›llara iliflkin olarak birim hisse bafl›na kâr hesaplamalar›, UMS 33’e (“Hisse
Bafl›na Kâr Pay›”) uygun olarak yap›lm›flt›r. 31 Aral›k 2004 dönemi için ayr›ca di¤er mali enstrümanlara iliflkin hisse
bafl›na kâr hesaplanmas›n› gerektirecek, baflka bir mali enstrüman bulunmamaktad›r.

fiirket’in ç›kar›lm›fl sermayesi her biri 10.000 TL nominal de¤erde 1.350.000.000 (31.12.2003: 900.000.000) adet hisseye
bölünmüfltür.
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31 Aral›k 2004 ve 2003 y›llar› için Grup hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve birim hisse bafl›na kâr hesaplamalar›
afla¤›daki gibidir:

2004 2003
Tedavüldeki hisse senedi adedi 
1 Ocak itibariyle (toplam) 900.000.000 450.000.000

Ç›kar›lan bedelsiz hisseler 
- Maddi duran varl›k yeniden de¤erleme art›fl fonu - 450.000.000
- Yasal yedeklerden sermayeye transferler 168.659.200 -
- Sermaye enflasyon düzeltme fark›ndan 

sermayeye transfer 11.340.800 -
- Birikmifl kârlardan sermayeye transferler 270.000.000 -

Tedavüldeki hisse senedi adedi 
31 Aral›k itibariyle (toplam) 1.350.000.000 900.000.000

Tedavüldeki hisse senedinin
a¤›rl›kl› ortalama adedi 1.350.000.000 1.350.000.000

Net kâr (YTL) 1.634.727 13.030.047

Hisse bafl›na kâr adi hisse senedi sahipleri (YTL) 0,0011 0,0097

fiirket kâr da¤›t›m› ile ilgili çal›flmalar›n› SPK’n›n 30.12.2004 tarih ve 51/1747 say›l› toplant›s›nda al›nan karar ve yine
SPK’n›n 25.02.2005 tarih ve 7/242 say›l› karar›na uygun olarak yürütmektedir. Bununla beraber, bu rapor tarihi itibariyle
fiirket’in Yönetim Kurulu 2004 y›l› faaliyetlerine iliflkin olarak Genel Kurul’da görüflülüp onaylanacak kâr pay› ile ilgili
çal›flmalar›n› tamamlamad›¤›ndan, bu rapor kapsam›nda kâr da¤›t›m tablosu verilmemifltir.

4. NNAK‹T VVE NNAK‹T BBENZER‹ KKALEMLER

31 AAral›k  22004 YYTL 31 AAral›k    22003 YYTL
Kasa 17.192 6.570
Al›nan çekler - 4.554
Vadesiz mevduatlar 8.301.524 4.894.698
Vadeli mevduatlar 5.019.840 5.047.243

13.338.556 9.953.065

Vadeli Mevduatlar:

Tutar Para ccinsi Faiz ooran› Vade 31 AAral›k 22004 YYTL
3.245.000 ABD Dolar› %1,25-2,60 03.01.2005 4.355.115

137.000 EUR %2,60 03.01.2005 250.271
414.454 YTL %18,25 03.01.2005 414.454

5.019.840
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Tutar Para ccinsi Faiz ooran› Vade 31 AAral›k 22003 YYTL
3.033.037 ABD Dolar› %0,90-1,50 02.01.2004 4.819.563
227.680 YTL %23,50 02.01.2004 227,680

5.047,243

5. TT‹CAR‹ AALACAKLAR ((NET)
31 AAral›k  22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

Ticari alacaklar 7.578.991 6.666.004
Alacak senetleri 1.342 -
Verilen depozito ve teminatlar 24.665 3.346
fiüpheli ticari alacaklar 2.387.471 2.193.003
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (2.387.471) (2.193.003)
Toplam 7.604.998 6.669.350

2004 ve 2003 y›llar›nda gerçekleflen flüpheli alacaklar karfl›l›¤› hareketleri afla¤›daki gibidir: 

2004 2003
Aç›l›fl bakiyesi 2.193.003 1.208.440
Dönem gideri 461.084 1.132.432
Parasal kazanç (266.616) (147.869)
Kapan›fl bakiyesi 2.387.471 2.193.003

6. ‹‹L‹fiK‹L‹ KKURULUfiLARLA ‹‹fiLEMLER VVE BBAK‹YELER
31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerrddeenn aallaaccaakkllaarr
Çelebi Güv. Sis. ve Dan. A.fi. 75.679 76.602
Çelebi Hizmet Rest. ‹fll. G›da Turizm  A.fi. 556 171.630
Çelebi Hizm. G›d. ‹fll. Turizm Tic. A.fi. - 1.405

76.235 249.637

‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerree bboorrççllaarr
‹çtafl ‹nflaat San. ve Ticaret A.fi. 219.437 -
Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.fi. 213.759 112.133
Çelebi Holding A.fi. 151.984 114.318
Ortaklara borçlar 1.864 723

587.044 227.174

31 AAral›k 22004 YYTL 331 AAral›k 22003 YYTL 
‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerree vveerriilleenn ssaabbiitt kk››yymmeett aavvaannssllaarr››
‹çtafl ‹nflaat San. ve Ticaret A.fi. (Yap-‹fllet-Devret) 17.841.413 -

17.841.413 -
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2004 YYTL 2003 YYTL 
‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerree mmuuhhtteelliiff ssaatt››flflllaarr
Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.fi. 103.690 51.960
Çelebi Güv. Sis. ve Dan. A.fi. 44.102 33.260
Çelebi Hizmet Rest. ‹fll. G›da Turizm A.fi. 17.313 64.748
Çelebi Holding A.fi. 6.132 3.578
Çelebi Hizm. G›d. ‹fll. Turizm Tic. A.fi. 527 -

171.764 153.546

2004 YYTL 22003 YYTL 
‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerree ööddeenneenn ppeerrssoonneell ttaaflfl››mmaa ggiiddeerrlleerrii
Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.fi. 3.119.704 2.552.309

HHoollddiinngg ggiiddeerrlleerrii kkaatt››ll››mm ppaayy›› ((**))
Çelebi Holding A.fi. 3.757.067 2.041.011

‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerrddeenn aall››nnaann mmaaddddii dduurraann vvaarrll››kkllaarr
Çelebi Hizmet Rest. ‹fll. G›da Turizm A.fi. 2.110.378 10.662.838

‹‹lliiflflkkiillii flfliirrkkeettlleerrddeenn ddii¤¤eerr aall››mmllaarr ((****))
Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.fi. 1.134.425 947.553
Çelebi Güv. Sis. ve Dan. A.fi. 577.011 269.930
Çelebi Hizmet Rest. ‹fll. G›da Turizm A.fi. 77.954 14.187
Çelebi Holding A.fi. 69.035 15.991
Çelebi Hizm. G›d. ‹fll. Turizm Tic. A.fi. 15.524 7.533

1.873.949 1.255.194

(*) Çelebi Holding A.fi.’den al›nan holding giderleri kat›l›m paylar› Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin Çelebi Holding A.fi.'den
ald›¤› hukuki dan›flmanl›k, mali dan›flmanl›k, insan kaynaklar› dan›flmanl›k hizmetlerini içermektedir. Bu giderler Çelebi
Holding A.fi.’nin ifltirakleri aras›nda ifltirak personel kifli say›lar›, flirket cirolar› ve aktif büyüklükleri gibi kriterler dikkate
al›narak oluflturulan anahtar vas›tas›yla yap›lmaktad›r.

(**) Di¤er al›mlar, araç kiras›, güvenlik, organizasyon bedelleri ve di¤er sair giderlerden oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihi itibari ile iliflkili flirketler lehine, kredilerle ilgili verilen kefaletler afla¤›daki gibidir: 

31 AAral›k 22004 31 AAral›k 22004 31 AAral›k 22003
ABD DDolar› YTL YTL

Çelebi Holding A.fi. - 6.730.000 1.024.561
Çelebi IC (*) 28.462.000 - -

(*) Çelebi IC 56,924,000 ABD Dolar› tutar›nda uzun vadeli kredi için sözleflme imzalam›fl olup, fiirket bu kredinin
%50’sine garanti vermifl bulunmaktad›r. 
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7. SSTOKLAR 
31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

Ticari mallar 414.021 192.104
Di¤er stoklar 862.016 539.998
Verilen siparifl avanslar› 12.032 44

1.288.069 732.146

8. DD‹⁄ER AALACAKLAR VVE DDÖNEN VVARLIKLAR

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
Peflin ödenen giderler 1.543.120 1.326.787
‹adesi talep edilen KDV 691.127 1.079.663
Devreden KDV 547.330 106.288
Sat›c›lara verilen avanslar 234.532 298.865
Personele verilen avanslar 117.475 26.676
2004 y›l›na ait peflin ödenen stopaj vergisi 37.865 -
Di¤er çeflitli alacaklar 19.212 149.139
Gelir tahakkuklar› 5.530 91.752

3.196.191 3.079.170

9.  FF‹NANSAL DDURAN VVARLIKLAR ((NET)

Grup’un 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihleri itibariyle finansal duran varl›klar›, sermaye paylar› ve oranlar›
afla¤›daki gibidir: 

De¤er ddüflüklü¤ü NNet
Maliyet kkarfl›l›¤› Defter DDe¤eri

3311 AArraall››kk 22000044 Pay› %% YTL YTL YTL

Çelebi Güvenlik Sistemleri 
ve Dan›flmanl›k A.fi (*) 94,80 1.140.368 (899.720) 240.648

3311 AArraall››kk 22000033

Çelebi Güvenlik Sistemleri 
ve Dan›flmanl›k A.fi (*) 94,80 1.112.399 (894.414) 217.985

(*) Grup’un Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›flmanl›k A.fi.’ye (“Çelebi Güvenlik”) olan ifltiraki Çelebi Güvenlik’in
toplam aktif, has›lat, bilanço d›fl› yükümlülük bak›m›ndan küçük olmas› ve faaliyet hacminin düflük olmas› nedenleriyle
mali tablolar› önemli ölçüde etkilemeyece¤i için konsolidasyona tabi tutulmam›flt›r. Çelebi Güvenlik Türkiye’deki
havaalanlar›nda havayollar› flirketlerine güvenlik hizmeti vermektedir.
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10. MMADD‹ DDURAN VVARLIKLAR ((NET)

Tesis, MMakina ÖÖzel 
ve CCihazlar Tafl›tlar Demirbafllar Maliyetler ((*) Toplam

YTL YTL YTL YTL YTL
MMaalliiyyeett ddee¤¤eerrii
1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi 88.016.527 3.849.005 9.047.121 42.617.231 143.529.884
Al›mlar 22.294.700 782.745 566.612 2.228.366 25.872.423
Ç›k›fllar (394.200) (50.713) (17.759) - (462.672)
31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi 109.917.027 4.581.037 9.595.974 44.845.597 168.939.635

BBiirriikkmmiiflfl aammoorrttiissmmaannllaarr
1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi 55.339.337 2.838.733 7.713.719 9.143.373 75.035.162
Dönem gideri 6.063.951 408.469 498.435 3.090.911 10.061.766
Ç›k›fllar (394.200) (50.713) (17.759) - (462.672)
31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi 61.009.088 3.196.489 8.194.395 12.234.284 84.634.256

Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar - - - - 3.341.330

Verilen Avanslar 31 Aral›k 2004 - - - - 353.536

Verilen Avanslar 31 Aral›k 2003 - - - - 106.579

31 Aral›k 2004 ‹tibariyle
Net Defter De¤eri 48.907.939 1.384.548 1.401.579 32.611.313 88.000.245

31 Aral›k 2003 ‹tibariyle
Net Defter De¤eri 32.677.190 1.010.272 1.333.402 33.473.858 68.601.301

(*) Özel maliyetler, fiirket’in faaliyet gösterdi¤i havaalanlar›nda Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi’nden (“DHMI”) 
kiralanm›fl olan arsalar üzerine infla etmifl oldu¤u istasyonlar ve di¤er binalardan oluflmaktad›r. 

Finansal kiralama yoluyla al›nan sabit k›ymetlerin net bilanço de¤erleri:

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
Tesis makina ve cihazlar 11.060.338 8.283.210
Tafl›tlar 427.435 1.691

11.487.773 8.284.901

11. YYAP ‹‹fiLET DDEVRET YYATIRIMI
31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

Çelebi IC taraf›ndan Antalya Havaliman› 
2. D›fl Hatlar Terminali yap›m› ile ilgili 
müteahhit firmalara verilen avanslar 
ve hakedifller (Not 1’e bak›n›z) 37.071.623 -
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31 AARALIK 22003 TTAR‹H‹ ‹‹T‹BAR‹YLE KKONSOL‹DE OOLMAYAN BB‹LANÇOLAR
(Tutarlar, TTürk pparas›n›n 331 AAral›k 22004’deki ssat›n aalma ggücü iileYTL oolarak iifade eedilmifltir ((not 22))

12. MMADD‹ OOLMAYAN DDURAN VVARLIKLAR ((NET)

Haklar Bilgisayar YYaz›l›mlar› Toplam
YTL YTL YTL

MMaalliiyyeett DDee¤¤eerrii
1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi - 1.335.035 1.335.035
Al›mlar 1.786 428.794 430.580
31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi 1.786 1.763.829 1.765.615

BBiirriikkmmiiflfl aammoorrttiissmmaannllaarr
1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi - 952.643 952.643
Dönem gideri 200 184.917 185.117
31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi 200 1.137.560 1.137.760

31 Aral›k 2004 ‹tibariyle Net
Defter De¤eri 1.586 626.269 627.855

31 Aral›k 2003 ‹tibariyle Net Defter De¤eri - 382.392 382.392

13. MMAL‹ BBORÇLAR
31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

K›sa vadeli banka kredileri 1.414 535.630
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara 
taksit ve faizleri 238.377 -
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 1.491.776 -
Toplam K›sa Vadeli Mali Borçlar 1.731.567 535.630

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm› 54.017.147 -
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 64.457 -
Toplam Uzun Vadeli Mali Borçlar 54.081.604 -
Toplam Mali Borçlar 55.813.171 535.630



134 //

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
31 AARALIK 22004 TTAR‹H‹ ‹‹T‹BAR‹YLE

KONSOL‹DE MMAL‹ TTABLOLARA ‹‹L‹fiK‹N DD‹PNOTLAR 

Mali borçlar›n geri ödemeleri analizi afla¤›daki gibidir:

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL

1 y›l içinde ödenecekler 1.731.567 535.630
1 – 2 y›l içinde ödenecekler 17.399.122 -
2 – 3 y›l içinde ödenecekler 17.334.666 -
3 – 4 y›l içinde ödenecekler 17.334.666 -
4 – 5 y›l içinde ödenecekler 2.013.150 -

55.813.171 535.630

31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle k›sa vadeli banka kredileri faizsiz spot kredilerden oluflmaktad›r.

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara ve faizleri afla¤›daki gibidir: 

Faiz 31 AAral›k 22004 31 AAral›k 22004
Döviz CCinsi Oran› %% Döviz TTutar› YTL

ABD Dolar› 5,5-6,0 177.615 238.377

Uzun vadeli banka kredileri afla¤›daki gibidir:

Faiz 31 AAral›k 22004 31 AAral›k 22004
Döviz CCinsi Vade Oran› %% Döviz TTutar› YTL
ABD Dolar› fiubat 2005-May›s 2009 5,5 10.500.000 14.092.050
ABD Dolar› Nisan 2006-Ekim 2008 (*) Libor+2,9 29.748.226 39.925.097

54.017.147

(*) Grup Nisan 2004 tarihinde 7.500.000 ABD Dolar› fiirket ve 56.924.000 ABD Dolar› Çelebi IC taraf›ndan olmak üzere
toplam 64.424.000 ABD dolar› kredi temin etmifl olup, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle temin edilen kredilerden fiirket
4.500.000 ABD Dolar›n› ve Çelebi IC ise 49.950.000 ABD Dolar›n› (iliflikteki mali tablolarda oransal konsolidasyon
sebebiyle 24.972.238 ABD Dolar› olarak gösterilmifltir) kullanm›flt›r. ‹lk iki y›lda geri ödemesi olmayan kredilerin vadesi
3,5-4 y›l aral›¤›nda olup, kredilerin geri ödemesi Nisan 2006 tarihinden bafllayarak, toplam kullan›m üzerinden alt› ayda
bir alt› eflit taksitle gerçekleflecektir.

Tamam› ABD Dolar› cinsinden olan finansal kiralama borçlar›n›n YTL tutarlar› afla¤›daki gibidir:

Taksitlerin ‹leriki DDönemlere
Bugünkü DDe¤eri AAit FFaiz Toplam TTaksitler 

YTL YTL YTL
1.556.233 71.225 1.627.458
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14. TT‹CAR‹ BBORÇLAR

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
K›sa vadeli ticari borçlar 7.615.894 4.430.262
Borç senetleri - 10.459

7.615.894 4.440.721

15. DD‹⁄ER BBORÇLAR VVE GG‹DER TTAHAKKUKLARI

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
Ödenecek maafl ve ücret tahakkuklar› 1.793.406 1.105.538
Tahakkuk eden sat›fl komisyonlar› 694.559 -
Ödenecek SSK primleri 620.159 477.666
Ödenecek vergi ve harçlar 697.926 391.546
Di¤er çeflitli borçlar ve yükümlülükler 85.642 50.182

3.891.692 2.024.932

16. VVERG‹

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
ÖÖddeenneecceekk kkuurruummllaarr vveerrggiissii::
Kurumlar vergisi karfl›l›¤› (*) - 5.500.928
Peflin ödenmifl vergi ve fonlar (-) - (5.229.374)

- 271.554

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
VVeerrggii ggiiddeerrii//((ffaayyddaass››))::
Cari dönem vergi gideri - 5.500.928
Ertelenmifl vergi faydas› (1.106.309) (650.661)

(1.106.309) 4.850.267

(*) Grup’un, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle vergi yükümlülü¤ü olmad›¤›ndan dolay› kurumlar vergisi karfl›l›¤›
hesaplanmam›flt›r.

KKuurruummllaarr VVeerrggiissii
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. fiirket’in cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliflkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.

Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan
vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurt içinde yerleflik flirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi
olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düflüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
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Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar›
• 2003 y›l›: %30 (%10 oran›ndaki fon pay› kald›r›lm›flt›r) 
• 2004 y›l›: %33 (Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2004 tarihli say›s›nda yay›nlanan 5035 say›l› kanun ile kurumlar vergisi oran›   

%30’dan %33’e yükseltilmifltir.)
• 2005 y›l›: %30 

Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar
vergisi oran› 24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere %25’den %30’a yükseltilmifltir. Bu oran 2004 y›l›nda ise
%33 olarak uygulanm›flt›r. 2005 y›l› kurum kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aflamas›nda
kurum kazançlar› üzerinden %30 oran›nda geçici vergi hesaplanacakt›r.

Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kârdan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak oluflan
zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluflan kârlardan düflülemez.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili
y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi
Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilir.

GGeelliirr VVeerrggiissii SSttooppaajj››
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kâr pay› elde eden ve bu kâr paylar›n› kurum kazanc›na dahil
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak
üzere kâr paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003
tarihinden itibaren tüm flirketlerde %10 olarak ilan edilmifltir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kâr paylar› gelir
vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen baz› kazançlar üzerinden
da¤›t›ma ba¤l› olmaks›z›n yap›lan istisna kazanç stopaj› genel olarak kald›r›lm›flt›r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden
önce al›nm›fl yat›r›m teflvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden hala %19.8 vergi tevkifat›
yap›lmas› gerekmektedir. fiirketlerin vergilendirilebilir kazançlar› yat›r›m indirimi istisnas›na konu olabilecek tutara
ulafl›ncaya dek, bu indirimden yararlan›labilir. fiirketlerin kâr etmemesi ya da zararda olmas› durumunda bu indirim
hakk› sonraki y›llarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Kazanç
yetersizli¤i nedeniyle yararlan›lamayan yat›r›m indirimi istisnas›, istisnan›n uygulanabilece¤i sonraki y›llar için y›ll›k
TEFE art›fl oran›nda art›r›larak uygulan›r. 

EEnnffllaassyyoonnaa GGöörree DDüüzzeellttiillmmiiflfl VVeerrggii HHeessaappllaammaass››
2003 y›l› ve önceki dönemlerde, sabit k›ymetlerin ve buna ba¤l› olarak amortismanlar›n›n senelik olarak yeniden
de¤erlemeye tabi tutulmalar› haricinde; vergiye esas dönem kâr› enflasyona göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden
hesaplanmamaktayd›. 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun ile
Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n 2004 y›l› ve sonraki dönemlerde geçerli olacak flekilde; enflasyon
oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda uygulanmas›n› gerekmektedir. Vergi mevzuat›ndaki
enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard›ndaki
hükümlerden önemli ölçüde farkl›l›k göstermemektedir.

EErrtteelleennmmiiflfl VVeerrggii
fiirket, vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan
kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü muhasebelefltirmektedir. Söz
konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile UFRS'ye göre haz›rlanan mali
tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup afla¤›da aç›klanmaktad›r. Ertelenmifl vergi oran›
%30’dur (2003: %30).
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31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k  22003 YYTL
EErrtteelleennmmiiflfl vveerrggiiyyee ttaabbii zzaammaannllaammaa ffaarrkkll››ll››kkllaarr››::
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n 
de¤erlenmesi 41.241.615 38.736.975
Stoklar›n de¤erlemesi 400 -
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (344.734) (1.134.358)
Tahakkuk eden personel ikramiye giderleri (462.122) -
Tahakkuk eden sat›fl komisyonlar› (694.559) -
Vergiden mahsup edilecek dönem zarar› (1.834.476) -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (6.187.624) (4.440.988)
Yat›r›m indirimi (6.276.226) -

25.442.274 33.161.629

31 AAral›k 22004 YYTL 331 AAral›k 22003 YYTL
EErrtteelleennmmiiflfl vveerrggii ((aakkttiifflleerrii))//ppaassiifflleerrii::
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n 
de¤erlenmesi 12.372.484 11.621.092
Stoklar›n de¤erlemesi 120 -
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (103.420) (340.307)
Tahakkuk eden personel ikramiye giderleri (138.637) -
Tahakkuk eden sat›fl komisyonlar› (208.368) -
Vergiden mahsup edilecek dönem zarar› (550.343) -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (1.856.287) (1.332.296)
Yat›r›m indirimi (1.882.868) -

7.632.681 9.948.489

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
EErrtteelleennmmiiflfl vveerrggii ((aakkttiiffii))//ppaassiiffii hhaarreekkeettlleerrii::
Aç›l›fl bakiyesi 9.948.489 12.076.925
Parasal kazanç (1.209.499) (1.477.775)
Ertelenmifl vergi faydas› (1.106.309) (650.661)
Kapan›fl bakiyesi 7.632.681 9.948.489

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
VVeerrggii kkaarrflfl››ll››¤¤››nn››nn mmuuttaabbaakkaatt››::
Vergi ve parasal kazanç öncesi kâr/(zarar) (974.721) 20.172.376
Parasal kazanç 1.503.139 (2.292.062)
Parasal kazanç sonras› ve vergi öncesi kâr 528.418 17.880.314

Etkin vergi oran› ile hesaplanan vergi faydas› (%30) 158.525 5.364.094

Vergiye etkisi olan kalemler:
- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi 1.739.119 5.645.152
- Yararlan›lan yat›r›m indirimlerinin vergi etkisi (4.489.919) (7.820.538)
- Vergiden (muaf)/indirilemeyen parasal 

(kazançlar›n)/kay›plar›n vergi etkisi 1.485.966 1.661.559
Gerçekleflen vergi gideri/(faydas›) (1.106.309) 4.850.267
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17. KKIDEM TTAZM‹NATI KKARfiILI⁄I 

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene ba¤l›
olmaks›z›n ifline son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden, erkekler için 25 kad›nlar için 20 y›ll›k
hizmet süresini dolduran yada emeklilik yafl›na gelmifl (kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yafl) personeline k›dem tazminat›
ödemesi yap›lmak zorundad›r.

K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maafl üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi
itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, 31 Aral›k 2004 itibariyle ayl›k 1.574,74 YTL tavan›na tabidir (31 Aral›k 2003:
1.389,95 YTL).

Yeniden düzenlenmifl UMS 19 (“Personele Sa¤lanan Haklar”) standard› yükümlülü¤ün gelecek dönemlere ait oldu¤unu
dikkate alarak, yükümlülü¤ün muhasebelefltirilmesini daha aç›k hale getirmifltir: 
• Netinin reel iskonto oran›n› verece¤i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran› belirlenmelidir.
Hesaplanan reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü
de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r. 

• ‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran›
da dikkate al›nmal›d›r.

Sonuç olarak, 31 Aral›k 2004 itibariyle hesaplanan 9.215.718YTL tutar›ndaki Grup çal›flanlar›na iliflkin karfl›l›k, bugünkü
de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Yukar›daki tarihler itibariyle k›dem tazminat›
yükümlülükleri, y›ll›k %10 enflasyon ve %16 iskonto oran› tahmin edilerek hesaplanan yaklafl›k y›ll›k %5,5 reel iskonto
oran› kullan›larak belirlenmifltir.

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
Aç›l›fl Bakiyesi 4.440.988 4.070.336
Dönem gideri 2.286.553 868.713
Parasal kazanç (539.917) (498.061)
Kapan›fl Bakiyesi 6.187.624 4.440.988

18. TTAAHHÜTLER VVE YYÜKÜMLÜLÜKLER

31 AAral›k 22004 YYTL 31 AAral›k 22003 YYTL
Teminat mektuplar› 7.151.600 7.363.312
Teminat senetleri 1.406.387 -

8.557.987 7.363.312

fiirket’in faaliyet gösterdi¤i havaalanlar›nda infla etmifl oldu¤u istasyonlar›n bulundu¤u arsalar Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi’nden (“DHMI”) kiralanm›flt›r. Bu arsalar›n üzerindeki istasyon binalar› Grup taraf›ndan yapt›r›lm›fl ve Grup’un
maddi duran varl›klar›na özel maliyet olarak kaydedilmifltir. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle bu istasyonlar›n net defter
de¤eri 32,031,509YTL’dir. Grup’un DHMI ile yapt›¤› kiralama anlaflmas› bir y›l için geçerlidir. E¤er taraflardan herhangi
bir itiraz gelmezse, anlaflma, her sene bafl›nda kendi kendine yenilenmektedir. Grup bu istasyon binalar›n› ekonomik
ömrü olan 15 y›l içerisinde amorti etmektedir. DHMI’nin bu süre içinde kira sözleflmesini yenilememesi durumunda
Grup’un söz konusu özel maliyetlerini daha k›sa bir süre içerisinde amorti etmesi gerekebilir.
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19. SSERMAYE VVE YYASAL YYEDEKLER 

31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

31 AAral›k 22004 31 AAral›k 22003
OOrrttaakkllaarr (%) YTL ((%) YTL 
Çelebi Holding A.fi. 52,35 7.067.250 52,35 4.711.500
Engin Çelebio¤lu 10,01 1.351.350 10,01 900.900
Can Çelebio¤lu 10,45 1.411.200 10,45 940.800
Canan Çelebio¤lu Tokgöz 10,45 1.411.200 10,45 940.800
Di¤er 16,74 2.259.000 16,74 1.506.000
Tarihi de¤erle sermaye 100,00 13.500.000 100,00 9.000.000

Enflasyon düzeltmesi 1.492.722 1.374.725

Yeniden düzenlenmifl sermaye 14.992.722 10.374.725

Grup’un 31 Aral›k 2004 tarihi itibari ile 13.500.000 YTL tutar›ndaki sermayesi, nominal de¤eri 1 Ykr (10.000 TL) olan
1.350.000.000 adet hisseden oluflmaktad›r (31 Aral›k 2003: 900.000.000 adet).

Grup’un SPK’n›n 15 Kas›m 2003 tarihinde yay›mlam›fl oldu¤u, Seri XI No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine göre 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihleri itibariyle özsermaye hesaplar›
afla¤›daki gibidir: 

31 AAral›k 22004 YYTL 331 AAral›k 22003 YYTL 
Sermaye 13.500.000 9.000.000
Yasal yedekler 6.899.658 6.327.363
Ola¤anüstü yedekler 8.195.215 21.603
Öz sermaye enflasyon düzeltme farklar› (*) 11.785.483 13.082.037
Net dönem kâr› 1.634.727 13.030.047
Birikmifl kârlar 27.756.683 26.675.989

69.771.766 68.137.039

31 AAral›k 22004
Endekslenmifl Özsermaye eenflasyon

((**)) ÖÖzz sseerrmmaayyee eennffllaassyyoonn Tarihi dde¤erler de¤erler düzeltme ffark›
ddüüzzeellttmmee ffaarrkkllaarr›› YTL YYTL YTL
Sermaye 13.500.000 14.992.722 1.492.722
Yasal yedekler 6.899.658 16.840.099 9.940.441
Ola¤anüstü yedekler 8.195.215 8.547.535 352.320

28.594.873 40.380.356 11.785.483
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31 AAral›k 22003
Endekslenmifl Özsermaye eenflasyon

((**)) ÖÖzz sseerrmmaayyee eennffllaassyyoonn Tarihi dde¤erler de¤erler düzeltme ffark›
ddüüzzeellttmmee ffaarrkkllaarr›› YTL YYTL YTL
Sermaye 9.000.000 10.374.725 1.374.725
Yasal yedekler 6.327.363 18.019.731 11.692.368
Ola¤anüstü yedekler 21.603 36.547 14.944

15.348.966 28.431.003 13.082.037

20. NNET SSATIfiLAR 
2004 YYTL 2003 YYTL

Verilen yer hizmetleri 114.659.380 114.546.663
Sat›lan uçak yak›t› 9.080.346 3.401.784
Sat›fl iadeleri (-) (4.277.030) (2.017.810)

119.462.696 115.930.637

21. SSATIfiLARIN MMAL‹YET‹ 
2004 YYTL 2003 YYTL

Personel giderleri (35.379.850) (29.423.714)
Royalty gideri (17.239.513) (14.423.776)
Ulafl›m, temizlik ve benzeri giderler (9.172.829) (7.251.862)
Sat›lan uçak yak›t› (8.518.869) (3.677.645)
Amortisman (7.915.125) (6.637.798)
Kira giderleri (7.113.069) (6.974.691)
Di¤er maliyetler (13.221.315) (9,321,390)

(98.560.570) (77.710.876)

22. FFAAL‹YET GG‹DERLER‹ 
2004 YYTL 2003 YYTL

Genel yönetim giderleri (22.304.111) (14.074.050)

23. FF‹NANSMAN GGEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹) ((NET)

2004 YYTL 2003 YYTL
Kambiyo kârlar› 5.937.720 3.669.173
Faiz gelirleri 184.051 778.026
Menkul k›ymet sat›fl kârlar› 73 2.153
Kambiyo zararlar› (-) (4.615.755) (7.467.390)
K›sa vadeli borçlanma maliyeti (-) (1.290.737) (143.597)

215.352 (3.161.635)
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24. DD‹⁄ER GGEL‹RLER/(G‹DERLER) ((NET)

2004 YYTL 2003 YYTL
Kira gelirleri 477.131 556.486
Karfl›l›k giderleri (-) (518.562) (1.132.433)
Finansal duran varl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› gideri (-) (5.306) (398.392)
Di¤er çeflitli gelirler 556.141 683.105
Di¤er çeflitli giderler (-) (297.492) (520.466)

211.912 (811.700)

25. ‹fiLETME SSERMAYES‹NDE GGERÇEKLEfiEN DDE⁄‹fi‹M 

2004 YYTL 2003 YYTL
Dönen varl›klar ve k›sa vadeli borçlardaki de¤iflim:
Ticari alacaklar (1.130.116) (1.199.811)
Stoklar (555.923) 106.083
‹liflkili flirketlerden alacaklar 173.402 37.458
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar (117.021) (348.888)
Ticari borçlar 3.175.173 127.929
‹liflkili flirketlere borçlar 359.870 (1.293.621)
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› 1.866.760 296.123

3.772.145 (2.274.727)

26. DD‹⁄ER YYATIRIM FFAAL‹YETLER‹NDE GGERÇEKLEfiEN DDE⁄‹fi‹M 

2004 YYTL 2003 YYTL
Di¤er uzun vadeli alacaklar 87.021 (143.022)
Uzun vadeli ticari borçlar (992) (1.096)

86.029 (144.118)

27. YYABANCI PPARA PPOZ‹SYONU

3311 AArraall››kk 22000044 ABD DDolar› EURO GBP Toplam YYTL
Kasa 3.376 3.528 199 11.490
Bankalar 5.856.835 2.528.988 1.535 12.538.017
Ticari alacaklar 4.159.398 1.050.986 1.360 7.502.269
Ticari borçlar (562.370) (1.965.775) - (4.345.834)
Mali Borçlar (41.585.394) - - (55.811.757)
Net Yabanc› Para Pozisyonu (40.105.815)

3311 AArraall››kk 22000033 ABD DDolar› EURO GBP Toplam YYTL
Kasa 273 1.456 214 3.930
Bankalar 5.712.626 276.538 3.615 9.637.048
Ticari alacaklar 3.158.809 699.927 - 6.409.886
Ticari borçlar (842.734) (44.367) (2.299) (1.433.743)
Net Yabanc› Para Pozisyonu 14.617.121
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28. GGRUPLAR BBAZINDAK‹ FFAAL‹YET SSONUÇLARI

3311 AArraall››kk 22000044 YYTTLL

Havaalan›
Terminal 

Havaalan› YYap›m› vve Konsolidasyon
FFaaaalliiyyeett GGrruuppllaarr›› Yer HHizmetleri ‹flletmecili¤i ((*) Düzeltmeleri Konsolide
Net Sat›fllar 119.462.696 - - 119.462.696
Sat›fllar›n maliyeti (98.560.570) - - (98.560.570)
Brüt kâr 20.902.126 - - 20.902.126

Faaliyet giderleri (19.704.928) (2.600.112) 929 (22.304.111)

Faaliyet kâr›/(zarar›) 1.197.198 (2.600.112) 929 (1.401.985)

Net kâr/(zarar) 1.797.194 (162.467) - 1.634.727

Bilanço

Varl›klar toplam› 113.440.287 44.762.007 (6.699.737) 151.502.557
Özkaynaklar toplam› 69.934.235 6.463.249 (6.625.718) 69.771.766

(*) Havaalan› terminal yap›m› ve iflletmecili¤i grubu Çelebi IC’den oluflmakta olup bu gruptaki tutarlar oransal
konsolidasyon yöntemi dolay›s›yla Çelebi IC’nin mali tablolar›n›n %49.99’undan oluflmaktad›r. 31 Aral›k 2004 tarihi
itibariyle Çelebi IC’nin Antalya Havaliman› 2. D›fl Hatlar Terminali yap›m› devam etti¤inden dolay› herhangi bir gelir elde
edilmemifltir.

29. BB‹LANÇO TTAR‹H‹ SSONRASI OORTAYA ÇÇIKAN HHUSUSLAR

Çelebi IC ile T. Garanti Bankas› A.fi. Lüksemburg flubesi aras›nda imzalanan 56.924.000 ABD Dolar› tutarl› Kredi
Sözleflmesi revize edilmek suretiyle kredi tutar› 68.308.800 ABD Dolar›na yükseltilmifl oldu¤undan söz konusu kredi
tutar›n›n azami %50’lik k›sm› için de fiirket taraf›ndan garanti verilmifl bulunmaktad›r.
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Genel Müdürlük Headquarters
Adres Address Atatürk Havaliman› 34149 Yeflilköy/‹stanbul
Telefon Phone (90 212) 663 09 10
Faks Fax (90 212) 663 08 08
Sita Tlx ISTCGXH
E-posta E-mail chs.gm@celebi.com.tr

Adana ‹stasyonu Adana Station (ADA)
Adres Address fiakirpafla Havaliman› 01330 Adana
Telefon Phone (90 322) 431 36 52
Faks Fax (90 322) 431 38 31
Sita Tlx ADACOXH
E-posta E-mail chs.ada@celebi.com.tr

Ankara ‹stasyonu Ankara Station (ESB)   
Adres Address Esenbo¤a Havaliman› 06670 Ankara
Telefon Phone (90 312) 398 08 80 (5 Hat/5 Lines)
Faks Fax (90 312) 398 08 90
Sita Tlx ESBCMXH
E-posta E-mail chs.esb@celebi.com.tr

Antalya ‹stasyonu Antalya Station (AYT) 
Adres Address Antalya Havaliman› 07200 Antalya
Telefon Phone (90 242) 330 31 32 (3 Hat/3 Lines)
Faks Fax (90 242) 330 32 17
Sita Tlx AYTCMXH
E-posta E-mail chs.ayt@celebi.com.tr

Bodrum ‹stasyonu Bodrum Station (BJV) 
Adres Address Milas-Bodrum Havaliman› 48200 Mu¤la
Telefon Phone (90 252) 523 01 62-63
Faks Fax (90 252) 523 01 64
Sita Tlx BJVCOXH
E-posta E-mail chs.bjv@celebi.com.tr

Bursa ‹stasyonu Bursa Station (BTZ) 
Adres Address Bursa Yeniflehir Havaliman› 16900 Bursa
Telefon Phone (90 224) 781 81 94
Faks Fax (90 224) 781 81 81
E-posta E-mail chs-teq@celebi.com.tr

Çorlu ‹stasyonu Çorlu Station (TEQ) 
Adres Address Çorlu Havaliman› 59860 Çorlu/Tekirda¤
Telefon Phone (90 282) 682 40 24
Faks Fax (90 282) 682 40 25
Sita Tlx TEQCOXH
E-posta E-mail chs-teq@celebi.com.tr

Dalaman ‹stasyonu Dalaman Station (DLM) 
Adres Address Dalaman Havaliman› 48770 Dalaman/Mu¤la
Telefon Phone (90 252) 792 53 56-57
Faks Fax (90 252) 792 50 99
Sita Tlx DLMCMXH
E-posta E-mail chs.dlm@celebi.com.tr

Diyarbak›r ‹stasyonu Diyarbak›r Station (DIY) 
Adres Address Ba¤lar Diyarbak›r Havaliman› Diyarbak›r
Telefon Phone (90 412) 235 22 01
Faks Fax (90 412) 235 22 02
Sita Tlx DIYCOHX
E-posta E-mail chs.diy@celebi.com.tr

Erzurum ‹stasyonu Erzurum Station (ERZ) 
Adres Address Erzurum Havaalan› Erzurum
Telefon Phone (90 442) 327 57 70
Faks Fax (90 442) 327 57 69
Sita Tlx ERZCOXH
E-posta E-mail chs.erz@celebi.com.tr

Gaziantep ‹stasyonu Gaziantep Station (GZT) 
Adres Address Gaziantep Havaalan› Gaziantep
Telefon Phone (90 342) 582 11 17
Faks Fax (90 342) 582 11 18 
Sita Tlx GZTCOXH 
E-posta E-mail chs.gzt@celebi.com.tr

‹stanbul ‹stasyonu ‹stanbul Station (ATA) 
Adres Address Atatürk Havaliman› 34149 Yeflilköy/‹stanbul
Telefon Phone (90 212) 663 09 00
Faks Fax (90 212) 663 87 25
Sita Tlx ISTCMXH
E-posta E-mail chs.ata@celebi.com.tr

‹zmir ‹stasyonu ‹zmir Station (ADB) 
Adres Address Adnan Menderes Havaliman› 35510 Gaziemir/‹zmir
Telefon Phone (90 232) 274 25 25 (4 Hat/4 Lines)
Faks Fax (90 232) 274 25 35
Sita Tlx ADBCMXH
E-posta E-mail chs.adb@celebi.com.tr

Kars ‹stasyonu Kars Station (KSY) 
Adres Address Kars Havaalan› Kars
Telefon Phone (90 474) 213 55 51
Faks Fax (90 474) 213 55 53
Sita Tlx KSYCOXH
E-posta E-mail chs.ksy@celebi.com.tr

Kayseri ‹stasyonu Kayseri Station (ASR) 
Adres Address Kayseri Havaliman› Kayseri
Telefon Phone (90 352) 337 33 53-337 52 44
Faks Fax (90 352) 337 63 33
Sita Tlx ASRCOXH
E-posta E-mail chs.asr@celebi.com.tr

Malatya ‹stasyonu Malatya Station (MLX) 
Adres Address Malatya Havaalan› Malatya
Telefon Phone (90 422) 322 69 57
Faks Fax (90 422) 323 56 88
Sita Tlx MLXCOXH
E-posta E-mail chs.mlx@celebi.com.tr

Samsun ‹stasyonu Samsun Station (SZF) 
Adres Address Çarflamba Hava Meydan› Ç›narl›k Beldesi 55540 Samsun
Telefon Phone (90 362) 844 86 67
Faks Fax (90 362) 844 86 66
Sita Tlx SZFCOXH
E-posta E-mail chs.szf@celebi.com.tr

Trabzon ‹stasyonu Trabzon Station (TZX) 
Adres Address Trabzon Havaliman› Trabzon
Telefon Phone (90 462) 328 08 51
Faks Fax (90 462) 328 08 52
Sita Tlx TZXCOXH
E-posta E-mail chs.tzx@celebi.com.tr

Van ‹stasyonu Van Station (VAN) 
Adres Address Van Ferit Melen Havaalan› Van  
Telefon Phone (90 432) 217 21 96
Faks Fax (90 432) 217 64 61
Sita Tlx VANCOXH 
E-posta E-mail chs.van@celebi.com.tr

ÇELEB‹ HHAVA SSERV‹S‹ AA.fi.
ADRESLER DIRECTORY
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