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KURUMSAL PROF‹L

50. FAAL‹YET YILINI GURURLA GER‹DE BIRAKAN ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹,
MÜﬁTER‹LER‹YLE BÜTÜNLEﬁM‹ﬁ, ROTASINI GELECE⁄E ÇEV‹RM‹ﬁ B‹R
KURUM OLARAK VARLI⁄INI SÜRDÜRMEKTED‹R.
Çelebi Hava Servisi A.ﬁ., 1958 y›l›nda Ali Cavit
Çelebio¤lu taraf›ndan, Türkiye'nin ilk özel yer
hizmetleri ﬂirketi olarak kurulmuﬂtur.
Güçlü bir kurumsal deneyim, birikim ve disiplinin
temsilcisi olan Çelebi Hava Servisi, yeni teknoloji ve
insana yat›r›ma verdi¤i önem kadar esnekli¤i ve h›zl›
hareket yetene¤i ile de ülkemizde alan›nda lider
konuma ulaﬂm›ﬂ, Avrupa'da ise sektörünün en büyük
ﬂirketleri aras›nda yer almay› baﬂarm›ﬂt›r.
Çelebi Hava Servisi havac›l›k sektörüne yolcu trafik,
yük kontrolü ve haberleﬂme, ramp, kargo ve posta,
antrepo ve terminal iﬂletmecili¤i, uçak özel güvenlik
hizmetleri ve genel havac›l›k hizmetlerini elli y›ld›r
üstün bir kaliteyle sunmaktad›r.
Türkiye'ye uçan birçok ﬂirkete hizmet veren Çelebi
Hava Servisi'nin say›lar› 250'yi aﬂan müﬂterisinin
ço¤unlu¤u, uluslararas› havayolu ﬂirketlerinden
oluﬂmaktad›r.
ﬁirket, en ileri teknolojiye sahip donan›m› ve 3.500'ü
aﬂk›n yetkin çal›ﬂan›yla, yer hizmetleri kapsam›ndaki
tüm servisleri, uluslararas› kalite standartlar›nda ve
müﬂteri memnuniyeti ilkesiyle sunmaktad›r.
Ülkemizdeki tüm uluslararas› havaalanlar›nda
havayollar›n›n yer hizmeti ihtiyac›na cevap veren
Çelebi Hava Servisi, Türkiye hava taﬂ›mac›l›¤› trafi¤inin
%93'ünün gerçekleﬂti¤i 24 havaliman›nda faaliyet
göstermektedir.
Çelebi Hava Servisi'nin stratejik hedefi “uluslararas›
bir ﬂirket olmak”t›r. Çelebi Hava Servisi 2006 y›l›nda
bu hedefine bir ad›m daha yaklaﬂm›ﬂ ve Macaristan'da
aç›lan havaalan› yer hizmetleri ihalesini kazanm›ﬂt›r.
Macaristan'da kurulan ﬂirket vas›tas›yla iﬂtirak edilen
Çelebi Ground Handling Hungary, 2006 Ekim ay›ndan
bu yana Budapeﬂte Ferihegy Uluslararas›
Havaliman›'nda faaliyetini sürdürmektedir.

Çelebi Hava Servisi'nin global bir oyuncu olma
stratejisinin bir di¤er ad›m›, 2005 y›l›ndan bu yana
yak›ndan takip ederek yo¤un çal›ﬂmalar
gerçekleﬂtirdi¤i Hindistan pazar›nda da yer almak
olmuﬂtur. 2008 y›l›nda Bombay Chhatrapati Shivaji
Uluslararas› Havaliman› ihalesinin kazan›lmas›yla,
Çelebi'nin bu çal›ﬂmalar› ilk meyvesini vermiﬂtir.
Hizmetlerini uluslararas› yetkinlik ve kalite standartlar›n›
karﬂ›layacak düzeye getirmeye odaklanan Çelebi
Hava Servisi kargo hizmetlerinde müﬂterilerine
sundu¤u ürün gam›n› geniﬂletmek hedefiyle 2003
y›l›nda ‹stanbul Atatürk Havaliman›'nda Çelebi
Kargo & Antrepo'yu hizmete sokmuﬂtur.
Çelebi Hava Servisi'nin artan iﬂ hacmi ve ‹stanbul'un
h›zla art›ﬂ kaydeden hava kargo trafi¤i yeni aç›l›mlar›
gerektirmektedir. Bu gereksinimi karﬂ›lamak amac›yla
2005 y›l›nda Atatürk Havaliman› apronda 5.000 m2'lik
yeni bir depo ile ﬁirket'in ithalat iﬂ hacmi art›ﬂ›na ba¤l›
olarak havaliman›na 9 km uzakl›kta 6.850 m2'lik yeni
bir antrepo 2006 Mart ay› içinde hizmete aç›lm›ﬂt›r.
Hizmet a¤›n› geniﬂletmeyi hedefleyen Çelebi Hava
Servisi 2008 y›l›nda ‹zmir'de açt›¤› 2.550 m2 alana
sahip A Tipi Genel Antrepo'da müﬂterilerine hizmet
vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
Çelebi Hava Servisi, uluslararas› platformda
Uluslararas› Hava Taﬂ›y›c›lar› Birli¤i (IATA), Uluslararas›
Yer Hizmetleri Birli¤i (IAHA) ve Uluslararas›
Havaalanlar› Konseyi (ACI) ve TIACA (Uluslararas›
Hava Kargo Birli¤i) üyesi ve AVIANCE kurucu üyesi,
ulusal platformda ise TÖSH‹D (Türkiye Özel Sektör
Havac›l›k ‹ﬂletmeleri Derne¤i) üyesidir.
1996 y›l›nda halka aç›lan Çelebi Hava Servisi'nin
hisseleri "CLEBI" sembolü ile ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'nda iﬂlem görmektedir.
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DÜNYA KÜLTÜRLER‹N‹ BULUﬁTURAN H‹ZMETLER

Y›l›n 365 günü 5 k›tadan yüz binlerce insana hizmetlerimizi sunuyoruz...
Farkl› kültürlerden gelen ve ortak hedefleri yolculuk ettikleri noktaya güvenli, konforlu
ve mutlu bir ﬂekilde ulaﬂmak olan yolcular›n beklentilerini profesyonel, güleryüzlü, samimi
ve özenli hizmeti benimsemiﬂ ekibimizle cevapl›yoruz.
Her türlü soruna her koﬂulda çözüm üretecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanm›ﬂ,
farkl› kültür ve yap›daki kiﬂilerle iyi iliﬂkiler kuran bir insan kayna¤›na sahibiz.
Dünya ﬂirketi olma yolunda izledi¤imiz stratejimiz, bize dünyan›n bütün co¤rafyalar›nda
faaliyet gösterme yetkinli¤i sa¤larken, yar›m as›rl›k geçmiﬂimizde inﬂa etti¤imiz köklü
ve prestijli Çelebi markas›, en önemli güç kayna¤›m›z› oluﬂturuyor.
Çelebi Hava Servisi, dünya standartlar›ndaki kurumsal yap›lanmas›, güçlü mali yap›s›
ve ödünsüz uygulad›¤› büyüme stratejisiyle gelece¤e güvenle ve kararl›l›kla bak›yor,
hizmetlerini yeni co¤rafyalara taﬂ›yor...
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BAﬁLICA F‹NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹, VER‹ML‹ VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R BÜYÜME HEDEF‹
KAPSAMINDA YÜRÜTTÜ⁄Ü ÇALIﬁMALAR SONUCUNDA, 2008 YILINDA
GÜÇLÜ B‹R PERFORMANS KAYDETM‹ﬁT‹R.

Ortakl›k Yap›s›
2008

2007

Çelebi Holding A.ﬁ.

%54,47

Çelebi Holding A.ﬁ.

%52,69

Çelebio¤lu Ailesi

%25

Çelebio¤lu Ailesi

%25

Halka Aç›k K›s›m ve Di¤er

%20,53

Halka Aç›k K›s›m ve Di¤er

%22,31

Ortaklar
Çelebi Holding A.ﬁ.
Engin Çelebio¤lu
Can Çelebio¤lu
Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Di¤er

31 Aral›k 2008 (YTL)

31 Aral›k 2007 (YTL)

13.235.383
2.432.430
1.822.770
1.820.970
4.988.447

12.802.050
2.432.430
1.822.770
1.820.970
5.421.780

24.300.000

24.300.000

31 Aral›k 2008 (%)

31 Aral›k 2007 (%)

28,16
25,65
25,65
20,54

27,57
25,06
25,05
22,31

100.00

100.00

Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahipleri
Ortaklar
Engin Çelebio¤lu
Can Çelebio¤lu
Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Di¤er
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(YTL)
Toplam Varl›klar
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Net Sat›ﬂlar
Net Kâr
Hisse Baﬂ›na Kazanç (Ykr)

2008

2007

268.104.101
137.772.721
130.331.380
301.974.245
35.044.734
1,44

250.408.795
127.315.651
123.093.144
276.308.641
26.141.069
1,08

2008

2007

1,89
0,88
20,91
%44,43
%105,71
%28,75
%15,42
%17,37

1,28
0,79
22,01
%45,58
%103,43
%28,81
%13,25
%14,62

Temel Rasyolar
Cari Oran (Dönen Varl›klar/K›sa Vad. Yab. Kaynak)
Nakit Oran (Nakit De¤erler/K›sa Vad. Yab. Kaynaklar)
Ortalama Tahsilat Süresi
K›sa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar
Yabanc› Kaynaklar/Özkaynaklar
Brüt Kâr Marj›
Faaliyet Kâr› (Zarar›)/Net Sat›ﬂ Has›lat›
Faaliyet Kâr› (Zarar›)/Aktif Toplam›

Cari Oran: Toplam dönen varl›klardaki 31.12.2007'ye göre %55,51'lik art›ﬂa karﬂ›n, k›sa vadeli finansal borçlardaki önemli azal›ﬂ›n etkisi ile toplam k›sa vadeli
yükümlülüklerdeki art›ﬂ›n %5,47 ile s›n›rl› kalmas› sonucu cari oran rasyosunda önemli derecede art›ﬂ söz konusudur.
Faaliyet Kâr›/Net Sat›ﬂ Has›lat›: Net sat›ﬂ gelirlerindeki %9,29'luk art›ﬂ›n etkisi ile brüt kârdaki %9,05'lik art›ﬂa karﬂ›n genel yönetim giderlerindeki art›ﬂ›n %1,40'la
s›n›rl› kalmas› sonucu, Faaliyet Kâr›/Net Sat›ﬂ Has›lat› rasyosunda önemli derecede art›ﬂ olmuﬂtur.

Hizmet Verilen Uçak Say›s›
Türkiye
D›ﬂ Hat
‹ç Hat
Türkiye Toplam
Macaristan
Genel Toplam

Pazar Pay› - Türkiye (%)

48

51,2 52,7

2007

2006

2008-2007 %

63.932
81.675

61.025
83.029

54.300
81.099

5
(2)

145.606

144.054

135.399

1

22.063

22.293

2.640

(1)

167.669

166.347

138.039

1

Pazar Pay› - Macaristan (%)
36

35,4

Kargo Hizmetleri (ton)
100.778

27,6

2008 2007 2006

2008

2008 2007 2006

105.090

Antrepo Hizmetleri (ton)
41.958 42.795
40.724

81.825

2008 2007 2006

2008 2007 2006
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M‹SYON, V‹ZYON, STRATEJ‹K HEDEFLER

DE⁄‹ﬁMEYEN HEDEF‹, PAYDAﬁLARI ‹Ç‹N ARTAN ORANDA KATMA DE⁄ER
ÜRETMEK OLAN ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹, FAAL‹YETLER‹N‹N TÜMÜNDE
KURUMSAL YÖNET‹M VE ET‹K DE⁄ERLER‹N ÖRNEK B‹R UYGULAYICISIDIR.

Misyon
Çelebi Hava Servisi'nin varoluﬂ amac›, geliﬂen hizmet ve ürünlerini, "kalitesinden,
güvenilirli¤inden ve iﬂ ahlak›ndan" ödün vermeden geniﬂ kitlelere sunmakt›r.
Vizyon
Ortak bir “Çelebi Ruhu” ile bütünleﬂmiﬂ ekibimizle, sektöründe de¤iﬂimi yaratan,
giriﬂimci ve güvenilir konumunu sürdürerek, paydaﬂlar› için de¤er üreten uluslararas›
öncü bir kurum olmak.
Stratejik Hedefler
Çelebi Hava Servisi'nin stratejik hedefleri; Türkiye'de ve Macaristan'da havaalanlar›
yer hizmetleri sektöründeki lider konumunu devam ettirmek, yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda
yer hizmetleri ile terminal yat›r›m ve iﬂletmecili¤i alanlar›nda giriﬂimde bulunmak ve
sonuçta Akdeniz çana¤›ndaki en büyük yer hizmetleri ﬂirketi olmakt›r.
Yukar›da belirtilen hedeflerin yerine getirilmesi ve uygulanmas› amac›yla Çelebi'nin
belirledi¤i öncelikli büyüme ve geliﬂme stratejileri:
• Hizmetlerini çeﬂitlendirmek,
• Maliyet kontrolüne daha fazla önem vermek,
• ‹ﬂletmelerin yaﬂayan organizasyonlar oldu¤unu ak›lda tutarak, de¤iﬂen
koﬂullar ve ihtiyaçlar do¤rultusunda organizasyon yap›s›n› sürekli gözden
geçirmek,
• Nakit yönetimini en iyi ﬂekilde gerçekleﬂtirmek ve güçlü bir fon yönetimi
uygulamak,
• Çal›ﬂanlar›n daha verimli ve etkin çal›ﬂmas›n› sa¤lamak,
• Tüm yönetim kademelerinde hedef odakl› çal›ﬂma prensibine geçmek,
• ﬁirket'in hizmetlerini uluslararas› pazara taﬂ›mas› için gerekli alt ve üst yap›lar›
kurmakt›r.
De¤erlerimiz
• Bireye sayg›
• Etik kurallara ba¤l›l›k
• Geliﬂim
• Ekip çal›ﬂmas›
• Baﬂar› ve sonuç odakl›l›k

Sorumluluklar›m›z
• Ekibimize
• Sermayedar›m›za
• Sektörümüze
• Topluma
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KISACA ÇELEB‹ HOLD‹NG A.ﬁ.

KURULUﬁUNDAN BER‹ TAﬁIDI⁄I ÖNCÜ K‹ML‹⁄‹ ‹LE ‹LER‹YE DÖNÜK,
UZUN VADEL‹ V‹ZYONU, ÇELEB‹ HOLD‹NG'‹ SADECE ULUSAL PAZARINDA
DE⁄‹L, ULUSLARARASI ARENADA DA SAYGIN VE GÜVEN‹L‹R B‹R ‹ﬁ ORTA⁄I
POZ‹SYONUNA TAﬁIMIﬁTIR.

Havac›l›k
Çelebi Hava Servisi'nin 1958 y›l›nda
faaliyete geçmesi ile temelleri at›lan
Çelebi Grubu, 1995 y›l›nda
holdingleﬂmesinden bu yana farkl› iﬂ
kollar›nda, dinamik bir yaklaﬂ›m ile
sundu¤u hizmetlerini sürdürmektedir.
Çelebi Holding'in temel amac› ve
yükümlülü¤ü, ﬂemsiyesi alt›nda faaliyet
gösteren tüm ﬂirketlerinin mali ve idari
fonksiyonlar›n› koordine etmek,
yat›r›mlar›n› yönlendirmek, uygulama ve
maliyet alanlar›nda standartlar
oluﬂturmak, kurumsal strateji ve
politikalar belirleyerek bunlar› Grup
ﬂirketlerine yaymak ve yerleﬂtirmektir.
Her biri sektörünün güçlü isimleri
aras›nda yer alan Çelebi Holding
ﬂirketleri, yer hizmetlerinden terminal ve
liman iﬂletmecili¤ine, güvenlikten g›daya,
seyahat acental›¤›ndan personel
taﬂ›mac›l›¤›na ve araç filosu kiralamaya
kadar birçok farkl› alanda hizmet
vermektedir.

Yer Hizmetleri

Türkiye'nin ilk özel yer hizmetleri ﬂirketi olan Çelebi
Hava Servisi A.ﬁ. 1 ﬁubat 1958 tarihinde Ankara
Esenbo¤a Havaliman›'nda faaliyetlerine
baﬂlam›ﬂt›r.

Terminal ‹ﬂletmecili¤i

Grubun %50 paya sahip oldu¤u“yap-iﬂlet-devret”
modeliyle inﬂa edilen Antalya 2. D›ﬂ Hatlar
Terminali 7 Nisan 2005'te hizmete aç›larak ilk
yolcular›n› a¤›rlam›ﬂt›r.

Kargo - Antrepo ‹ﬂletmecili¤i

Çelebi'nin kargo hizmetlerinde müﬂterilere sunulan
ürün gam›n› geniﬂletmek hedefiyle kurdu¤u Çelebi
Kargo & Antrepo 2003 y›l›ndan beri faaliyet
göstermektedir.

Genel Havac›l›k Hizmetleri

Çelebi Hava Servisi, özel uçak ve helikopter
kiralamadan özel uçak yer hizmetlerine, VIP araç
sa¤lamadan, havalimanlar›nda yolcu karﬂ›lama,
u¤urlama ve eﬂlik etme hizmetlerine kadar geniﬂ
bir yelpazede hizmet vermektedir.
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Denizcilik
Liman ‹ﬂletmecili¤i

Çelebi Holding, Global Yat›r›m Holding ve
Antmarin ‹nﬂaat Turizm ve Ticaret A.ﬁ.'nin ortak
oldu¤u Ortado¤u Antalya Liman ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.,
ihaleye ç›kar›lan Antalya Liman›'n›n 22 y›l süreyle
iﬂletim hakk›n› kazanm›ﬂt›r.

Marina ‹ﬂletmecili¤i

Antalya yat liman› içerisinde yer alan marina, 2007
y›l›ndan beri bir Çelebi Holding iﬂtiraki olan Çelebi
Marina ve Yat ‹ﬂletmecili¤i A.ﬁ. (Çelebi Marina)
taraf›ndan iﬂletilmektedir.

Turizm ve Taﬂ›mac›l›k
Çe-Tur Çelebi Turizm

Filo araç kiralama, personel ve mürettebat
taﬂ›mac›l›¤›, havaalan› otopark iﬂletmecili¤i ve
seyahat acenteli¤i alanlar›nda faaliyet gösteren
Çe-Tur Çelebi Turizm 1973 y›l›nda kurulmuﬂtur.

Güvenlik
Platinum Service

Çe-Tur taraf›ndan 2007 y›l›nda faaliyete geçirilen
Platinum Service, müﬂterilerine terminal içinde ve
havaalan› ulaﬂ›m›nda kiﬂiye özel haz›rlanm›ﬂ
yolculuk plan› ile hizmet vermektedir.

Çelebi Güvenlik

1997 y›l›nda kurulan Çelebi Güvenlik,
havaalanlar›nda terminal, uçak, yolcu ve yük özel
güvenlik hizmetlerinin yan›nda tesis ve endüstriyel
güvenlik ile yak›n koruma alanlar›nda da faaliyette
bulunmaktad›r.

G›da
Little Caesars

1996'dan bu yana Çelebi yönetiminde h›zl› ve
sa¤lam ad›mlarla büyümesini sürdüren Little
Caesars, ilk akla gelen pizza markalar›ndan biri
olarak pazar pay›n› art›rmaktad›r.

Arby’s

Baﬂta roastbeef olmak üzere birçok s›ra d›ﬂ› lezzeti
g›da sektörüne sunan Arby's 1996 y›l›ndan beri
Türkiye'deki varl›¤›n› Çelebi ile sürdürmektedir.

YOMA

Çelebi Holding, “À la carte” zincirinin ilk oluﬂumu
olan YOMA'y› hayata geçirmiﬂ, YOMA Restaurant
& Bar Eylül 2008 tarihinde konuklar›na hizmet
vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
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KÖKLÜ VE
PREST‹JL‹

Yar›m as›rl›k geçmiﬂimiz, köklü ve
prestijli markam›z, büyüme yol haritam›z›
çizerken ihtiyaç duydu¤umuz enerjiyi
veriyor...
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹'N‹N K‹LOMETRE TAﬁLARI

‹T‹BARLI B‹R DÜNYA ﬁ‹RKET‹ OLMA V‹ZYONUNU PEK‹ﬁT‹REN ATILIMLAR
GERÇEKLEﬁT‹REN ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹, BU PERSPEKT‹FE UYGUN
OLARAK KURUMSAL PLANLARINI, STRATEJ‹LER‹N‹ VE HEDEFLER‹N‹ YEN‹DEN
VE SÜREKL‹ OLARAK ﬁEK‹LLEND‹RMEKTED‹R.

1966

1984

1975

1958
En uzun süreli müﬂteri olan USAF
(United States Air Force)'a hizmet
verilmeye baﬂland›. USAF'a verilen hizmet
halen devam etmektedir.

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

1969
Çelebi Hava Servisi Genel Müdürlü¤ü
‹stanbul'a taﬂ›nd›. Austrian Airlines ve
British Airways'e ramp ve trafik hizmetleri
verilmeye baﬂland›.

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

1991

1990
Çelebi Hava Servisi'nin ‹stanbul ﬁubesi
hizmete girdi. Ayn› y›l Ankara Esenbo¤a
Havaalan›'nda Swissair'e hizmet verilmeye
baﬂland›.

Yer Hizmetleri Yönetmeli¤i'nin
de¤iﬂmesi ile birlikte, 1991'e kadar
sadece tarifeli sefer yapan havayollar›na
hizmet veren Çelebi, charter ve kargo
uçuﬂlar› dahil olmak üzere tüm uçuﬂ
tiplerine hizmet vermeye baﬂlad›.
Dalaman ‹stasyonu aç›ld›. Hizmet sunulan
ilk müﬂteriler Hapag Lloyd, Martinair ve
Britannia charter havayollar› oldu.
Antalya ‹stasyonu aç›ld› ve ilk hizmet
Lufthansa'ya verildi. 1986'da aç›lan ‹zmir
Çi¤li Havaalan› ﬁubesi'nden sonra Çelebi
Türkiye'nin 4 büyük ilinde de hizmet verir
konuma geldi.
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2000

2005

1997
Çelebi Hava Servisi, ba¤›ms›z handling
kuruluﬂlar›n›n oluﬂturdu¤u AVIANCE
grubunda kurucu üye olarak yer ald›.
‹stanbul istasyonunda havac›l›k alan›nda
tercih edilen AHS 1000 kalite sistemi
kuruldu. Sistem 2001 y›l›nda Dalaman,
Bodrum, ‹zmir, Ankara ve Antalya
istasyonlar›nda da uygulanmaya baﬂland›.

Havaalanlar›nda uçak özel güvenlik ve
gözetim-denetim faaliyetlerinde
bulunmak üzere Çelebi Güvenlik kuruldu.
Milas Bodrum istasyonu aç›ld›,
Avrupa'dan Türkiye'ye sefer yapan
yabanc› charter havayolu ﬂirketleri ile yerli
charter havayolu ﬂirketlerine hizmet
verilmeye baﬂland›.

2003

2008
Antalya 2. D›ﬂ Hatlar Terminali'nin
inﬂaat› tamamlanarak 7 Nisan 2005'te
hizmete aç›ld›. Yeni bir antrepo daha
hizmete girdi, üçüncüsünün yat›r›m›na
baﬂland›. Dört ilde daha ihale kazan›larak
Türk Hava Yollar›'na toplam 11 ilde hizmet
verilmeye baﬂland›.

2007

1999
TUV-Rheinland firmas› taraf›ndan
yap›lan denetleme sonucu ISO
9001:2000 Belgesi al›nd›. ‹stanbul
Atatürk Havaliman›'nda Çelebi Kargo
Antrepo hizmete girdi. 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›.

‹stanbul'da gerçekleﬂtirilen AG‹T
zirvesinde, devlet baﬂkanlar› düzeyinde
V‹P hizmeti verildi.

Budapeﬂte Ferihegy Uluslararas›
Havaalan›'nda yer hizmetleri verilmeye
baﬂland›. Çevre Yönetim Sistemi ile ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
kuruldu.

Çelebi Hava Servisi'nin ço¤unluk
hissesini elinde bulundurdu¤u ÇHS/Nas
India konsorsiyumu, Hindistan'›n en
büyük havaliman› olan Mumbai (Bombay)
Chhatrapati Shivaji Uluslararas›
Havaliman›'nda 10 y›l süre ile yer hizmetleri
verme hakk› için aç›lan ihaleyi kazand›.
Çelebi'nin Türkiye'de hizmet verdi¤i toplam
istasyon say›s› 24'e ç›kt›.
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KURUMSAL
VE ET‹K

Profesyonelli¤imiz, dünya
standartlarındaki organizasyonel
yapımız, etik ve ticari de¤erlere
ba¤lılı¤ımız, örnek kurumsal vatandaﬂ
kimli¤imizi güçlendiriyor...
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YÖNET‹M KURULU

Can ÇELEB‹O⁄LU
Baﬂkan

Canan ÇELEB‹O⁄LU TOKGÖZ
Baﬂkan Vekili

Engin ÇELEB‹O⁄LU
Üye

Necmi YERGÖK
Üye
Member

Mehmet KAYA
Üye
Member

Ayd›n GÜNTER
Üye
Member
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ÜST YÖNET‹M

S. Samim AYDIN
Genel Müdür

Talha GÖKSEL
Genel Müdür Yard›mc›s›
Operasyon

Osman YILMAZ
Operasyon Direktörü

Yavuz SAMUR
Kurumsal ‹liﬂkiler Direktörü

H. Tanzer GÜCÜMEN
Mali ‹ﬂler Direktörü

M. Sanl› ﬁEKERC‹O⁄LU
Sat›ﬂ ve Pazarlama Direktörü

Serhat ERTEN
‹nsan Kaynaklar› Direktörü

Ahmet H. ARIKAN
Teknik ve Lojistik Direktörü

Murat BAﬁ
Kargo&Antrepo Direktörü
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Canan ÇELEB‹O⁄LU TOKGÖZ
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

Can ÇELEB‹O⁄LU
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹, GÜÇLÜ ÖNGÖRÜ YETENE⁄‹ VE DO⁄RU STRATEJ‹LER‹
‹LE KR‹Z‹N SEKTÖREL ETK‹LER‹N‹ EN AZA ‹ND‹RMEY‹ BAﬁARMIﬁTIR.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹, 1958 YILINDAKI KURULUﬁUNDAN BU YANA,
TALEB‹ KARﬁILAMAKTAN ÇOK TALEB‹ YARATMAYI VE OLUﬁTURDU⁄U
PAZARIN ÖNCÜLÜ⁄ÜNÜ SÜRDÜRMEY‹ ANA ‹LKE OLARAK KABUL ETM‹ﬁT‹R.

De¤erli müﬂterilerimiz, ortaklar›m›z ve
çal›ﬂanlar›m›z,
2008 y›l›, kuruluﬂumuzun ellinci y›l›n› kutlaman›n verdi¤i
mutluluk ve gururla hepimiz için çok önemli bir y›l
olarak ﬂirket tarihimizdeki yerini alm›ﬂt›r. Yar›m as›rl›k
geçmiﬂimizde edindi¤imiz deneyim ve
oluﬂturdu¤umuz güven, bizleri önümüzdeki y›llar için
de teﬂvik ediyor, heyecanland›r›yor, yol gösteriyor.
1958 y›l›ndaki kuruluﬂundan bu yana, talebi
karﬂ›lamaktan çok talebi yaratmay› ve oluﬂturdu¤u
pazar›n öncülü¤ünü sürdürmeyi ana ilke olarak kabul
eden Çelebi Hava Servisi, bu uzun süre zarf›nda
sektör liderli¤ini sürdürmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Bu baﬂar›n›n ard›ndaki formülün içinde, de¤iﬂen
piyasa koﬂullar›na uygun olarak gerekli önlemleri
h›zla alabilen dinamik ﬂirket kültürü, sektördeki
yenilikleri sürekli izleme ve içselleﬂtirme gücü ile
müﬂteri odakl› bir hizmet anlay›ﬂ› ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirilen
proaktif müﬂteri iliﬂkileri bulunmaktad›r.
ﬁirketimizin 2008 y›l›nda göstermiﬂ oldu¤u performans
ve sonuçlar›na geçmeden önce y›la hakim olan
ekonomik ortama k›saca göz atmak istiyoruz.
Küresel ekonomik krizin tüm ﬂiddetiyle yaﬂand›¤›
bir dönem
2008 y›l›, 2007 y›l›nda ABD'de baﬂlayan küresel
ekonomik krizin etkilerinin giderek daha fazla
hissedildi¤i bir y›l olmuﬂtur. Finans sektörü kaynakl›
kriz, 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren dünya
genelinde reel ekonomi üzerinde de etkili olmaya
baﬂlam›ﬂ, 1990'l› y›llardan itibaren h›zl› bir büyüme
sürecine giren geliﬂmiﬂ ülkeler, 2008 y›l›nda önemli
bir ekonomik daralmayla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r.

2008 y›l›n›n son çeyre¤inden itibaren finansal
piyasalarda yaﬂanan geliﬂmelerin reel ekonomiye
iliﬂkin makroekonomik parametrelere yans›malar› da
belirginleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Tüm ekonomilerde
büyüme oranlar› yavaﬂlam›ﬂ, iﬂsizlik artm›ﬂt›r. 2007
y›l›nda %5 olan global büyüme oran› 2008'de %3,9'a
inmiﬂtir. Söz konusu dönemler itibariyle büyüme
oranlar›, geliﬂmiﬂ ülkelerde %2,6'dan %1,5'e;
geliﬂmekte olan ülkelerde ise %8,1'den %6,9'a
gerilemiﬂtir.
Global ekonomik krizin Türkiye'de hem ekonomik
göstergeler hem de finansal piyasalar üzerindeki
etkileri ise y›l›n ikinci çeyre¤inden itibaren artm›ﬂt›r.
Y›l›n ilk yar›s›nda yurt d›ﬂ› piyasalarda yaﬂanan
dalgalanmadan çok, yurt içinde yaﬂanan siyasi
geliﬂmelere ba¤l› bir seyir izleyen ekonomik
göstergeler, yurt d›ﬂ› piyasalarda yaﬂanan sert
düﬂüﬂlere paralel olarak hareket etmiﬂtir.
ABD kaynakl› finansal krizine ra¤men, 2008 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde %6,6'l›k büyüme performans› yakalayan
Türkiye ekonomisi, siyasi belirsizli¤in yan›nda faizler
ve kurda yükseliﬂlerin görüldü¤ü y›l›n ikinci çeyre¤inde
%1,9, üçüncü çeyre¤inde %0,5 büyümüﬂ, dördüncü
çeyrekte ise %6,2 küçülmüﬂtür. Türkiye böylece 2001
dördüncü çeyrekten bu yana ilk kez bir küçülme
yaﬂam›ﬂ, y›l›n geneline bak›ld›¤›nda ekonomideki
büyüme %1,1 olarak kaydedilmiﬂtir.
Etkin süreç yönetimi
Çelebi Hava Servisi, güçlü öngörü yetene¤i ve do¤ru
stratejileri ile krizin sektörel etkilerini en aza indirmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. Bu baﬂar›da ﬂüphesiz iyi projelerin
geliﬂtirilmesi kadar uluslararas› faaliyetleri de içeren
etkin süreç yönetimimizin pay› büyüktür.
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ﬁirketimizin stratejisi ve uygulamalar›, yeni müﬂteri
kazan›m›n›n zorlaﬂt›¤› bu dönemde müﬂteri
memnuniyetinin art›r›lmas›, hizmetlerimizin devaml›l›k
ve verimlilik aç›s›ndan kalitesinin daha da yükseltilmesi
ve her alanda daha etkin çal›ﬂ›lmas› üzerine
yo¤unlaﬂmaktad›r.
ﬁirketimizin, geçmiﬂte edindi¤i de¤erli deneyimleri
en iyi ﬂekilde kullanarak olumsuz ekonomik koﬂullar›
avantaja çevirecek ve gelece¤e do¤ru yolculu¤una
emin ad›mlarla devam edecek yetkinli¤e sahip
oldu¤una inan›yoruz.
Sektör liderli¤imiz devam ediyor
Çelebi Hava Servisi, elli y›ll›k tecrübesini sahip oldu¤u
ileri teknoloji ile birleﬂtirerek elde etti¤i sektör liderli¤ini
2008 y›l›nda da korumay› baﬂarm›ﬂt›r.
Faaliyetlerine baﬂlad›¤› ilk günden bu yana büyümeyi
ve kârl›l›¤› hedefleyen Çelebi Hava Servisi, 2008
y›l›nda Türkiye'de hizmet verilen uçak say›s›nda %1'lik
bir art›ﬂ kaydetmiﬂ, eriﬂilebilir pazarda elde etti¤i
%48'lik payla sektördeki yerini korumuﬂtur.
Uluslararas› arenada ikinci dev ad›m
Çelebi Hava Servisi, günümüzün h›zla de¤iﬂen
koﬂullar›na paralel olarak, dünya çap›nda ortakl›klara
haz›r oldu¤unu kan›tlam›ﬂ bir ﬂirkettir. Uzun y›llarda
geliﬂtirmiﬂ oldu¤umuz köklü uluslararas› iliﬂkilerin
meyvelerini toplamaya 2008 y›l›nda da devam ettik
ve küresel oyuncu olma yolunda bir ad›m daha att›k.
Çelebi Hava Servisi'nin ço¤unluk hissesini elinde
bulundurdu¤u ÇHS/Nas India konsorsiyumu
Hindistan'›n en büyük havaliman› olan Mumbai
(Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararas›

Havaliman›'nda yer hizmetleri verme hakk› için aç›lan
ihaleyi kazand› ve havaliman›nda hizmet sunma hakk›
kazanan iki uluslararas› yer hizmetleri kuruluﬂundan
biri olmay› baﬂard›.
Çelebi Hava Servisi'nin %51, NAS Aviation Services
Pvt Ltd'in de (NAS India) %49 oran›nda pay sahibi
oldu¤u ÇHS/NAS India konsorsiyumu, havaliman›n›n
iﬂleticisi olan MIAL taraf›ndan 1 Kas›m 2008'de yap›lan
de¤erlendirmede, ihalede en iyi teklifi veren
konsorsiyum olarak aç›kland›.
Bu baﬂar›y› Hindistan pazar› ile ilgili çal›ﬂmalar›m›z›n
ilk ad›m› olarak de¤erlendiriyor ve Çelebi Hava
Servisi'nin bu pazara olan ilgisinin artarak devam
etmesini hedefliyoruz.
Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmas›n›n ard›ndan
2009'da hizmet sunmaya baﬂlayan ÇHS/NAS'›n, elli
y›ll›k Çelebi Hava Servisi birikim ve deneyimi ile hizmet
kalitesini, Hindistan pazar›na da büyük bir baﬂar› ile
yans›taca¤›na inan›yoruz.
Kargo faaliyetlerimizde yeni bir at›l›m
Çelebi Hava Servisi yer hizmetleri sektöründeki yar›m
as›rl›k deneyimi, uzmanl›¤› ve baﬂar›s›n›n rehberli¤inde,
havac›l›¤›n önemli dallar›ndan biri olan kargo handling
ve antrepo hizmetlerinde de baﬂar›l› sonuçlar almaya
devam ediyor.
Çelebi Hava Servisi kargo hizmetlerinde müﬂterilerine
sundu¤u ürün gam›n› geniﬂletmek hedefiyle baﬂlad›¤›
antrepo iﬂletmecili¤i iﬂ kolunu beﬂ y›l› aﬂk›n süredir
her y›l bünyesine yeni müﬂteriler katarak baﬂar›yla
yürütüyor.
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ELL‹NC‹ YAﬁIMIZI KUTLADI⁄IMIZ 2008, HEDEFLER‹M‹Z‹
GERÇEKLEﬁT‹RME YOLUNDA ÖNEML‹ MESAFELER KAT ETT‹⁄‹M‹Z
B‹R YIL OLMUﬁTUR.

Atatürk Havaliman›'nda kurulu bulunan 5.000 m2
kapal› alana sahip depo ve tesiste (T11) hava kargo
handling hizmetleri veren Çelebi Hava Servisi,
Ba¤c›lar-‹stanbul'da kurulan ve 6.850 m2 alana sahip
depo ve tesislerde ise A Tipi Genel Antrepo
iﬂletmecili¤i faaliyetlerini sürdürmektedir. Hizmet
a¤›n›n geniﬂletilmesi hedefiyle ‹zmir'de aç›lan
2.550 m2 alana sahip A Tipi Genel Antrepo da
müﬂterilerine hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
Macaristan'daki baﬂar›lar›m›z artarak sürüyor
‹lk yurt d›ﬂ› aç›l›m›m›z olan Çelebi Ground Handling
Hungary, 2008 y›l›nda havac›l›k sektöründe yaﬂanan
durgunluk ve dünya ekonomisindeki dalgalanmalarla
birlikte artan rekabet koﬂullar›na ra¤men
Budapeﬂte'deki pazar pay›n› büyük ölçüde korumay›
baﬂard›. Bu baﬂar›da en büyük etken, yap›lan
reorganizasyon çal›ﬂmalar› ve personel e¤itimleri ile
hizmet kalitesinin art›r›lmas› oldu.
Çelebi Ground Handling Hungary'nin müﬂterilerine
en kaliteli hizmeti sunarak 2009 y›l› ve sonras›nda
müﬂteri portföyünü geniﬂletmesi ve baﬂar›l›
performans›n› sürdürmesi en büyük hedefimizdir.
Güvenli uçuﬂun yerdeki ilk ad›m›
Çelebi Hava Servisi'nin iﬂtiraki olan Çelebi Güvenlik
Sistemleri ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. 2008 y›l›nda da olumlu
performans›n› sürdürmüﬂtür. Özel e¤itimden geçmiﬂ
uzman bir kadro ile çal›ﬂan Çelebi Güvenlik,
havalimanlar›nda sundu¤u güvenlik hizmetlerinin yan›
s›ra Antalya liman› ve marinas›nda verdi¤i tesis
güvenlik hizmetleriyle portföyünü çeﬂitlendirmiﬂtir.
Hizmet kalitesini müﬂterilerine yans›tarak, “güvenli
uçuﬂun yerdeki ilk ad›m›”n›n daha emin at›lmas›n›
sa¤layan Çelebi Güvenlik, hizmet sundu¤u
havayollar›n›n takdirini toplamaya devam ediyor.

Gelece¤e dair
Sektöründe yeni uygulamalara öncülük ederek talep
yaratan, baﬂar›s›n› uluslararas› alana da taﬂ›yan, aktif
oldu¤u çal›ﬂma alanlar›n› geliﬂtiren ve yönlendiren
bir ﬂirket olmak, Çelebi Hava Servisi'nin en büyük
hedefidir.
Yeni çal›ﬂma alanlar› geliﬂtirmenin yan› s›ra,
uzmanl›¤›m›z› uluslararas› boyuta da taﬂ›may›, özellikle
uluslararas› ortaklar›m›zla dünya çap›nda projelerde
iﬂbirli¤i geliﬂtirerek varl›¤›m›z› yurt d›ﬂ›nda da
yayg›nlaﬂt›rmay› birincil önceli¤imiz olarak görüyoruz.
Ellinci yaﬂ›m›z› kutlad›¤›m›z 2008, hedeflerimizi
gerçekleﬂtirme yolunda önemli mesafeler kat etti¤imiz
bir y›l olmuﬂtur. Bu geliﬂmelerde ve baﬂar›l› sonuçlarda
eme¤i olan tüm çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
Son y›llarda Çelebi Hava Servisi, bir aya¤› Avrupa
k›tas›na, di¤er aya¤› ise Asya k›tas›na uzanan, geniﬂ
bir co¤rafyada hizmet sunan, global bir kurum
niteli¤ine kavuﬂmuﬂtur. ﬁimdi hedef, Avrupa'n›n en
bat›s›na, Asya'n›n ise kuzeyine kadar uzanabilece¤imiz
yat›r›mlar› hayata geçirmek.
Bu yolculu¤umuzda bize destek olan de¤erli
hissedarlar›m›za, müﬂterilerimize ve çal›ﬂanlar›m›za
ﬂükranlar›m›z› sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Deste¤iniz ve tercihiniz bizden yana oldu¤u sürece
size dünyan›n farkl› noktalar›nda kaliteye, güvenli¤e
ve memnuniyetinize odakl› Çelebi hizmetlerini daha
fazla sunman›n ayr›cal›¤›n› yaﬂamaya devam
edece¤iz...
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GENEL MÜDÜR'ÜN DE⁄ERLEND‹RMES‹

S. Samim AYDIN
Genel Müdür

VER‹ML‹L‹⁄‹N, ÖLÇE⁄‹N VE HER ﬁEY‹N ÖTES‹NDE “KAL‹TEL‹ H‹ZMET‹N”
BÜYÜK ÖNEM TAﬁIDI⁄I GÜNÜMÜZDE, UYGULAMAKTA OLDU⁄UMUZ
STRATEJ‹N‹N DO⁄RULU⁄U, ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹'N‹N ÖLÇÜLEB‹L‹R TÜM
SONUÇLARINDA AÇIKÇA KANITLANMAKTADIR.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ 2008 YILININ OLA⁄ANDIﬁI EKONOM‹K
ﬁARTLARINDA, ÖNGÖRÜLEB‹L‹R TÜM ETKENLER‹ D‹KKATE ALARAK
STRATEJ‹LER‹N‹ BAﬁARIYLA UYGULAMIﬁTIR.

Küresel mali krizin etkileri giderek artm›ﬂt›r.
2007 y›l› ortalar›nda ABD'de baﬂ gösteren finans
sektörü kaynakl› mali kriz, 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan
itibaren dünya genelinde etkili olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Son y›llarda h›zl› bir büyüme süreci geçiren geliﬂmiﬂ
ülkeler, 2008 y›l›nda ekonomik daralmayla karﬂ›laﬂm›ﬂ,
geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan tüm ülkelerin finansal
piyasalar›nda dalgalanmalar görülmüﬂtür. Küresel
ekonomiyi derinden etkileyen kriz sonucunda iﬂsizlik
artm›ﬂ, d›ﬂ ticaret yavaﬂlam›ﬂ, harcama talebi taraf›nda
oluﬂan ﬂok düﬂüﬂler tüketim e¤ilimlerini aﬂa¤›ya
çekmiﬂ ve global finansal kriz reel ekonomiye
s›çram›ﬂt›r.
Global büyüme oran›, 2007 y›l›ndaki %4,9
seviyesinden 2008 y›l›nda %4'ün alt›na düﬂmüﬂtür.
Global finansal krizin, 2009 y›l›n›n da en önemli
gündem maddesini oluﬂturaca¤› ve y›l›n son çeyre¤ine
kadar etkisini sürdürece¤i, global büyüme oran›n›n
2009 y›l› için %1'ler civar›nda gerçekleﬂece¤i
beklenmektedir.
Global krizin Türkiye'de hem ekonomik göstergeler
hem de finansal piyasalar üzerindeki etkileri y›l›n ikinci
çeyre¤inden itibaren artm›ﬂt›r. Y›l sonunda elde edilen
%1,1'lik büyüme oran›, son 6 y›l›n en düﬂük seviyesini
iﬂaret etmektedir. Yurt içi ve yurt d›ﬂ› kaynakl› talep
yetersizli¤inin yan› s›ra özel sektörün borçlanma
olanaklar›n›n daralmas›yla yat›r›m harcamalar›nda
görülen düﬂüﬂ, bu geliﬂmenin ana nedenleri olmuﬂtur.

‹stikrarl› performans›m›z› sürdürdük.
Cumhuriyet tarihinin, kuruluﬂundan bu yana ülkemiz
hizmet sektöründe faaliyetlerine aral›ks›z devam eden
en köklü özel sermayeli ﬂirketlerinden biri olan Çelebi
Hava Servisi, ellinci y›l›n› kutlad›¤› 2008 y›l›nda, bir
kez daha baﬂar›l› sonuçlara imza atm›ﬂt›r.
Çelebi Hava Servisi 2008 y›l›n›n ola¤and›ﬂ› ekonomik
ﬂartlar›nda, öngörülebilir tüm etkenleri dikkate alarak
stratejilerini baﬂar›yla uygulam›ﬂ ve istikrarl›
performans›n› sürdürmüﬂtür. ﬁirketimiz, global
ekonomik krizin tüm h›z›yla devam etti¤i bir süreçte
sergiledi¤i etkin yönetim, pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetleri
sonucunda oldukça tatminkar ciro ve kâr rakamlar›na
ulaﬂm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda 250,4 milyon YTL olan toplam
aktiflerimiz %7,07 art›ﬂ kaydederek 2008 y›l› sonunda
268,1 milyon YTL'ye yükselmiﬂ, 123,1 milyon YTL olan
özkaynaklar›m›z bir önceki y›la oranla %5,85 oran›nda
bir art›ﬂ göstererek 130,3 milyon YTL olmuﬂtur.
2008 y›l›nda toplam ciromuz %9,3 art›ﬂ göstermiﬂ ve
302 milyon YTL seviyesinde gerçekleﬂmiﬂ, vergi
sonras› net kâr›m›z ise %34,06'l›k bir yükselmeyle
35 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Rekabet üstünlüklerimizi güçlendirdik.
Yukar›da ana hatlar›yla özetledi¤im 2008 y›l›
performans›m›z, Çelebi Hava Servisi'nin köklü iﬂ
kültürünün bir sonucudur. Çelebi, kurumsal tarihi
boyunca ekonominin büyüme evrelerinde oldu¤u
kadar daralma ve kriz ortamlar›nda da hep ayakta
kalmay› ve de¤er üretmeyi baﬂarm›ﬂ bir kurumdur.
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Son y›llarda öngörü yetene¤imiz ile iﬂ ortam›n›n
de¤iﬂimine zaman›nda ve do¤ru haz›rlanabilme
yetkinli¤imiz büyük önem taﬂ›m›ﬂ, iﬂ süreçlerimizde
gerçekleﬂtirdi¤imiz uygulamalar bizi bugünün
ekonomik ortam›na haz›rlayarak rekabet
üstünlüklerimizi güçlendirmiﬂtir.
Uluslararas› pazarda itibar›m›z› pekiﬂtirdik.
Yar›m as›rl›k kurumsal tarihimizde tüm Çelebi ailesini
en çok gururland›ran konulardan biri, gerek ulusal
gerekse uluslararas› pazarda bize olan itibar ve
tercihtir.
Gerçekleﬂtirdi¤imiz stratejik iﬂbirlikleri, ﬁirketimizin
konumunu, gücünü ve geliﬂme potansiyelini ortaya
koymas› aç›s›ndan kayda de¤erdir. D›ﬂ pazarlarda,
havaliman›, terminal yat›r›m ve iﬂletmecili¤i ile yer
hizmetleri alan›ndaki ciddi giriﬂimlerimizden birinin
sonucunu 2008 y›l›nda ald›k.
Çelebi Hava Servisi, Mumbai (Bombay) Chhatrapati
Shivaji Uluslararas› Havaliman› yer hizmetleri ihalesini
kazanarak bu alanda küresel bir oyuncu olma iddias›n›
güçlendirmiﬂtir. Hindistan'›n en büyük havaliman›
olan Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji
Uluslararas› Havaliman›'nda yer hizmetleri verme
hakk› için aç›lan ihaleyi kazanan ﬁirketimizin %51,
orta¤›m›z NAS Aviation Services Pvt Ltd'nin de (NAS
India) %49 oran›nda pay sahibi oldu¤u Çelebi - NAS
India konsorsiyumu, bu havaliman›nda 10 y›l süre ile
yer hizmetleri verme hakk›na sahip olmuﬂtur.
Bombay Havaliman›, y›ll›k 22,3 milyon yolcu, 500.000
ton kargo kapasitesi ve ortalama %12'lik büyüme
h›z›yla Hindistan'›n en önemli ulaﬂ›m merkezi
konumundad›r.

‹lk yurt d›ﬂ› aç›l›m›m›zda pazar pay›m›z› koruduk.
Uluslararas› büyüme stratejimiz kapsam›nda att›¤›m›z
ilk ad›m olan Macaristan'daki faaliyetimizi baﬂar›yla
sürdürüyoruz. Çelebi Ground Handling Hungary ad›yla
Budapeﬂte Ferihegy Uluslararas› Havaliman›'n›n yer
hizmetlerini üstlenen iﬂtirakimiz 2008 y›l›nda pazar
pay›n› korumay› baﬂarm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda yer hizmeti verilen uçuﬂ say›s› 2007 y›l›na
oranla %1 düﬂüﬂ göstererek 22.063 olmuﬂtur. Bu
de¤iﬂimde en büyük etken, tüm dünyay› etkisi alt›na
alan ekonomik kriz nedeniyle havayollar›n›n uçuﬂ
say›lar›n› azaltmas›d›r. Uçuﬂ say›s›ndaki bu düﬂüﬂe
ra¤men, hizmet kalitemizin yeniden yap›lanma
çal›ﬂmalar› ve e¤itimlerle art›r›lmas› ile iﬂgücü
planlamas› konusunda yap›lan de¤iﬂikliklerin etkisiyle
faaliyet kârl›l›¤›nda önemli bir iyileﬂme sa¤lanm›ﬂt›r.
Yurt içinde geniﬂ bir hizmet a¤›na sahibiz.
ﬁirketimiz, müﬂterimiz olan özel ulusal havayolu
ﬂirketlerinin tarifeli iç hat uçuﬂ izni almalar› sonucunda
hizmet a¤›n› geniﬂletmiﬂtir. Y›lda 60 milyon yolcu, 600
bin uçak trafi¤ine sahip olan ve ülke trafi¤inin %93'ünün
gerçekleﬂti¤i toplam 24 istasyonda hizmet sunuyoruz.
2008 y›l›nda %48 olan 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.
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BÜYÜMEY‹ SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KILMAMIZIN ARKASINDAK‹ EN ÖNEML‹
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ﬁirketimizin 2008 y›l›nda hizmet sundu¤u yolcu say›s›
2007 y›l›na göre %4,21 art›ﬂ göstermiﬂtir. Ulusal
havayolumuz Türk Hava Yollar›'na mevcut 11
istasyona ek olarak Denizli, Erzincan, Kahramanmaraﬂ
ve Hatay'da da hizmet verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.

MENA, GCC, CIS ve Hindistan pazarlar›na girerek
buralarda organik büyümek ile Güney ve Orta Avrupa
ülkelerinde yer hizmetleri alan›nda faaliyet gösteren
firmalar› sat›n almak suretiyle inorganik büyümek ilk
s›rada yer almaktad›r.

Sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor.
Çelebi Hava Servisi 3.500'e yaklaﬂan çal›ﬂan say›s›,
Türkiye'de yer hizmeti verdi¤i 24 havaalan›ndaki
örgütlenmesi, 250'nin üzerinde yerli ve yabanc›
havayolu ﬂirketleri olan müﬂterileri, antrepo ve terminal
iﬂletmecili¤indeki yat›r›mlar› ile Avrupa'n›n en büyük
ba¤›ms›z yer hizmeti ﬂirketlerinden biri haline gelmiﬂtir.

Ayr›ca Hindistan, Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerindeki
havaliman› özelleﬂtirme veya yeni yat›r›m ihalelerine
kat›lmak ve Türk Hava Yollar›na verilen yer hizmetlerinin
kapsam›n› geniﬂleterek ﬂu an hizmet verilmeyen
havalimanlar›nda ramp ve yolcu hizmetleri sunmak
da k›sa vadeli planlar›m›z aras›ndad›r.

ﬁirketimiz faaliyetlerine baﬂlad›¤› günden beri
sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen, ölçülebilir ve
yönetilebilir riskleri üstlenen, yat›r›mlar›n› en iyi ﬂekilde
yönlendirebilen bir kuruluﬂtur.
Büyümeyi sürdürülebilir k›lmam›z›n arkas›ndaki en
önemli dayana¤›m›z piyasa deneyimimiz ve bilgi
birikimimizdir. Bu deneyim ve birikim bugün faaliyette
bulundu¤umuz farkl› ülke ve iﬂ kollar›nda riski do¤ru
yönetmemize, özkaynaklar›m›z› art›rmam›za ve etik
de¤erleri sonuna kadar gözetmemize k›lavuzluk
etmektedir.
Önümüzdeki dönemde, büyüme stratejimiz
kapsam›nda birkaç somut projemizi hayata geçirmeyi
hedefliyoruz. Bunlar aras›nda; yer hizmetleri alan›nda

Bütün paydaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
ﬁirketimiz de¤iﬂimi sürekli k›lmay› ve yönetmeyi
hedefleyen bir vizyona sahiptir. Öncelikli ve temel
hedeflerimiz 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¤lamakt›r.
Hedeflerimize ulaﬂma çabam›zda bizlere yard›m ve
deste¤ini esirgemeyen kamu kuruluﬂlar›na, 50 y›l›n
her aﬂamas›nda bize güven duygular›yla katk›
sa¤layan müﬂterilerimize, ﬁirketimizin çeﬂitli
kademelerinde görev alan ve her türlü mücadelemizde
yan›m›zda olan binlerce çal›ﬂan›m›za teﬂekkürü bir
borç biliyorum.

026 Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

KAL‹TEL‹ VE
GÜVENL‹

Kalite, güvenlik, teknolojik üstünlük ve
entegre hizmet yetkinli¤i gibi
niteliklerimiz, rekabette bizi açık fark ile
öne çıkarıyor...
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YOLCU H‹ZMETLER‹
RAMP H‹ZMETLER‹
HAREKAT H‹ZMETLER‹
KARGO VE ANTREPO H‹ZMETLER‹
GENEL HAVACILIK H‹ZMETLER‹
UÇAK ÖZEL GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹

YOLCU H‹ZMETLER‹

RAMP H‹ZMETLER‹

Çelebi Hava Servisi, yolcu hizmetlerinde öncelikle yolcular›n
güvenli¤ini gözetmekte, rahat, kaliteli ve huzurlu bir yolculuk
yapmalar› için en üst düzeyde özen göstermekte, güleryüz ve
ilgiyi ön planda tutmaktad›r. Deneyimli ve yetkin personel taraf›ndan
sunulan yolcu hizmetleri kapsam›nda;

Çelebi Hava Servisi ramp hizmetlerinde, en üstün teknolojiye
sahip, en güncel ekipmanlar kullan›lmaktad›r. Bu kapsamda
verilen hizmetler;

•
•
•
•
•
•

Yolcu kabul ve bagaj iﬂlemlerinin yap›lmas›,
Yolcular›n uça¤a al›nmas›,
Gelen yolcular›n karﬂ›lanmas› ve terminal ç›k›ﬂ›na yönlendirilmesi,
Kay›p, hasarl› veya transfer bagaj iﬂlemlerinin yap›lmas›,
VIP, refakatsiz çocuk ve özel durumlu yolcu hizmetinin yap›lmas›,
Engelli yolculara özel e¤itimli personel taraf›ndan hizmet
verilmesi bulunmaktad›r.

•
•
•
•
•
•
•
•

Uça¤›n karﬂ›lanmas› ve park ettirilmesi,
Uça¤›n boﬂalt›lmas› ve yüklenmesi,
Uçak ve yolcu terminali aras›nda yolcu ve mürettebat taﬂ›mas›,
Uça¤›n uygun ekipmanlarla yer de¤iﬂtirmesinin sa¤lanmas›,
Uçak kabin içi ve d›ﬂ temizli¤i,
Uçak kabin içi ›s›tma veya so¤utma hizmetinin verilmesi,
Uçak tuvalet ve su servisinin verilmesi,
Uça¤›n kötü hava koﬂullar›nda buzdan ar›nd›r›lmas›, buzlanmay›
önleyici tedbirlerin al›nmas› olarak s›ralanmaktad›r.

HAREKAT H‹ZMETLER‹

Ekip çal›ﬂmas›n›n en çarp›c› örne¤ini teﬂkil eden ve seçkin Çelebi
personeli taraf›ndan sunulan harekat hizmetleri görev kapsam›nda;
•
•
•
•
•
•
•
•

Uçak hizmet koordinasyonunun sa¤lanmas›,
Hava durumu, uçuﬂ plan› hakk›nda mürettebat›n bilgilendirilmesi,
Hava ve yer slot koordinasyonu,
Yük kontrolünün sa¤lanmas›, a¤›rl›k ve denge balans›n›n
haz›rlanmas›,
Hizmet sonras› uçuﬂla ilgili iletiﬂimin sa¤lanmas›,
Yak›t ikmalinin kontrol edilmesi,
Havayolu ﬂirketlerinin yükleme gereçlerinin muhafazas› ve stok
kontrolünün yap›lmas›,
Yak›t ve ikram ﬂirketleri ile koordinasyon yer almaktad›r.

KARGO VE ANTREPO H‹ZMETLER‹

Çelebi Hava Servisi yer hizmetleri sektöründeki yar›m as›rl›k
deneyimi, uzmanl›¤› ve baﬂar›s›n›n rehberli¤inde, havac›l›¤›n
önemli dallar›ndan biri olan kargo handling hizmetlerinde ve
antrepo iﬂletmecili¤inde de uluslararas› standartlar› fazlas›yla
karﬂ›lamaktad›r.

Çelebi Hava Servisi'nin kargo handling ve antrepo hizmetleri
aras›nda:
• Giden kargolar›n kabulü, ebat ve a¤›rl›k tespitinin yap›lmas›,
• Dokümantasyon iﬂlemleri yap›lmas›,
• Giden kargolar›n uygun yükleme gereçlerine yüklenmesi,
• Giden kargolar›n uça¤a gönderilmesi ve yüklemeye nezaret edilmesi,
• Gelen kargolar›n fiziki kontrolü ve ithalat ambar›na teslimi,
• Al›c›lar›n bilgilendirilmesi,
• Transfer kargo hizmetleri,
• Bozulabilir ürünler, tehlikeli maddeler ve kasa dairesi
hizmetlerinin uzman personel gözetiminde yap›lmas›
bulunmaktad›r.

GENEL HAVACILIK H‹ZMETLER‹

UÇAK ÖZEL GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹

‹ﬂ ve özel hava taﬂ›mac›l›¤›nda müﬂteri odakl› bir hizmet anlay›ﬂ›n›
benimseyen Çelebi Hava Servisi, yüksek kalitedeki hizmetlerini
özel e¤itimden geçmiﬂ uzman kadrosu ile baﬂta ‹stanbul olmak
üzere 24 farkl› havaalan›nda yürütmektedir. Genel havac›l›k
hizmetleri kapsam›nda;

Uçak özel güvenlik hizmetleri bir Çelebi Hava Servisi iﬂtiraki olan
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. taraf›ndan
verilmektedir. Çelebi Güvenlik'in uzman personeli taraf›ndan
sa¤lanan hizmetler aras›nda;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hava taksi hizmetleri,
Özel uçak kiralama,
Helikopter kiralama,
Hava foto¤rafç›l›¤›,
Hava ambulans hizmetleri,
Yer hizmetleri,
Uçuﬂ takip hizmetleri,
Uçak yak›t hizmetleri,
‹niﬂ ve üst geçiﬂ izinleri,
Uçuﬂ plan›/hava durumu/NOTAM,
Otel rezervasyonu,
Havayolu temsilcili¤i ve süpervizyon,
Yolcu karﬂ›lama-u¤urlama,
VIP araç/limuzin sa¤lama hizmetleri yer almaktad›r.

• Uçuﬂ öncesinde ve sonras›nda yolcularla mülakat yapmak,
• Yolcular›n seyahat dokümanlar›n› ve beraberlerinde taﬂ›d›klar›
bagajlar› kontrol etmek,
• Uça¤a sevk edilecek bagaj ve kargolar› x-ray cihazlar›ndan
geçirmek,
• Bagaj eﬂleﬂtirmesi yapmak,
• Uçak içinde ve uçak ambarlar›nda detayl› arama ve kontroller
yapmak,
• Uçak alt› detayl› incelemesini gerçekleﬂtirmek,
• Uça¤a hizmet veren tüm yer hizmetleri kuruluﬂlar›n›n personel,
araç ve ürünlerini hizmet s›ras›nda sürekli kontrol etmek
bulunmaktad›r.
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2008 YILININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ TÜM DÜNYADA GEL‹ﬁMEYE AÇIK PAZARLARDAK‹
FIRSATLARI SÜREKL‹ KOLLAYAN VE BU ALANLARA YATIRIM YAPARAK
PAYDAﬁLARININ KAZANCINI MAKS‹M‹ZE ETMEY‹ AMAÇLAYAN B‹R
KURULUﬁTUR.

Mali ve operasyonel sonuçlarda yükselen performans
Çelebi Hava Servisi 2008 y›l›nda elde etti¤i performans sonuçlar›yla sektördeki güçlü
pazar konumunu pekiﬂtirmiﬂ, yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda en büyük yer hizmetleri ﬂirketlerinden
bir olmak hedefiyle sürdürdü¤ü faaliyetlerini bu y›l da baﬂar›yla sonuçland›rm›ﬂt›r.
Çelebi Hava Servisi'nin 2008 y›l› mali ve operasyonel sonuçlar›ndan notlar:
•
•
•
•
•

Y›l› %48'lik pazar pay› ile tamamlam›ﬂ ve sektördeki yerini korumuﬂtur.
Toplam gelirleri 302 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Net kâr 2007 y›l›na göre %34,06'l›k bir art›ﬂla 35 milyon YTL olmuﬂtur.
Hizmet verilen yolcu say›s› 2007 y›l›na göre %4,21 art›ﬂ göstermiﬂtir.
D›ﬂ hatlarda hizmet verilen uçuﬂ say›s› %5 art›ﬂla 63.932'ye ulaﬂm›ﬂ, iç hatlardaki
düﬂüﬂe ra¤men toplam Türkiye uçuﬂ say›s› %1 artarak 145.606 olmuﬂtur.
• 2008 y›l›nda gerçekleﬂtirilen yat›r›mlar›n tutar› 6,4 milyon YTL'dir.
‹lk uluslararas› aç›l›m: Macaristan
Çelebi Hava Servisi tüm dünyada geliﬂmeye aç›k pazarlardaki f›rsatlar› sürekli kollayan
ve bu alanlara yat›r›m yaparak paydaﬂlar›n›n kazanc›n› maksimize etmeyi amaçlayan,
dinamizmi ve teknik birikiminin yan› s›ra aç›k, yarat›c› ve daima sonuca giden yaklaﬂ›m›
ile havac›l›k sektöründe bilinen ve güvenilen bir kuruluﬂtur.
Stratejik yat›r›m kriterlerine ve risk anlay›ﬂ›na uygun buldu¤u uluslararas› ihaleleri sürekli
takip eden Çelebi Hava Servisi, ana faaliyet alan› olan yer hizmetleri ile havaalan›terminal yat›r›m ve iﬂletmecili¤i alanlar›nda yurt d›ﬂ›nda da büyümeyi hedeflemektedir.
Çelebi Hava Servisi bu hedefi do¤rultusunda önemli ad›mlardan birini atm›ﬂ ve 2006
y›l›nda aç›lan ihaleyi kazanarak Budapeﬂte Ferihegy Uluslararas› Havaliman›'n›n yer
hizmetlerini üstlenmiﬂtir.
Birçok güçlü uluslararas› rakibini geride b›rakarak kazand›¤› ihale sonucunda Celebi
GH Hungary ad› alt›nda yer hizmetleri sunmaya baﬂlayan ﬁirket, k›sa zamanda gösterdi¤i
baﬂar›l› performans›yla pazar pay›n› art›rm›ﬂt›r. Celebi GH Hungary, Çelebi Grubu'nun
sa¤layaca¤› IT ve operasyonel know-how deste¤i ile sadece yer hizmetlerinde de¤il,
kargo ve antrepo alanlar›nda da faaliyetlerini geliﬂtirmeyi orta vadeli büyüme stratejisine
dahil etmiﬂtir.
Çelebi Hindistan'›n en büyük havaliman›nda
2005 y›l›ndan bu yana yak›ndan takip etti¤i Hindistan pazar›nda yer almak üzere yo¤un
çal›ﬂmalar yürüten Çelebi Hava Servisi, Hindistan'›n en büyük havaliman› olan Mumbai
(Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararas› Havaliman›'nda yer hizmetleri verme hakk›
için aç›lan ihaleye kat›larak bu pazara ilk ad›m›n› atm›ﬂt›r.
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Havaliman› iﬂleticisi MIAL taraf›ndan düzenlenen
ihaleye baﬂvuran 8 firma aras›nda Çelebi Hava Servisi
de ihaleye teklif vermeye yeterli görülen 5 firmadan
biri olarak belirlenmiﬂtir. Çelebi Hava Servisi'nin %51,
NAS Aviation Services Pvt Ltd'nin de (NAS India) %49
oran›nda pay sahibi oldu¤u ÇHS/NAS India
konsorsiyumu, MIAL taraf›ndan 1 Kas›m 2008'de
yap›lan de¤erlendirmede, ihalede en iyi teklifi veren
konsorsiyum olarak aç›klanm›ﬂt›r.
Bu ihale sonucuna göre ÇHS/NAS India Bombay
Havalimanı’nda 10 yıl süre ile yer hizmeti verme
hakkını kazanmıﬂtır.
Hindistan'›n uçuﬂ trafi¤i aç›s›ndan en büyük havaliman›
olan ve son 5 y›lda %60'›n üzerinde bir büyüme
kaydeden Bombay Havaliman›'nda Ocak 2009
itibariyle hizmet vermeye baﬂlayan ÇHS/NAS India'n›n,
önümüzdeki dönemlerde bu büyümeden yüksek
oranda pay alaca¤› öngörülmektedir.
Türkiye'deki 50 y›ll›k geçmiﬂini ve Avrupa'n›n önde
gelen yer hizmetleri ﬂirketleri aras›nda yer al›yor
olmas›n› yeterli bulmayan Çelebi Hava Servisi'nin
hedefi, dünya pazarlar›n›n daha da güçlü bir kat›l›mc›s›
olmakt›r. Bu konuda somut ad›mlar atan ﬁirket, gerek
Hindistan'›n di¤er büyük havalimanlar›nda, gerekse
baz› Avrupa ülkelerinde yer hizmetleri vermeye yönelik
giriﬂimleri ve ön çal›ﬂmalar› baﬂlatm›ﬂt›r. Söz konusu
çal›ﬂmalara gelecek dönemlerde de h›zla devam
edilecektir.
Kargo ve antrepo hizmetlerinde uluslararas›
standartlar
Çelebi Hava Servisi havac›l›¤›n önemli dallar›ndan
biri olan kargo handling hizmetleri ile antrepo
iﬂletmecili¤inde de uluslararas› yetkinlik ve kalite
standartlar›n› fazlas›yla karﬂ›layan bir düzeyde faaliyet
göstermektedir. Kurdu¤u bu entegre yap›, Çelebi
Hava Servisi'ne müﬂterilerine tek bir kaynaktan komple
hizmet verme kolayl›¤› getirmekte, zamanlama ve
maliyet aç›s›ndan önemli avantajlar kazand›rmaktad›r.

2005 y›l›nda Atatürk Havaliman› apronunda hizmete
aç›lan 5.000 m2'lik depo (T11) ile 2006 y›l›nda
havaliman›na 9 km uzakl›kta Güneﬂli'de kurulan 6.850
m2'lik A tipi Genel Antrepo'ya, 2008 y›l›nda ‹zmir Adnan
Menderes Havaliman›'nda aç›lan 2.550 m2 alana sahip
A Tipi Genel Antrepo eklenmiﬂtir. Önümüzdeki
dönemde Ankara Esenbo¤a Havaliman›'nda yeni bir
antreponun faaliyete geçirilmesi planlanmaktad›r.
2008 y›l›nda Çelebi Kargo & Antrepo'nun kargo
elleçleme tonaj›, ithalat kargolar›nda 41.758 ton,
ihracat kargolar›nda 40.067 ton olmak üzere toplam
81.825 ton olmuﬂtur. Antrepo hizmeti ise ithalatta
14.775 ton, ihracatta 25.949 ton, toplamda 40.724
ton olarak kaydedilmiﬂtir.
Güvenlik alan›nda öncü kimlik
Özel uçaklar ve havayollar›na güvenlik hizmetleri
sa¤lamak amac›yla 1997 y›l›nda kurulan Çelebi Hava
Servisi iﬂtiraki Çelebi Güvenlik Sistemleri ve
Dan›ﬂmanl›k, genel havac›l›k ve temsilcilik alanlar›nda
farkl› ve baﬂar›l› yaklaﬂ›m›yla öncü bir kimli¤e sahiptir.
Çelebi Güvenlik, sivil havac›l›k alan›ndaki deneyimini;
havaliman› terminal güvenli¤i, deniz liman› ve marina
güvenli¤i, tesis ve endüstriyel güvenlik, koruma ve
dan›ﬂmanl›k hizmetleri ile bütünleﬂtirerek hizmet
yelpazesini çeﬂitlendirmiﬂtir.
Sivil havac›l›k ve yer hizmetleri mevzuat› ile 5188 say›l›
özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve yönetmelikler
dikkate al›nd›¤›nda Çelebi Güvenlik, Türkiye'de hem
havac›l›k güvenli¤i, hem de tesis güvenli¤i konusunda
teﬂkilatlanm›ﬂ iki ﬂirketten biridir.
Çelebi Güvenlik, uçak özel güvenli¤i alan›nda,
aralar›nda Türkiye havalimanlar›nda en fazla uçuﬂ
trafi¤i gerçekleﬂtiren havayollar›n›n da bulundu¤u
toplam 28 firmaya hizmet vermektedir.
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Müﬂterileri aras›nda; havaliman› terminal güvenli¤i
alan›nda Çelebi-IC, tesis güvenlik alan›nda Çelebi
Holding ve Atlasjet Havayollar›, deniz ve marina
güvenli¤i alan›nda Ortado¤u Antalya Liman ‹ﬂletmeleri
ve Çelebi Marina bulunan ﬁirket, müﬂteri portföyü
içinde grup d›ﬂ› ﬂirketlerin pay›n›n art›r›lmas› yönünde
çal›ﬂmalar yürütmektedir.
Antalya 2. D›ﬂ Hatlar Terminali
Çelebi Hava Servisi, ‹çtaﬂ ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. ile ortak kurdu¤u Çelebi-IC eliyle üstlendi¤i
Antalya 2. D›ﬂ Hatlar Terminali iﬂletmecili¤i iﬂ kolunda
faaliyetlerini, 2008 y›l›nda da baﬂar›yla sürdürmüﬂtür.
2008 y›l›nda 9,9 milyon yolcuya hizmet verilen, uçak
trafi¤inde yaklaﬂ›k %10 büyüme sa¤lanarak 63.181
adede ulaﬂ›lan terminal iﬂletmecili¤i alan›nda
büyümenin, beklenen olumlu turizm performans›n›n
katk›s›yla 2009 y›l›nda da sürece¤i öngörülmektedir.
Döviz kurlar›nda görülen art›ﬂ›n da ﬁirket'in sat›ﬂ
has›lat› ile kârl›l›¤›nda s›çramaya neden olmas›
beklenmektedir.
Operasyonel verimlilikte art›ﬂ
Çelebi Hava Servisi, verimlilik art›ﬂ›na ve
operasyonlar›n en az hata ile planlanmas›na yard›mc›
olmak üzere "Kaynak Planlama, Çal›ﬂma Program›
Üretme ve Gerçek Zamanl› Kontrol Sistemi”nin
(‹nform-Groundstar) kullan›m›na baﬂlam›ﬂt›r. Sistem
2008 y›l›nda, ﬁirket operasyonlar›nda önemli bir paya
sahip olan ‹zmir ve Ankara istasyonlar›nda tüm
modülleri ile kurulumu temin edilerek kullan›ma
al›nm›ﬂt›r.
Bununla beraber, sezonsall›¤› nedeni ile tüm y›l ayn›
oranda operasyonel büyüklü¤ü olmayan Bodrum ve
Dalaman istasyonlar›na da mevcut sistemin Kaynak
Planlama, Çal›ﬂma Program› Üretme modülleri
kurulmuﬂtur.
Ayr›ca ‹stanbul istasyonunda hizmet verilen uçaklar›n
a¤›rl›k ve denge formlar›n›n temininde merkezi sisteme
geçilmiﬂtir. Sahada personel ve evrak sevk›yat›nda
kullan›lan araçlara bu formlar›n elektronik ortamda

ulaﬂarak bir yaz›c›dan ç›kmas›n› temin eden ve
uçuﬂlarda evrak bazl› gecikmelerde önemli düﬂüﬂ
sa¤layan sistem hayata geçirilmiﬂtir.
Operasyonel verimlili¤i art›r›c› çal›ﬂmalar›n bir di¤eri
de verilen hizmetlerin kayd›n›n oluﬂturuldu¤u “Hizmet
Kay›t Formlar› (Service Charge Form)”n›n el terminalleri
(PDA) ile elektronik ortamda düzenlenmesidir. Bu
yolla, hem gereksiz evrak tüketiminin hem de hizmet
kay›tlar›ndaki aksakl›lar›n önüne geçilmesi
hedeflenmiﬂ, 2009 y›l› için gerekli altyap› çal›ﬂmalar›na
2008 y›l› içerisinde baﬂlanm›ﬂt›r.
Sürekli geliﬂtirilen kalite sistemi
Çelebi Hava Servisi'nin kalite politikas›; yeni talepler
yaratarak pazarda var olmak ve mevcut müﬂteri
portföyünü büyütmek için uluslararas› standartlara
uygun olarak verdi¤i hizmetleri sürekli iyileﬂtirmektir.
Ça¤daﬂ çal›ﬂma ortam›, memnuniyet seviyesi yüksek
insan kayna¤› ve çevre duyarl›l›¤›, Çelebi kalite
anlay›ﬂ›n›n di¤er unsurlar›d›r.
Çelebi Hava Servisi, tüm hizmet ve idari süreçlerin
tan›ml›, ölçülebilir, izlenebilir, analiz edilebilir ve
geliﬂtirilebilir oldu¤u bir kalite yönetim sistemine
sahiptir. Bu sistem, Bureau Veritas firmas› taraf›ndan
21 istasyonda ve ﬁirket genel merkezinde ISO
9001:2000 sertifikas› ile belgelendirilmiﬂtir.
Çelebi Hava Servisi, faaliyetleri sonucu çevreye verdi¤i
veya verebilece¤i zararlar›n sistematik bir ﬂekilde
azalt›lmas› ve mümkün ise ortadan kald›r›lmas› için
geliﬂtirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Sistem,
hizmetin tasarlan›p müﬂteriye sunulmas›na kadar
geçen her aﬂamada çevresel faktörlerin belirlenmesini,
bu faktörlerin kontrol alt›na al›narak çevreye verilen
zarar›n en aza indirilmesini ve çevre performans›n›n
sürekli geliﬂtirilmesini hedeflemektedir.
Çevre Yönetim Sistemi Bureau Veritas firmas›
taraf›ndan ‹zmir (ADB) istasyonu ve genel merkezde
ISO 14001:2004 sertifikas› ile belgelendirilmiﬂtir.
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Çelebi Hava Servisi, çal›ﬂanlar›na emniyetli ve sa¤l›kl›
bir iﬂ ortam› sa¤layan, çal›ﬂanlar›n maruz
kalabilecekleri tehlike ve riskleri belirleyip, al›nacak
önlemlerle tehlike/risk düzeylerini düﬂürecek risk
de¤erlendirme çal›ﬂmalar› yap›lan, iﬂ kanuna uyan,
‹SG hedeflerinin yönetim programlar› ile hayata
geçirildi¤i ve ‹SG performans›n›n sürekli izlendi¤i bir
yönetim sistemine sahiptir.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi, Bureau Veritas
firmas› taraf›ndan 21 istasyonda ve genel merkezde
OHSAS 18001:2007 sertifikas› ile belgelendirilmiﬂtir.
Ulusal Kalite Hareketi ve Avrupa Mükemmelli¤e
Yolculuk Program›
Çelebi Hava Servisi, 2005 y›l› içerisinde Türkiye Kalite
Derne¤i-Kal Der'in, “Hayat›n her alan›nda kalite”
slogan›yla, ulusal yaﬂam kalitesinin yükseltilmesi
amac›yla baﬂlatt›¤› ve pek çok kurum ve kuruluﬂun
üye oldu¤u Ulusal Kalite Hareketi'ne üye olmuﬂ ve
‹yiniyet Bildirgesine imza atm›ﬂt›r. Bu sayede 2006
y›l› içerisinde “EFQM Mükemmellik Modeli”ni esas
alan özde¤erlendirme yöntemleri ile ﬁirket'in güçlü
ve iyileﬂtirmeye aç›k alanlar› belirlenmiﬂ, bulgular
do¤rultusunda iyileﬂtirmeler yap›lm›ﬂt›r.
2008 Kas›m ay›nda EFQM - Mükemmellikte Yetkinlik
4 * ödülü almaya hak kazanan Çelebi Hava Servisi,
gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalar ile Ulusal Kalite Ödülü ve
Avrupa Kalite Ödülü yolundaki aﬂamalar› da baﬂar›
ile geçece¤ine inanmaktad›r.
Müﬂteri memnuniyetine verilen önem
Dünyan›n en büyük yer hizmetleri sa¤lay›c›lar› aras›nda
de¤erlendirilen Çelebi Hava Servisi'nin kalite
politikas›n›n temel prensibi, sürdürülebilir müﬂteri
memnuniyeti oluﬂturmakt›r. ﬁirket, pazar›n ve
müﬂterilerinin de¤iﬂen taleplerine en iyi ve en h›zl›
ﬂekilde cevap verebilmek amac›yla trendleri yak›ndan
takip etmekte, dünyada havac›l›k sektöründeki
yenilikleri izlemekte ve hizmet kalitesini sürekli olarak
iyileﬂtirici çal›ﬂmalar yürütmektedir.

Çelebi Hava Servisi'nin geniﬂ bir müﬂteri portföyü ve
uluslararas› piyasalarda geliﬂtirmiﬂ oldu¤u çok eksenli
ve güçlü iﬂ iliﬂkileri vard›r. Mevcut müﬂterilerine
yenilerini eklemek amac›yla sürekli çal›ﬂan Çelebi
Hava Servisi, 2008 y›l›nda da yeni iﬂ ba¤lant›lar›
kurmuﬂtur.
Air Atlanta, Bulgaria Air, First Choice, Turan Air,
Jettran, Silkway, Mistral Air, Kuzu Havayollar›, Sky
Express ve Air Company Scat gibi firmalar› portföyüne
katan ﬁirket, toplam d›ﬂ hat uçuﬂ say›s›n› 2008'de
2007'ye göre %1,06 art›rm›ﬂt›r. Air Berlin-LTU,
TUI-First Choice ve Thomas Cook-My Travel gibi
Avrupa'da yaﬂanan büyük havayolu ve tur operatörleri
birleﬂmeleri, 2008 y›l› toplam hizmet verilen uçuﬂ
say›s›na art› yönde katk›da bulunmuﬂtur.
Sunexpress Havayollar›, Emirates, KLM Royal Dutch,
Air Astana, Air Berlin, Air France, Türk Hava Yollar›
(Trabzon, Van, Diyarbak›r, Erzurum, Malatya, Samsun,
Mardin, Erzincan, Kahramanmaraﬂ Hatay ve Denizli
‹stasyonlar›), JAT Havayollar›, Aurela, Niki Luftfahrt,
Nordic Airlink, Lux Air, Eurofly, Best Air, Buraq Air,
Neos SPA, Arkia, Turan Air, Czech Havayollar›,
Caspian, United States Air Force, El-Al, Sun D'or,
Pan Havac›l›k, Nord Wind ve Belair ile devam eden
anlaﬂmalar, 2008 y›l›nda yenilenmiﬂtir.
Gelecek dönemler...
Çelebi Hava Servisi sahip oldu¤u de¤erleri, kurum
kültürü ve tecrübesiyle 50 y›ld›r müﬂterilerine,
yat›r›mc›lar›na ve çal›ﬂanlar›na hep en iyiyi, en güzeli
sunma çabas›ndad›r.
Önümüzdeki y›llarda da dinamik kimli¤i ile birçok yeni
yat›r›ma ve sektöre öncü uygulamalar›na devam
edecek olan Çelebi Hava Servisi, gelece¤e
yolculu¤unda, sürdürülebilirli¤i uzun vadeli kârl›l›¤›n
ve baﬂar›n›n anahtar› olarak görmektedir. Bu düﬂünce
tarz›, ﬁirket'in her bir çal›ﬂan› taraf›ndan benimsendi¤i
sürece, Çelebi Hava Servisi “dünya çap›nda bir hizmet
sa¤lay›c›” konumuna kararl› ve kal›c› ad›mlarla
yaklaﬂmay› sürdürecektir.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹, 50'NC‹ YILINDA HIZ KAZANDIRDI⁄I KAPSAMLI
SOSYAL SORUMLULUK PROJELER‹ ‹LE TÜRK‹YE'N‹N YARINLARINA YATIRIM
YAPMAYA DEVAM ETMEKTED‹R.

Çelebi Hava Servisi kurumsal sosyal sorumluluk proje ve yaklaﬂ›mlar›n›, topluma geri
verme ilkesi çerçevesinde oluﬂturmakta, baﬂta e¤itim ve sa¤l›k olmak üzere farkl›
faaliyetlere do¤rudan veya dolayl› destek olmaktad›r.
50'nci y›l›nda h›z kazand›rd›¤› kapsaml› sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye'nin
yar›nlar›na yat›r›m yapmaya devam eden Çelebi Hava Servisi, 2008 y›l›nda özellikle
e¤itim alan›nda baﬂlatt›¤› çal›ﬂmalarla topluma katt›¤› de¤eri sürekli olarak art›rmaktad›r.
Sivil havac›l›k sektörüne destek
Çelebi, henüz az bilinen sivil havac›l›¤›n ülke genelinde tan›nmas› ve nitelikli insan
kayna¤›na kavuﬂabilmesi için sektörün desteklenmesine özel önem vermektedir. ‹leri
teknoloji ve kalifiye personele ihtiyaç duyulan sivil havac›l›kta Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› ve
Erzincan Üniversitesi ile iﬂbirli¤ine giden Çelebi, üniversite bünyesinde Sivil Havac›l›k
Yüksekokulu inﬂa ettirilerek ba¤›ﬂlanmas› projesini baﬂlatm›ﬂt›r.
Söz konusu proje, 4.000 m2 taban alana, 16.000 m2 kapal› alana sahip okul binas›
inﬂas›n› ve 2010 y›l›na kadar e¤itim/ö¤retim sürecinin baﬂlat›lmas› için gerekli araç ve
gereçlerle donat›lmas›n› kapsamaktad›r.
“50'nci y›lda 50 Çelebi evi”
Çelebi'nin 2008 y›l›nda imza att›¤› bir baﬂka büyük ve önemli sosyal sorumluluk
çal›ﬂmas›, “50'nci y›lda 50 Çelebi evi” slogan›yla baﬂlatt›¤› “Evimdeyim” projesidir.
50'nci kuruluﬂ y›ldönümünde e¤itim konusunda hiç de¤inilmemiﬂ bir konuya el atan
Çelebi, bu proje ile özellikle k›rsal kesimde zor fiziki koﬂullar alt›nda çal›ﬂan ö¤retmenlerin
daha iyi ﬂartlara kavuﬂabilmelerini sa¤layacakt›r.
TOÇEV, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› ile yap›lan iﬂbirli¤i çerçevesinde,
do¤u illerinde belirlenen 50 köy okulunun ö¤retmen lojmanlar›n› yeniden yap›land›rmak
ve yenilenen bu lojmanlar›n içlerini temel eﬂyalarla donatmak üzere çal›ﬂmalara
baﬂlanm›ﬂt›r. 2008 y›l›nda planlanan ve 2009 y›l›nda yürütülecek olan projenin 2013
y›l› sonuna kadar bitirilece¤i öngörülmektedir.
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“Bir ﬁey De¤iﬂir, Her ﬁey De¤iﬂir”
Ayd›nl›k ve güçlü bir Türkiye umuduyla çal›ﬂan Çelebi,
50. kuruluﬂ y›l›nda e¤itime destek ad›na özel bir
çal›ﬂmaya daha imza atm›ﬂt›r.
Çelebi, TOÇEV taraf›ndan 2006 y›l›nda “Bir ﬁey
De¤iﬂir, Her ﬁey De¤iﬂir” slogan›yla baﬂlat›lan
kampanya kapsam›nda, zor ﬂartlarda, maddi
imkans›zl›klarla bo¤uﬂarak okuyan çocuklara B‹R
BOT, B‹R MONT hediye etmiﬂ, Çelebi'nin bu deste¤i
Aral›k 2008 itibariyle 1.000 çocu¤a ulaﬂm›ﬂt›r.
Çelebi, çocuklar›n sa¤l›kl›, kendine güveni olan,
gelece¤ine umutla bakan bireyler
Çevre dostu hizmet üretimi
Çelebi Hava Servisi, insanlar›n yaﬂamlar›n› iyi bir
düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duyduklar›
do¤al kaynaklar› yenilenebilir ﬂekilde kullanmalar›
gereklili¤inin ve sorumlulu¤unun bilinciyle, do¤al
kaynaklar›n optimum kullan›m› ve çevre kirlili¤inin
minimize edilmesi ad›na çal›ﬂmalar› yapmaktad›r.
Bu çal›ﬂmalar aras›nda;
• Her y›l düzenli olarak, akredite bir
kuruluﬂa baca gaz› analizlerini yapt›rmak,
• ‹çme suyu olarak kullan›lan suyu ar›tmak ve su
numuneleri üzerinde periyodik analizler yapt›rmak,
• Do¤al kaynaklar›n etkin kullan›m› için
ﬁirket bünyesinde yap›lan at›k
s›n›fland›rmas›yla, geri dönüﬂebilen (ka¤›t, plastik
vb.) unsurlar› düzenli olarak toplamak, su ve elektrik
sarfiyat›n› azaltmak için baz› istasyonlarda fotosel
sistemlerini kullanmak,

• Teknik atölyelerde ortaya ç›kan at›k ya¤lar› (hidrolik
ya¤ vb.), at›k yakma tesislerine göndermek,
• Faaliyetler sonucunda ç›kan tehlikeli at›klar›, Çevre
ve Orman Bakanl›¤›'ndan lisansl› kuruluﬂlara
göndermek,
• Emisyon kayna¤› oluﬂturmayan ekipmanlar›
kullanmak (bataryal› forklift vb.) bulunmaktad›r.
Çelebi Hava Servisi ayr›ca yeni ekipman al›mlar›nda
Avrupa Birli¤i çevre normlar›na uyumlu ekipman sat›n
almakta, AB'nin gürültü ve çevre kirlili¤ini önleme
standartlar›na tümüyle uymaktad›r.
Çevre koruma kapsam›ndaki bir baﬂka Çelebi faaliyeti,
geçti¤imiz y›llarda yanan Dalaman Orman›'n›n bir
k›sm›n›n tekrar yeﬂillendirilmesidir. Dalaman'da 2007
sonunda baﬂlanan ve 2008 baﬂ›nda tamamlanan
çal›ﬂmalarla, orman yang›n›nda yok olmuﬂ 50
dönümlük araziye, 100.000'in üzerinde fidan dikilmiﬂtir.
Sa¤l›k hizmetleri
Çelebi Hava Servisi Türkiye s›n›rlar› içinde, düﬂük gelirli
ve sa¤l›k hizmetine ihtiyaç duyan kiﬂilere maddi bir
kayg› duymaks›z›n hizmet etmek amac›yla Gebze,
Beylikba¤›'nda 1986 y›l›nda kurulmuﬂ olan Lokman
Hekim Sa¤l›k Vakf›'na destek olmaktad›r.
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GÜÇLÜ VE
KARARLI

Güçlü mali yapımız, gelece¤e dair
planlarımızı uygularken cesur ve kararlı
bir duruﬂ sergilememizde büyük rol
oynuyor...
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1. FAAL‹YET KONUSU
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
Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa Yeniﬂehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbak›r, Erzurum, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir,
Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraﬂ ve Erzincan
olmak üzere 24 havaalan›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
ﬁirket’in müﬂterek yönetim konsolidasyon metoduna göre %49,99 iﬂtirak oran›ndan 31 Aral›k 2008 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. Söz konusu sözleﬂme ve bu
sözleﬂmeye ek olarak yap›lan 10 Kas›m 2004 tarihli sözleﬂmeye göre, Terminal yap›m› tamamlanm›ﬂ ve 4 Nisan
2005 tarihinde faaliyete baﬂlanm›ﬂt›r. Terminal, Eylül 2009’a kadar 54 ay boyunca iﬂletilecek ve iﬂletme süresi
sonunda 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.
ﬁirket ayr›ca havaalan› terminal güvenli¤i konusunda faaliyet gösteren ve havayolu ﬂirketlerine güvenlik hizmeti
veren Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ.’nin (“Çelebi Güvenlik”) %94,8’ine (2007: %94,8) sahiptir.
ﬁirket’in ayr›ca Budapeﬂte Havaliman›’nda havaalan› yer hizmeti vermekte olan Celebi Ground Handling Hungary
Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelösségü Társaság (“CGHH”) sermayesinde %70 oran›nda (700.000.000 Macar Forinti)
pay› bulunmaktad›r. Sermayenin kalan %30’unu (300.000.000 Macar Forinti) temsil eden hisseler Çelebi Holding
A.ﬁ.’ne aittir.
Hindistan’›n Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararas› havaliman›nda 10 y›l süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için
aç›lan ve ﬁirket’in de içinde yer ald›¤› konsorsiyum lehine sonuçlanan ihale ile ilgili prosedürler çerçevesinde söz
konusu havaliman›nda havaalan› yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aral›k 2008 tarihinde Hindistan Mumbai,
Maharashtra eyaletinde mukim 100.000.000 Hint Rupisi sermaye ve “Çelebi Nas Airport Services India Private
Limited (“Çelebi Nas”) unvan› ile bir ﬂirket kurulmuﬂtur. ﬁirket’in kurucu ortak olarak iﬂtirak etti¤i ﬂirketteki sermaye
pay› %51’dir. Kuruluﬂta taahhüt edilen 51.000.000 Hint Rupilik sermayenin 25.714.447 tutarl›k bölümü 31.12.2008
tarihi itibariyle ödenmiﬂtir.
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2. YÖNET‹M VE DENET‹M KURULU
Yönetim Kurulumuz aﬂa¤›daki üyelerden oluﬂmaktad›r:
Can Çelebio¤lu
Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Engin Çelebio¤lu
Mehmet Kaya
Necmi Yergök
Ayd›n Günter

(Baﬂkan)
(Baﬂkan Vekili)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir y›l olup, bu da ilk Ola¤an Genel Kurul tarihine kadard›r.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir y›l olup, 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan Genel Kurul Toplant›s›’nda 1 y›l
süre ile yeniden seçilmiﬂlerdir. Genel Kurul’da ayr›ca, Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan Say›n Can Çelebio¤lu ve
Say›n Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmelerine mevcudun oybirli¤iyle karar
verilmiﬂtir.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak yüksek bilgi
ve beceri düzeyinde, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmiﬂe sahip olarak aday gösterilip seçilmiﬂ kiﬂilerdir. 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.
ﬁirket ana sözleﬂmesinin ﬁirket’in Temsil ve ‹lzam› baﬂl›kl› 8. Maddesine göre; ﬁirket’in yönetimi ve d›ﬂar›ya karﬂ›
temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim iﬂlerinin hepsini veya bir k›sm›n› görevli
üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere b›rakabilir. Yönetim Kurulu ﬁirket’i temsil ve ilzama yetkili
kimseleri ve ilzam ﬂeklini kararlaﬂt›r›p, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. ﬁirket’e ait bütün belgelerin ve
akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar›n ﬁirket Yönetim Kurulu’nca yetkili k›l›nan kiﬂi veya kiﬂiler
taraf›ndan ﬁirket unvan› alt›nda imzalanm›ﬂ olmas› laz›md›r.
Bu çerçevede; ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar› 06 Eylül 2006 tarihinde
‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unca tescil edilen ve tescil edildi¤i 11 Eylül 2006 tarih ve 6639 say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde ilan olunan ﬁirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildi¤i VI. no’lu imza sirkülerinde
belirtilmiﬂtir.
28.03.2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aras›nda yap›lan
görev taksimi neticesinde; ﬁirketimiz Yönetim Kurulu, 28.03.2008 tarihinde Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’na Can
Çelebio¤lu’nun Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekilli¤i’ne Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün yeniden seçilmesine mevcudun
oybirli¤i ile karar vermiﬂtir.
Denetim Kurulu
28 Mart 2008 tarihinde yap›lan Genel Kurul Toplant›s›’nda TTK ve ﬁirketimiz ana sözleﬂmesi çerçevesinde Ramazan
Özel, U¤ur Do¤an ve Ümit Bozer yeniden denetçi olarak seçilmiﬂlerdir. Denetçilerin görev süreleri bir y›l olup, bu da
ilk Ola¤an Genel Kurul tarihine kadard›r.
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Denetim Komitesi
Di¤er taraftan, Yönetim Kurulumuz 05 May›s 2008 tarihinde: ﬁirket’in 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan 2007 y›l› hesap
dönemi ortaklar Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun Seri: X, No: 22 say›l› Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Hakk›nda Tebli¤’inin ilgili
maddesi hükümleri çerçevesinde; Engin Çelebio¤lu ve Mehmet Kaya’n›n yeniden denetim komitesi üyeleri olarak
seçilmelerine karar vermiﬂtir.
Üst Yönetim
ﬁirketimizde 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren 12 ayl›k dönem içerisinde görev yapan yöneticilerin isimleri aﬂa¤›da
yer almakta olup, dönem içerisinde herhangi bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
ﬁirketimizde 2008 y›l› içerisinde görev yapan yöneticiler:
Ad› Soyad›
Salih Samim Ayd›n
Talha Göksel
Osman Y›lmaz
Yavuz Samur
Hüsnü Tanzer Gücümen
Mehmet Sanl› ﬁekerci¤lu
Serhat Erten
Ahmet Ar›kan
Murat Baﬂ

Unvan›
Genel Müdür
Genel Müdür Yard›mc›s› - Operasyon
Operasyon Direktörü
Kurumsal ‹liﬂkiler Direktörü
Mali ‹ﬂler Direktörü
Sat›ﬂ ve Pazarlama Direktörü
‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Teknik ve Lojistik Direktörü
Kargo Antrepo Direktörü

Göreve Baﬂlama Tarihi
2006
2003
2008
1988
2004
2006
2005
2007
2008

3. FAAL‹YETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2008 YILI FAAL‹YETLER‹ VE PERFORMANSA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
2008 Y›l›nda Dünya ve Türkiye Ekonomisi
Dünyada...
Finansal kriz ve etkileri…
2007 ortalar›ndan itibaren ABD’de baﬂlayan mortgage kredileri sorunu 2008 y›l› 3. çeyre¤inin sonlar›na do¤ru
Amerikan finans sisteminde büyük bir krizin ç›kmas›na yol açm›ﬂt›r. ABD kaynakl› finansal kriz, daha sonra tüm
dünyay› etkisi alt›na alm›ﬂ ve geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan tüm ülkelerin finansal piyasalar›n› etkilemiﬂ ve krizin global
bir krize dönüﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Finansal piyasalarda baﬂlayan krizin tetikledi¤i likidite sorunu, firmalar›n mevcut
kredileri çevirememe, borçlanma maliyetlerinin artmas›, yeni kredi bulamama gibi sebeplerden dolay› finansal
durumlar›n› kötüleﬂtirmiﬂtir. Ayr›ca harcama talebi taraf›nda oluﬂan ﬂok düﬂüﬂler, tüketim e¤ilimlerini aﬂa¤›ya çekmiﬂ
ve global finansal kriz reel ekonomiye s›çram›ﬂt›r.
Petrol fiyatlar›nda tarihi rekorlar ve sonras›...
2008’in ilk üç çeyre¤inde, petrolde talep yönlü bask›n›n devam etmesi ve petrol arz›ndaki s›k›nt›lar sonucu, petrol
fiyatlar› yaz aylar›nda rekor seviyelere yükselmiﬂtir. Ocak ay›nda 90 ABD dolar› civar›nda olan petrol varil fiyatlar› yaz
aylar›nda 147 ABD dolar›na ulaﬂm›ﬂt›r. 2008 y›l›n›n 4. çeyre¤inde baﬂ gösteren finansal kriz ve ard›ndan krizin reel
ekonomiye s›çramas› ile birlikte, petrole olan talepteki ﬂok düﬂüﬂ 2008 y›l› sonuna do¤ru petrol varil fiyatlar›n› 40
ABD dolar›n›n alt›na çekmiﬂtir.
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Enflasyon… finansal kriz öncesi ve sonras›…
2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda küresel emtia fiyatlar›ndaki h›zl› yükseliﬂ, geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerin hedeflenen
enflasyonlar›n›n üzerine ç›k›lmas›na sebep olmuﬂtur. Artan enerji fiyatlar›, ABD konut sektörü kaynakl› k›r›lgan
finansal yap›, global büyüme üzerinde bask› oluﬂturmuﬂ ve 2008 y›l› son çeyre¤inde baﬂ gösteren global finansal
kriz ile birlikte, talep yönlü ﬂok düﬂüﬂün etkisi ile hem emtia fiyatlar› hem de harcama mallar› fiyatlar›n›n düﬂmesine
sebep olmuﬂtur. 2008 y›l›nda %4,9 olan global büyüme oran›, 2008 y›l›nda %4’ün alt›nda düﬂmüﬂtür. Global finansal
krizin 2009 y›l› son çeyre¤ine kadar etkisinin sürmesi ve global büyüme oran›n 2009 y›l› için %1’ler civar›nda
gerçekleﬂmesi beklenmektedir.
Türkiye’de...
Finansal kriz öncesi ve sonras› enflasyon…
2008 y›l›n›n ilk üç çeyre¤inde g›da, enerji ve di¤er emtia fiyatlar›ndaki yüksek art›ﬂlar, enflasyon üzerinde önemli
derecede bask› unsuru oluﬂturmuﬂ ve ilk 9 ayl›k dönemde enflasyon %9,15’e ulaﬂm›ﬂt›r. Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankas› bu geliﬂmeler üzerine enflasyon beklentilerindeki bozulman›n önüne geçebilmek için faiz art›r›m›
yoluyla para politikas›n› s›k›laﬂt›rm›ﬂ ve 2008 y›l› için öngörülen enflasyon hedefini %5,5’ten %10,6’ya yükseltmiﬂtir.
2008 y›l›n›n son çeyre¤ine gelindi¤inde, global finansal krizin Türkiye piyasalar›n› da etkilemesi sonras›, harcama
taleplerindeki düﬂüﬂ fiyatlar› aﬂa¤› çekmiﬂ ve son çeyrekte enflasyon %0 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2008 y›l›n›n ilk 3 çeyre¤inde s›k›laﬂt›r›lan para politikas› yerini tekrar faiz indirimlerine b›rakm›ﬂt›r.
Döviz kurlar›n›n seyri...
Türkiye siyasetindeki belirsizlikler, yurt d›ﬂ› piyasalardaki olumsuz geliﬂmelerle birleﬂince döviz fiyatlar›nda ciddi bir
dalgalanma meydana gelmiﬂ ve Ocak ay› baﬂ›nda 1,7’li seviyelerdeki Euro kuru 9 ayl›k dönem içerisinde 2,1’li
seviyelere kadar yükselmiﬂ ve Haziran ay›n› 1,94’lü seviyelerden kapatm›ﬂt›r. Sonras›nda, Temmuz ay›nda siyasi
belirsizli¤in ortadan kalkmas› ve Euro/dolar paritesindeki dolar lehine geliﬂmeler euronun yeniden 1,70’li seviyelere
gerilemesine neden olmuﬂtur.Eylül sonras›nda baﬂ gösteren finansal kriz TL’nin dolar ve Euro karﬂ›s›ndaki
de¤erlenmesinin önüne geçmiﬂ ve dolar 1,75’li seviyelere, Euro ise 2,1’li seviyelere kadar yükselmiﬂtir. 2008 y›l› son
çeyre¤inde finansal piyasalardaki dalgalanma sürmüﬂ ve ABD dolar› y›l› 1,52’li seviyelerden Euro ise 2,15’li
seviyelerden kapatm›ﬂt›r.
Sivil Havac›l›k Sektörü
Dünyada…
2008 y›l›nda, havayolu taﬂ›y›c›lar›n›n en önemli maliyet unsuru olan petrol fiyatlar›ndaki ciddi art›ﬂa ra¤men,
havac›l›k sektöründeki artan rekabet ortam›, yolcular›n tercihlerini havayolu ulaﬂ›m›ndan yana kullanmaya devam
etmesini sa¤lam›ﬂt›r. Tüm y›l gerçekleﬂen rakamlara bak›ld›¤›nda, 2007 y›l›nda %7,4 olan uluslararas› yolcu
taﬂ›mac›l›¤›ndaki büyüme, 2008 y›l›nda %1,6 olarak gerçekleﬂmiﬂtir Kargo trafi¤i ise önceki y›la göre %4 daralm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda %77,3 olan ortalama doluluk oran› 2008’de %75,9 olarak gerçekleﬂmiﬂ ve buna ba¤l› olarak kapasite
kullan›m› önceki y›la oranla %3,5 artm›ﬂt›r.
Dünyada, 2007 Aral›k ay› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 2008 Aral›k ay›nda uluslararas› kargo trafi¤i %22,6, yolcu trafi¤i ise
%4,6 düﬂüﬂ göstermiﬂtir. Doluluk oran› ise %73,8 olarak gerçekleﬂerek bir önceki y›la göre %3,2 azalm›ﬂt›r.
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2008 Aral›k ay›nda uluslararas› kargo trafi¤inde gözlemlenen %22,6’l›k daralma bugüne kadar görülmemiﬂ bir oran
olarak tarihe geçmiﬂ olup, yaﬂanan global ekonomik krizin boyutlar›n› ortaya koymaktad›r. 11 Eylül 2001’de birçok
havayolu ﬂirketi uçuﬂlar›n› durdurmas›na ra¤men kargo trafi¤inde yaﬂanan daralma %13,9 olarak gerçekleﬂmiﬂti.
Uluslararas› yolcu trafi¤indeki en büyük daralma %9,7 ile Asya-Pasifik taﬂ›y›c›lar›nda yaﬂanm›ﬂt›r. Asya – Pasifik
bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda kapasite kullan›m› %5,6 azalm›ﬂ ve doluluk oranlar› %72,6 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Avrupa
bölgesi taﬂ›y›c›lar› ise uluslararas› yolcu trafi¤inde %2,7, kapasite kullan›m›nda ise %1,5 oran›nda daralma ile karﬂ›
karﬂ›ya kalm›ﬂlard›r. Doluluk oranlar› ise sektör ortalamas› ile ayn› oranda kalarak %73,8 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2008 y›l› aral›k ay›nda uluslararas› yolcu trafi¤indeki düﬂüﬂler, Kuzey Amerika bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda %4,3, Afrika
bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda %4,6 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Buna karﬂ›n, Latin Amerika bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda %1,1, Orta
Do¤u bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda ise %3,9 oran›nda art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. Son 5 y›lda sürekli çift rakaml› büyüme oranlar›
kaydeden Orta Do¤u bölgesi taﬂ›y›c›lar› için 2008 y›l›, tek rakaml› büyüme oran›na geçiﬂ y›l› olmuﬂtur. 2007 y›l›nda
%18,1 büyüyen Orta Do¤u Bölgesi taﬂ›y›c›lar›, 2008 y›l›nda %7 büyüme kaydetmiﬂtir.
Kargo trafi¤inde tüm bölgelerde büyük düﬂüﬂler gerçekleﬂmiﬂtir. Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde
‹thalat ve ihracat hacimlerinde gerçekleﬂen %20-30 aras›ndaki daralmalar, Havayolu endüstrisinin kargo
faaliyetlerinde de düﬂüﬂleri beraberinde getirmiﬂtir. Bununla birlikte 2007 y›l›nda %4,3 büyüme gösteren uluslararas›
kargo trafi¤i, 2008 y›l›nda %4 düﬂüﬂ göstermiﬂtir.
Uluslararas› kargo trafi¤inin %45’ini temsil eden Asya – Pasifik bölgesi taﬂ›y›c›lar›, 2008 Aral›k ay›nda bir önceki
döneme göre %26 azalma ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlard›r. Kargo trafi¤indeki azalma oranlar›; Latin Amerikan bölgesi
taﬂ›y›c›lar›nda %23,7, Kuzey Amerikan bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda %22,2, Avrupa bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda %21,2, Orta
Do¤u bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda %9,2 ve Afrika bölgesi taﬂ›y›c›lar›nda %8 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Havac›l›k sektörü 1 Haziran 2008 itibariyle elektronik bilet uygulamas›na geçerek y›lda 3 milyar dolar tasarruf
sa¤lamay› hedeflemiﬂtir.
Havayolu taﬂ›y›c›lar› 2008 y›l›nda 5 milyar ABD dolar› gelir kayb› yaﬂam›ﬂlard›r. 2009 y›l› için, yak›t fiyatlar›n›n 60 ABD
dolar› seviyesinde seyretmesi durumunda, yolcu trafi¤inde %3, kargo trafi¤inde %5 ve verimlilikte %3 düﬂüﬂ ile
birlikte sektörün kayb›n›n 2,5 milyar ABD dolar› olaca¤› tahmin edilmektedir.
Kaynak: www.iata.org
Türkiye’de…
Türkiye uçuﬂ trafi¤ini etkileyen en önemli faktör olan turizm gelirleri 2008 y›l›nda, 2007 y›l›na oranla %18,5 artarak,
21,9 milyar ABD dolar› olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2008’de ülkemizi 30 milyon 929 bin 192 kiﬂi ziyaret ederken, bir
önceki y›la göre art›ﬂ oran› %13,2 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Kiﬂi baﬂ›na ortalama harcama ise 679 dolardan 708 dolara
yükselmiﬂtir. Türkiye’nin 2008’deki toplam turizm gideri ise 2007 y›l›na göre %4,3 artarak 3,51 milyar ABD dolar›
olmuﬂtur. 2008 y›l›nda Türkiye’ye gelen tüm yabanc›lar›n %72,1’i havayolunu tercih etmiﬂtir.
Uluslararas› piyasalarda ve ülkemizde yaﬂanan krize ra¤men, Türk sivil havac›l›¤› 2008 y›l›nda da büyümeye devam
etmiﬂtir. Tüm y›l gerçekleﬂen rakamlara bak›ld›¤›nda, 2008 y›l›nda yolcu ve uçuﬂ say›s›nda art›ﬂlar kaydedilmiﬂ ve
yolcu say›s› 2007’ye göre %5,7 artarak yaklaﬂ›k 74,4 milyon olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Bir önceki y›la göre 2008 y›l›nda
iç hat yolcu say›s› 2007’nin 31.970.874 yolcu say›s›na karﬂ›n %4,9 art›ﬂla 33.546.000 yolcu olarak; d›ﬂ hat yolcu
say›s› ise 2007’nin 38.381.993 d›ﬂ hat yolcu say›s›na karﬂ›n %6,4 art›ﬂla 40.841.000 yolcu olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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DHMI Genel Müdürlü¤ü’nün kontrolündeki havalimanlar›n›n ve Sabiha Gökçen Havaliman› istatistiklerine göre 2008
y›l›nda toplam ticari uçuﬂ say›s› bir önceki y›la göre %6,3 artarak toplam 653.317 olmuﬂtur. Bir önceki y›la göre
2008 y›l›nda iç hat ticari uçuﬂlar› 2007’deki 306.415 uçuﬂa karﬂ›l›k %3,1 art›ﬂla 315.798 uçuﬂ olarak; d›ﬂ hat ticari
uçuﬂlar› ise 2007’deki 308.326 uçuﬂa karﬂ›l›k %9,5 art›ﬂla 337.519 uçuﬂ olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2008 y›l› taﬂ›nan yolcu say›s›nda 28.553.132 kiﬂi ile Atatürk Havaliman› 1. s›rada yer al›rken bunu 18.789.257 kiﬂi ile
Antalya Havaliman›, 5.692.133 kiﬂi ile Esenbo¤a Havaliman›, 5.455.298 bin yolcu ile ise Adnan Menderes
Havaliman› izlemiﬂtir. Toplam yolcunun %72’si bu 4 büyük havaliman›ndan taﬂ›nm›ﬂt›r.
2008 y›l› baﬂ› itibari ile y›lda 105 milyon yolcu kapasitesine ulaﬂan havaalanlar›m›zda devam eden çal›ﬂmalar ve sivil
havac›l›¤a tekrar kazand›r›lacak olan baz› at›l havaalanlar› ile beraber 2009 y›l›nda iç hat uçuﬂlar›nda ve havayolu
kullanan yolcu say›s›nda art›ﬂlar›n devam etmesi beklenmektedir.
Kargo trafi¤ine bak›ld›¤›nda, 2007 y›l›nda 1.546.025 ton olan toplam taﬂ›nan kargo miktar›, %1,1 düﬂüﬂ ile 2008
y›l›nda 1.529.677 ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2008 y›l›nda taﬂ›nan toplam kargonun %74’ü d›ﬂ hat, geri kalan› ise iç
hat destinasyonlara taﬂ›nm›ﬂt›r.
Türk sivil havac›l›¤›nda son y›llarda yaﬂanan h›zl› geliﬂmelere paralel olarak havaalanlar›na yönelik projelerin art
arda hayata geçirilmesi ile ülkemizdeki havaalanlar›n›n yolcu kapasitesi son dört y›lda 60 milyon yolcudan 100
milyona yükselmiﬂtir. Sivil uçuﬂ trafi¤ine kapal› olan baz› havaalanlar› da yap›lan yeni düzenlemeler sonucunda
hizmete aç›larak, ülkemizde sivil uçuﬂlara aç›k havaalan› say›s› 41’e yükselmiﬂtir. ‹zmir Adnan Menderes
Havaliman› D›ﬂ Hatlar Terminali, Antalya Havaliman› 2. D›ﬂ Hatlar Terminali, Dalaman Havaliman› D›ﬂ Hatlar
Terminali, Esenbo¤a Havaliman› ‹ç ve D›ﬂ Hatlar Terminal binalar›, Y‹D Modeli ile hizmete sunulmuﬂtur. Tüm bu
çal›ﬂmalar çerçevesinde, 2008 y›l› baﬂ› itibar› ile y›lda 105 milyon yolcu kapasitesine ulaﬂan havaalanlar›m›zda
devam eden çal›ﬂmalar ve sivil havac›l›¤a tekrar kazand›r›lacak olan baz› at›l havaalanlar› ile beraber 2010 y›l›nda bu
rakam›n 130 milyona ç›kaca¤› tahmin edilmektedir. 2008 y›l›nda Rusya ile ikili anlaﬂma yap›lm›ﬂ ve her iki ülkede
tarifeli sefer gerçekleﬂtirilen nokta say›s›n›n 10’a ç›kar›lmas›, kargo alan›ndaki frekans k›s›tlamalar›n›n ve Royalty
ücretlerinin kald›r›lmas› konusunda anlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r.
Rusya ile yap›lan müzakereler ile birlikte, Türkiye’nin 2008 y›l›nda ikili havac›l›k müzakerelerinde bulundu¤u ülke
say›s› 16’ya yükselmiﬂtir. Sabiha Gökçen Havaliman›’na, Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Havaalan›
Terminal ‹ﬂletmecili¤i Talimat› (SHT 14A.01) kapsam›nda Terminal ‹ﬂletme Ruhsat› verilmiﬂtir. Uluslararas› Sivil
Havac›l›k Teﬂkilat›’n›n (ICAO) havaalanlar› konusunda yay›mlad›¤› standartlar ve Havaalan› Terminal ‹ﬂletmecili¤i
Talimat› kapsam›nda SHGM taraf›ndan Nisan 2008’de denetlenen Sabiha Gökçen Havaliman›, Terminal ‹ﬂletme
Ruhsat› almaya hak kazanarak özel sektör taraf›ndan iﬂletilen terminaller aras›nda ruhsatland›r›lan ilk havaalan›
terminali statüsüne de sahip olmuﬂtur.
Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün yer hizmetlerinin tüm havaalanlar›na yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›
çerçevesinde ülkemizde son üç y›lda 18 havaalan›nda daha yer hizmeti verilmeye baﬂlanm›ﬂ ve 2005 y›l› sonu
itibariyle yer hizmeti veren havaalan› say›s› 14 iken, bu say› 2008 y›l›na gelindi¤inde 32’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda Türk Hava Yollar›’n›n (THY) alt markas› Anadolujet, Ankara merkezli iç hat uçuﬂlar›na baﬂlam›ﬂt›r.
Kaynak: www.tuik.gov.tr, www.dhmi.gov.tr, www.shgm.gov.tr
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Antrepo yang›n›
ﬁirket’in Atatürk Havaliman› (“AHL”) C Terminali’nde bulunan kargo-antrepo faaliyetlerini sürdürdü¤ü deposu 24
May›s 2006 tarihinde meydana gelen yang›n sonucunda zarar görmüﬂtür.
Söz konusu yang›nda ﬁirket’e ait makine, tesis ve cihazlar d›ﬂ›nda antrepoda bulunan 3. ﬂah›slara ait emtia da zarar
görmüﬂ bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle söz konusu emtia sahipleri ve antrepoda bulunan emtialar›n
yük ilgililerinin bir bölümü, u¤rad›klar› zararla ilgili olarak ﬁirket’e ve ﬁirket’in sigorta ﬂirketine baﬂvurmuﬂ, bir
bölümü de icra takibi baﬂlatmak veya dava açmak suretiyle zararlar› ile ilgili tazminat talebinde bulunmuﬂlard›r.
Yang›n nedeniyle ‹stanbul Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n 2006/37927 E. say›l› dosyas›yla soruﬂturma
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Soruﬂturma sonucunda yang›n›n ç›kmas›na fiilleriyle sebep olduklar› belirlenen dördü Devlet Hava
Meydanlar› güvenlik görevlisi biri Atatürk Havaliman› güvenlik görevlisi olmak üzere toplam beﬂ kiﬂi hakk›nda,
Bak›rköy 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 2006/817 E. say›l› dosyas›yla ceza davas› aç›lm›ﬂt›r. Bak›rköy Cumhuriyet
Savc›l›¤›n›n an›lan mahkemeye sundu¤u iddianamede ﬁirket suçtan zarar gören olarak nitelendirilmiﬂtir. ﬁirket,
mahkemeye sunulan müdahale dilekçesi ile suçtan zarar görmüﬂ olmas› nedeniyle özel hukuka iliﬂkin her türlü
yasal talep haklar› sakl› kalmak kayd›yla faillerin cezaland›r›lmas› ve müdahil s›fat›yla duruﬂmalara kabulünü talep
etmiﬂtir.
Öte yandan, Güneﬂli – ‹stanbul’da kurulu bulunan 3.740 m2 alana sahip depo ve tesislerimizde ilgili Gümrük
Mevzuat› çerçevesinde yürütülmekte olan A Tipi Genel Antrepo iﬂletmecili¤i faaliyetleri ve Atatürk Havaliman›nda
kurulu bulunan THY A.O.’l›¤›ndan DHM‹’nin muvaffakat› ile kiralanan 5.000 m2 kapal› alana sahip depo ve tesiste
(T11) hava kargo handling hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
4. ANA SÖZLEﬁME DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
01.01.2008 – 31.12.0008 tarihleri aras›nda ﬁirket ana sözleﬂmesinde de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, Yönetim Kurulu’nun 27.10.2008 tarihinde ald›¤› kararla ﬁirket Kay›tl› Sermaye Tavan›n› 45.000.000
TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen ﬁirket ana sözleﬂmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i"
baﬂl›kl› 6'nc› maddesinin tadiline iliﬂkin olarak Sermaye Piyasas› Kurulu ve Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤›’ndan gerekli
izinler istihsal edilmiﬂ olup söz konusu tadil metni yap›lacak ilk Ola¤an Genel Kurul’da ortaklar›n onaylar›na arz
edilecektir.
5. MAL‹ TABLO VE RAPORLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
ﬁirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan 24.02.2009 tarihinde incelenip onaylanm›ﬂ, 31.12.2008 tarihinde sona eren
12 ayl›k döneme ait, SPK’nun 17.03.2005 tarih ve 11/367 say›l› ve 17.04.2008 tarih ve 11/467 say›l› kararlar›
uyar›nca enflasyon düzeltmesi uygulamas› yap›lmam›ﬂ ve uyulmas› zorunlu formatlara ve Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No. 29 “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤”i
çerçevesinde UFRS’na uygun olarak haz›rlanm›ﬂ, ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ, konsolide mali tablolar› ile yine
ﬁirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan incelenip onaylanm›ﬂ, 31.12.2008 tarihinde sona eren 12 ayl›k döneme
iliﬂkin ortaklar Ola¤an Genel Kurulu’na da sunulacak iﬂ bu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 24.02.2009 tarihinde
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’na sunulmuﬂtur.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu taraf›ndan söz konusu mali tablolar üzerinde yap›lan inceleme neticesinde;
• gerçe¤e ayk›r› bir aç›klama içermedi¤i ve yan›lt›c› olmas› sonucunu do¤urabilecek herhangi bir eksikli¤i
bulunmad›¤› tespit olunan söz konusu konsolide mali tablolar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun
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ﬁirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru biçimde yans›tt›¤› kabul edilerek
onaylanmas›na,
• Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat› uyar›nca 01.01.2008 - 31.12.2008 hesap dönemine iliﬂkin ortaklar Ola¤an
Genel Kurulu’nun tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca kâr da¤›t›m›na iliﬂkin al›nacak tavsiye
karar›n›n da karar tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na sonradan dahil edilmesine,
• söz konusu konsolide mali tablolar ile iﬂ bu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Sermaye Piyasas› Kurulu
Mevzuat› uyar›nca ilan ve bildirimi konusunda gere¤inin yap›lmas›na,
24.02.2009 tarihinde mevcudun oybirli¤iyle karar verilmiﬂtir.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.11.2008 tarih ve 182 say›l› karar› ve Denetim Komitesi’nin 14.11.2008 tarih ve 4
say›l› karar› ile onaylanm›ﬂ, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No. 29 “Sermaye Piyasas›nda Finansal
Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤”i çerçevesinde; 30.09.2008 tarihinde sona eren 9 ayl›k döneme ait, SPK’nun
17.03.2005 tarih ve 11/367 say›l› ve 17.04.2008 tarih ve 11/467 say›l› kararlar› uyar›nca enflasyon düzeltmesi
uygulamas› yap›lmam›ﬂ ve uyulmas› zorunlu formatlara ve UFRS’na uygun olarak haz›rlanm›ﬂ, ba¤›ms›z denetimden
geçmiﬂ, konsolide mali tablolar›m›z›n ve 31.12.2008 tarihinde sona eren 12 ayl›k döneme ait iﬂ bu Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu’nun ﬁirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru biçimde yans›tt›¤›
hususunda; ﬁirketimiz Genel Müdürü Samim Ayd›n ve Mali ‹ﬂler Direktörü taraf›ndan
• Gerekli incelemenin yap›ld›¤›na,
• ﬁirket’teki görev ve sorumluluk alanlar› ve sahip olduklar› bilgiler çerçevesinde, söz konusu mali tablo ve faaliyet
raporunun önemli konularda gerçe¤e ayk›r› bir aç›klama veya aç›klaman›n yap›ld›¤› tarih itibariyle yan›lt›c› olmas›
sonucunu do¤urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi¤ine,
• ﬁirket’teki görev ve sorumluluk alanlar› dahilinde sahip olduklar› bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal
raporlama standartlar›na göre haz›rlanm›ﬂ finansal tablolar›n – konsolidasyon kapsam›ndakilerle birlikte –
ﬁirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr/zarar› ile ilgili gerçe¤i dürüst biçimde yans›tt›¤›na ve faaliyet
raporunun iﬂin geliﬂimi ve performans›n› – konsolidasyon kapsam›ndakilerle birlikte – ﬁirketimizin finansal
durumunu, karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yans›tt›¤›na
dair 24.02.2009 tarihinde yaz›l› beyanda bulunmuﬂlard›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
altyap›n›n sa¤lanmas› gibi yap›sal de¤iﬂiklik ve esaslar›n gerçekleﬂtirilerek SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum
sa¤lanmas› amac›yla çal›ﬂmalar sürdürülmekte olup iﬂ bu Faaliyet raporunun ekinde yer alan Kurumsal Yönetim
‹lkeleri Uyum Raporu’nda (Ek I) ad› geçen ilkelere uyum konusunda yap›lan aç›klamalara yer verilmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›la ait Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No: 29 “Sermaye
Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤i” – UFRS çerçevesinde ve SPK’n›n 17.03.2005 tarih ve 11/367
say›l› karar› ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 say›l› karar› uyar›nca enflasyon düzeltmesi uygulamas› yap›lmam›ﬂ ve
uyulmas› zorunlu formatlara uygun olarak haz›rlanm›ﬂ konsolide mali tablolar ba¤›ms›z denetim kuruluﬂu Baﬂaran
Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (a member of Pricewaterhouse Coopers)
taraf›ndan denetlenmiﬂ olup, 24.02.2009 tarihli ba¤›ms›z denetim raporu dahilinde ‘olumlu görüﬂ’ beyan edilmiﬂtir.
ﬁirket’in Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No: 29 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤i” çerçevesinde - UFRS ve SPK’n›n 17.03.2005 tarih ve 11/367 say›l› karar› ile 17.04.2008 tarih ve
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11/467 say›l› karar› uyar›nca enflasyon düzeltmesi uygulamas› yap›lmam›ﬂ ve uyulmas› zorunlu formatlara uygun
olarak haz›rlanm›ﬂ 01.01.2008-31.12.2008 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.
ﬁirketimizin Yeminli Mali Müﬂavirli¤i Baﬂaran Nas Yeminli Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (a member of Pricewaterhouse
Coopers) taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Antrepo yang›n›n›n 31.12.2008 tarihli konsolide mali tablolar üzerindeki etkileri
28 no’lu bilanço dipnotunda detayl› olarak izah edilen, 24 May›s 2006 tarihinde Atatürk Havaliman› C terminalinde
bulunan kargo antrepo faaliyetlerinin sürdürüldü¤ü depoda ç›kan yang›n sonucu 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle net
defter de¤eri 3.932.522 TL tutar›ndaki özel maliyetler ve net defter de¤erleri s›ras›yla 522.232 TL ve 29.851 TL
tutar›ndaki makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar ve 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle net defter de¤erleri s›ras›yla
1.579.944 TL ve 47.257 TL tutar›ndaki makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar söz konusu depoya iliﬂkin kira
sözleﬂmesinin DHM‹ taraf›ndan fesh edilmesi ve k›smen zarar görmesi nedeniyle kay›tlardan silinmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 itibariyle makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar›n hasar durumlar› ile ilgili bilirkiﬂi ve sigorta
ekspertiz nihai raporlar› tamamlanm›ﬂ olup yang›n neticesi 2008 y›l›nda silinenler de dahil toplam net defter de¤eri
6.139.001 TL olan özel maliyetler, makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar kay›tlardan silinmiﬂtir. Tesis ve cihazlar ile
demirbaﬂlar›n ne kadar›n›n hasar gördü¤ü ile ilgili mahkeme bilirkiﬂi ve sigorta ekspertiz nihai raporlar›
tamamlanm›ﬂ olup, ﬁirket’in özel maliyetler, makine, tesis ve cihazlar, makine k›r›lmas›, elektronik cihazlar,
demirbaﬂlar ve ekipman park›n› kapsayan yang›n teminat›n› da içeren kasko sigorta poliçeleri kapsam›nda ﬁirket
taraf›ndan sigorta ﬂirketinden 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam 2.135.583 ABD dolar› tutar›nda hasar tazminat›
tahsil edilmiﬂtir.
Söz konusu soruﬂturma sonucunda ﬁirket yönetimi, hukuk dan›ﬂman› ve avukatlar›, ﬁirket’in yang›n›n ç›kmas›na
sebep olmad›¤› ve yang›n dolay›s›yla sorumlu tutulmas›n› gerektiren bir sebep de saptanamad›¤› için, yük
sahiplerine veya yük dolay›s›yla zarara u¤rayan di¤er kimselere karﬂ› hukuki anlamda bir sorumlulu¤unun
bulunmad›¤›n› öngörmektedir. Bu nedenle yang›n›n ç›kmas›na kendi eylemi ile (veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u
kimselerden birinin eylemi sonucunda) sebep olmuﬂ bulunmayan ve yang›na ba¤l› zararlar› önlemekte de ﬂu ana
kadar herhangi bir kusuru belirlenmeyen ﬁirket’in tamamen kendi denetimi d›ﬂ›nda, önleyemeyece¤i ve
sonuçlar›ndan kaç›namayaca¤› bir ﬂekilde meydana gelen yang›n sebebiyle tazminat ödemekle yükümlü tutulmas›
uzak bir olas›l›k olarak görülmektedir.
Bu çerçevede; 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, ﬁirketimiz yönetimi kuvvetli bir olas›l›k olmamas›na ra¤men havayolu
taﬂ›mac›l›¤› ve di¤er hukuk kurallar› çerçevesinde mevcut baﬂvuru ve davalar ile talep edilen azami tazminat
tutar›n›n yaklaﬂ›k 9.423.988 TL olabilece¤ini öngörmektedir. Di¤er taraftan yang›nla ilgili olarak ﬁirket aleyhine
aç›lm›ﬂ ﬁirket’in di¤er daval›lar (DHM‹, di¤er antrepo iﬂletmecileri, sigorta ﬂirketleri) ile birlikte müﬂtereken daval›
s›fat›yla taraf durumunda oldu¤u 50.885.451 TL ve münferiden daval› s›fat›yla taraf durumunda oldu¤u 8.448.039 TL
olmak üzere toplam 59.333.490 TL tutar›nda dava ve icra takipleri bulunmaktad›r. ﬁirket’in, söz konusu emtialar ile
ilgili 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle tamam› tahsil edilmiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan ﬁirket’in yang›ndan hukuken sorumlu
tutulmas› durumunda kullan›lmas› öngörülen 1.500.000 ABD dolar› tutar›nda bir sigorta poliçesi bulunmaktad›r.
Buna ilaveten ﬁirket’in sadece yang›ndan dolay› hukuken sorumlu tutulmas› durumunda devreye girecek
10.000.000 ABD dolar› tutar›nda teminat› olan bir baﬂka sigorta poliçesi de mevcuttur.
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ﬁirketimiz yönetimi taraf›ndan yang›n s›ras›nda antrepoda bulunan emtialarla ilgili hasar durumunun tam olarak
belirlenememesi ve ﬁirket’in tazminat ödemekle yükümlü tutulmas›n›n uzak bir olas›l›k olarak görülmesi sebebiyle
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihli konsolide mali tablolarda herhangi bir karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.
Holding kat›l›m pay› iadesi
2004-2008 y›llar› aras›nda Çelebi Holding A.ﬁ. (Holding)’in aralar›nda ﬁirketimizin de bulundu¤u iﬂtirak ve ba¤l›
ortaklar› için verdi¤i hizmetlerin ve fonksiyonlar›n karﬂ›l›¤›nda Holding yöneticilerine ödenen maaﬂ ve benzeri
ödemeler bir da¤›t›m anahtar› çerçevesinde di¤er iﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klarla beraber ﬁirketimize de yans›t›lm›ﬂt›r.
ﬁirket Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Baﬂkan Vekiline ayn› zamanda ﬁirket için yürüttükleri icrac› görevleri nedeniyle
ﬁirket’ten de ödeme yap›ld›¤› göz önüne al›narak, Holding taraf›ndan bu kiﬂilere ödenen ve ﬁirket’ten da¤›t›m
anahtar› çerçevesinde tahsil edilmiﬂ olan tutarlar›n yasal faizi ile birlikte ﬁirket’e iadesine Holding taraf›ndan karar
verilmiﬂ ve bu çerçevede yap›lan hesaplama sonucunda ulaﬂ›lan 2.616.255 TL’lik tutar Holding’den tahsil edilmiﬂ ve
gelir olarak kaydedilmiﬂtir.
2008 Y›l›nda konsolidasyon kapsam›na dahil edilen ﬂirketler
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬁirket’in konsolide dönem mali tablolar›, ﬁirket’i, ﬁirket’in müﬂterek yönetim
konsolidasyon metoduna göre %49,99 iﬂtirak oran›ndan konsolide etti¤i Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal
Yat›r›m ‹ﬂletme A.ﬁ (“Çelebi IC”)’yi, CGHH’yi ve Çelebi Güvenlik’i (birlikte “Grup” olarak tan›mlanmaktad›r)
kapsamaktad›r.
Celebi Nas – Finansal yat›r›mlar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, ﬁirket’in Hindistan Mumbai’de mukim iﬂtiraki Çelebi Nas’taki pay› do¤rudan ve dolayl›
toplam oy hakk› %51 olmakla birlikte konsolide finansal tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmemesi nedeniyle
maliyet bedeli üzerinden varsa de¤er kayb› düﬂüldükten sonra finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Söz konusu iﬂtirak 2009 y›l›nda faaliyete geçmesini takiben müﬂterek yönetim konsolidasyon metoduna göre %51
iﬂtirak oran› üzerinden konsolide edilecektir.
Karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tablolar›n yeniden düzenlenmesi
Cari dönem konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler gerekli
görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide mali tablolar› önceki
dönemle karﬂ›laﬂt›rmal› haz›rlanmaktad›r. Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle haz›rlanm›ﬂ konsolide bilançosu ile; 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide
gelir tablosunu 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu ile, 1 Ocak - 31 Aral›k
2008 hesap dönemine ait nakit tablosu ve özsermaye de¤iﬂim tablolar›n› ise 1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap
dönemine ait ilgili dönem konsolide mali tablolar ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak düzenlemiﬂtir.
Grup, 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› için 31 Aral›k 2007 tarihli
konsolide bilançosunda gerekli s›n›fland›rma iﬂlemlerini yapm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklikler aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
i) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “ola¤anüstü yedekler” içerisinde s›n›fland›r›lan 28.137.614 TL tutar›nda
sermaye yedekleri, “geçmiﬂ y›llar kârlar›” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. (Dipnot 16).
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ii) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” içerisinde s›n›fl› yasal
yedekler enflasyon de¤erlemesi farklar› ve ola¤anüstü yedekler enflasyon de¤erlemesi farklar›ndan oluﬂan 985.483
TL tutar›nda enflasyon düzeltmesi farklar› “geçmiﬂ y›llar kârlar›” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (Dipnot 16).
iii) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “ticari alacaklar” içinde s›n›fland›r›lan 15.692 TL’lik verilen depozito ve
teminatlar “di¤er alacaklar” hesab›na, “di¤er alacaklar” içerisinde yer alan 1.436.820 TL’lik iadesi talep edilen KDV,
150.383 TL’lik gelir tahakkuklar›, 110.480 TL’lik personele verilen avanslar, 172.523 TL’lik sat›c›lara verilen avanslar
“di¤er dönen varl›klar” hesab›na ve “stoklar” içinde s›n›fland›r›lan 21.146 TL’lik verilen sipariﬂ avanslar› “di¤er dönen
varl›klar” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “al›nan avanslar” içerisinde yer alan 204 TL’lik al›nan sipariﬂ avanslar›
“di¤er k›sa vadeli yükümlülükler” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›” içerisinde yer alan 3.543.901 TL’lik k›dem
tazminat› “k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›” kalemi alt›nda s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ vergi alaca¤›na iliﬂkin aç›klama
Kullan›lmam›ﬂ zararlardan oluﬂan vergi alaca¤›, gelecek dönemlerde yeterli mali kâra sahip olunmamas›n›n kuvvetle
muhtemel olmas› durumunda kay›tlara yans›t›l›r. CGHH’nin gelecekteki nakit ak›mlar›n›n piyasa de¤erlerinde
oluﬂacak de¤iﬂikliklere iliﬂkin kur riskine karﬂ› koruma sa¤lamas› maksad›yla gerçekleﬂtirdi¤i vadeli döviz al›m sat›m
iﬂlemine ra¤men, Macaristan’da ve uluslararas› piyasalarda yaﬂanmakta olan ekonomik krizin Macar Forinti’nin
özellikle Euro karﬂ›s›nda muhtemel de¤er kaybetme riski nedeniyle oluﬂabilecek kur fark› giderleri, CGHH’nin
16.591.944 YTL tutar›ndaki mali zarar›n›n bir k›sm›ndan ya da tamam›ndan öngörülebilir bir vadede istifade
edememe ihtimalini ortaya ç›karm›ﬂt›r. Macar vergi sisteminde kullan›lmam›ﬂ mali zararlar›n taﬂ›nmas› ile ilgili zaman
s›n›rlamas› olmamas›na ra¤men, 3.318.189 YTL tutar›ndaki ertelenmiﬂ vergi alaca¤› kay›tlara yans›t›lmam›ﬂt›r.
6. MAL‹ TABLO TAR‹H‹NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi hakk›ndaki 5083 say›l› kanunun 1. maddesi uyar›nca ve 4 Nisan 2007
tarihli ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince, Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruﬂta yer alan “Yeni”
ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kald›r›lm›ﬂt›r. Buna göre bir önceki para birimi olan
Yeni Türk Liras› de¤erleri TL’ye ve Kr’ye dönüﬂtürülürken 1 Yeni Türk Liras›, 1 TL’ye ve 1 Yeni Kuruﬂ, 1 Kr’ye eﬂit
tutulmaktad›r.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iﬂlem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü
belgenin yan› s›ra ödeme ve de¤iﬂim araçlar›nda Yeni Türk Liras›’na yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüﬂüm
oran› ile TL cinsinden yap›lm›ﬂ say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, mali tablo ve
kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Yeni Türk Liras›’n›n yerini alm›ﬂ bulunmaktad›r.
12.02.2008 tarihinde yap›lan özel durum aç›klamas› yoluyla da kamuya duyurulan, ﬁirket ile Acciona SA Grubu ile
yürütülmekte olan görüﬂmelerin sonland›r›lmas›na neden olan bir tak›m engellerin ortadan kalkmas› ve gerekli
izinlerin öngörülebilir sürelerde temin edilebilme ihtimalinin ortaya ç›kmas› nedeniyle, taraflar, ‹spanya ve
Almanya’da faaliyet gösteren havaalan› yer hizmetleri ﬂirketlerinin hisselerinin %100'ünün ﬁirketimiz taraf›ndan
iktisap edilmesine iliﬂkin görüﬂmelere, imzalanan gizlilik ve münhas›rl›k anlaﬂmas› çerçevesinde, yeniden baﬂlama
karar› alm›ﬂlard›r.
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7. YATIRIMLARDAK‹ GEL‹ﬁMELER VE TEﬁV‹KLERDEN YARARLANMA DURUMU
ﬁirket’in 2008 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i yat›r›mlar›n tutar› 6.468.361 TL'dir (2007: 15.957.614 TL). Söz konusu
yat›r›mlar›n %35'i makine, ekipman ve teçhizat yat›r›mlar›ndan, %45'i özel maliyet yat›r›mlar›ndan oluﬂmaktad›r. 2008
y›l›nda ﬁirket taraf›ndan yap›lan yat›r›mlara iliﬂkin istifade edilen yat›r›m› indirimi teﬂvi¤i bulunmamaktad›r.
2008 y›l› Grubun toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varl›k yat›r›m harcamas› ise 7.541.063 TL’dir.
8. TEMEL MAL‹ R‹SK VE YÖNET‹M POL‹T‹KALARI
Grup faaliyetlerinden dolay›, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimlerin etkileri dahil çeﬂitli finansal riskleri
yönetmeye odaklanm›ﬂt›r. Grup, risk yönetim program› ile piyasalardaki dalgalanmalar›n getirece¤i potansiyel
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›ﬂt›r.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktad›r. 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 mevzuat› gere¤i oluﬂturulan Denetim
Komitesi’nin görevidir. Denetim Komitesi, ﬁirket’in karﬂ› karﬂ›ya kalabilece¤i risklerin etkilerini en aza indirebilecek
bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluﬂturur ve bunlar›n sa¤l›kl› iﬂlemesi için gerekli önlemleri al›r.
Faiz oran› riski
ﬁirket yönetimi, faiz oran›na duyarl› varl›k ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluﬂan do¤al
tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz do¤uran varl›klar›n› k›sa vadeli yat›r›m araçlar›nda
de¤erlendirmektedir. Ayr›ca gerekli görüldü¤ü takdirde, türev araçlardan faiz takas› sözleﬂmelerinin s›n›rl› kullan›m›
ile de¤iﬂken faizli banka borçlar›ndan kaynaklanan faiz riskinden kendini korumaktad›r.
Likidite ve fonlama riski
Kredilerin geri ödeme dönemi ve miktarlar›ndan oluﬂan nakit ak›ﬂ›, Grup’un faaliyetlerinden yarataca¤› serbest nakit
ak›ﬂ miktar› dikkate al›narak yönetilmektedir. Dolay›s›yla, bir yandan gerekli oldu¤unda faaliyetten yarat›lan nakitle
borç ödenmesi opsiyonu elde tutulurken, di¤er yandan da yeterli say›da, güvenilir ve yüksek kalitede kredi
kaynaklar› eriﬂilebilir bulundurulmaktad›r.
Kredi riski
Kredi riski, nakit ve nakit benzeri de¤erlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiﬂ alacaklar›
kapsayan kredi riskine maruz kalan müﬂterilerden oluﬂmaktad›r.
ﬁirket, müﬂterilerden alacaklar› ile ilgili kredi riskinin yönetimi için her bir müﬂteriye (iliﬂkili taraflar hariç) ayr› ayr›
olmak kayd›yla, banka teminat› ve di¤er teminatlar› kullanarak bir risk limiti belirlemekte ve müﬂteri risk limitini
geçmeyecek ﬂekilde ticari iﬂlemlerini yürütmektedir. Bu teminatlar›n olmad›¤› veya teminatlar›n aﬂ›lmas›n›n gerekti¤i
durumlarda prosedür ile belirlenen dahili limitler çerçevesinde iﬂlemler yürütülmektedir.
Döviz kuru riski
Grup, Yeni Türk Liras›n›n geçmiﬂ dönemlerde belli baﬂl› yabanc› para birimleri karﬂ›s›nda ciddi oranlarda dalgal›
seyir izlemesi ve aﬂ›r› de¤erlenmesini de göz önünde bulundurarak muhafazakar bir parasal pozisyon ve mali risk
yönetim politikas› benimsemiﬂtir. Grup, çok say›da para birimi ile yapt›¤› operasyonlar› nedeni ile döviz kuru riskine
maruz kalmaktad›r. Bu para birimlerinin kendi aralar›ndaki ya da Yeni Türk Liras›’na karﬂ› pozisyonlar›n›n tutarlar›n›n
toplam özkayna¤a oran› belli s›n›rlar içinde tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu amaçla, döviz pozisyonu sürekli analiz
edilerek, bilanço içi iﬂlemler veya gerekti¤inde bilanço d›ﬂ› türev araçlar kullan›larak döviz kuru riski yönetilmektedir.
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9. PERSONEL B‹LG‹LER‹ VE ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬁirket’te çal›ﬂan toplam personel say›s› 3.248 kiﬂidir (31 Aral›k 2007: 3.153 kiﬂi). 2008
ve 2007 y›l› içinde çal›ﬂan ortalama personel say›s› s›ras›yla 3.475 ve 3.562 kiﬂidir.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grup’ta çal›ﬂan toplam personel say›s› s›ras›yla 4.383 kiﬂi ve 4.200 kiﬂidir.
Grup (Konsolide)
31.12.2008 Çal›ﬂan Say›s›
Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. (“ﬁirket”)
3.248
Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal Yat›r›m ‹ﬂletme A.ﬁ.
46
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ.
465
Celebi Ground Handling Hungary (dolayl› iﬂtirak) (Macaristan)
624
Toplam
4.383

31.12.2007 Çal›ﬂan Say›s›
3.153
53
473
521
4.200

ﬁirketimizde, toplu sözleﬂme uygulamas› bulunmamakta olup, çal›ﬂanlar›m›za maaﬂ, fazla mesai, yemek ve servis
haklar›n›n yan›nda ‹ﬂ Kanunu ve ilgili mer’i mevzuat çerçevesindeki tüm yasal sosyal haklar sa¤lanmaktad›r.
‹nsan kaynaklar› (“‹K”) politikas›
ﬁirket’in toplum ve çal›ﬂanlar› nezdindeki imaj ve baﬂar›s›n› sürekli k›lmak amac›yla, insan kaynaklar›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›narak 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. ‹nsan kaynaklar› ile
ilgili konular›n takip ve geliﬂtirilmesini amaçlayan ‹K Komitesi bu anlamda görev yapmaktad›r.
Çal›ﬂan temsilcilerimiz olarak belirlenen istasyon yöneticilerimizin de kat›l›m› ile dil, din, ›rk, mezhep, cinsiyet
ayr›mc›l›¤› gözetmeksizin belirlenen ‹K politikalar›n›n istasyonlarda yay›lmas›ndan istasyon 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›ﬂt›r. ﬁirket personelinin fiziksel, ruhsal ve duygusal
aç›dan kötü bir muameleye maruz kalmamas› konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
‹nsan kaynaklar› politikalar›n› oluﬂturan unsurlar
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›lmakt›r.
‹nsan Kaynaklar› Sistemleri:
• Seçme ve yerleﬂtirme
• Seçme süreci
• Oryantasyon
• Performans Yönetimi
• Hedef ve yetkinlik yönetimi
• Ödüllendirme
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• E¤itim ve Kariyer Planlama
• Koçluk sistemi
• Çelebi Akademi
• Kariyer planlama
• Kiﬂisel geliﬂim e¤itimleri
• Ücret Yönetimi
• Kurum Geliﬂtirme Faaliyetleri
• Kurumsal kültür, vizyon, misyon
• Yönetmelik çal›ﬂmalar›
• Organizasyon çal›ﬂmalar›
• Bilgi iﬂlem altyap›s›
Seçme&yerleﬂtirme/Grup ﬁirketlerinde aday havuzu oluﬂturma
Seçme ve yerleﬂtirmede ana prensip iﬂgücü ihtiyac›n› "do¤ru iﬂe do¤ru insan" mant›¤›yla, en verimli ve en çabuk
ﬂekilde temin etmektir. Bu ba¤lamda, personel gereksinimi, ﬁirket’in hedef ve stratejileri do¤rultusunda tan›mlanan
insan kaynaklar› planlamas› çerçevesinde belirlenir, iﬂ tan›m›na ve yetkinliklere dayan›larak pozisyonun gerektirdi¤i
profil saptan›r.
‹nsan kaynaklar› personeli, eleman iste¤i yap›ld›¤› s›rada kadronun bütçede olup olmad›¤›n› kontrol eder. Kadro
planlamalar›n›n verimlili¤e dikkat edilerek özenle yap›lmas› gerekmektedir. ‹nsan kaynaklar› bölümü ve bölüm
yöneticileri Çelebi misyon ve vizyonuna uygun, iﬂin gerektirdi¤i sorumluluklar› yerine getirebilecek, çal›ﬂma
koﬂullar›na uyum sa¤layabilecek, gerekli yetkinliklere, en az beklenen düzeye ve iﬂin gerektirdi¤i niteliklere sahip
personel seçme sorumlulu¤unu paylaﬂmal›d›r.
Tüm Çelebi çal›ﬂanlar›na ﬁirket ve Grup ﬂirketleri aras›nda kariyer geliﬂimlerine ve potansiyellerine uygun iﬂ
imkanlar›nda öncelik verilmesi, personel seçim politikam›zd›r. Bu politika çerçevesinde Grup ﬂirketlerimizde aday
bilgi bankas› oluﬂturulmakta ve her geçen gün bu banka tüm ﬂirketlerimizin kullanabilece¤i bir veritaban› haline
getirilmektedir. Holding bünyesinde halen bu amaçla kullan›lmakta olan program›n bu çerçevede di¤er insan
kaynaklar› süreçleri ile de ba¤lant›l› hale getirilmek üzere daha entegre bir programa dönüﬂtürülmesi
planlanmaktad›r.
Aday bilgi bankas› genel olarak;
Çelebi çal›ﬂanlar›n›n önerdi¤i potansiyel adaylar›, do¤rudan “özgeçmiﬂ” göndererek ya da form doldurarak
baﬂvuran adaylar›, ilan veya duyuru üzerine baﬂvuran kiﬂileri, üniversitelerde kariyer günlerinde toplanan
baﬂvurular›, iﬂbirli¤i geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan dershane ve e¤itim kuruluﬂlar›ndan gelen baﬂvurular› veya elektronik
ortamda yap›lan genel baﬂvurular› kapsamaktad›r. Personel seçiminde önceliklere göre izlenecek s›ra ﬂöyle
olmal›d›r:
• ‹ç duyurular yolu ile baﬂvuran çal›ﬂanlar,
• Çelebi personelinin önerdi¤i potansiyel çal›ﬂanlar,
• Daha önceden ilanla ya da do¤rudan baﬂvurmuﬂ adaylar,
• ‹lanla baﬂvurulan adaylar,
• D›ﬂ dan›ﬂmanl›k firmalar› ile kuruma yönlendirilen adaylar
‹ﬂe seçme ve yerleﬂtirme yönetmeli¤i oluﬂturulmuﬂ olup tüm iﬂe al›mlar›n bu yönetmeli¤e uygun yürütülmesi ba¤l›
ﬂirketlerin insan kaynaklar› bölümlerince sa¤lanmaktad›r.
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Aday seçimleri için ayr›ca profesyonel kuruluﬂlar taraf›ndan haz›rlanan yabanc› dil, genel yetenek testleri ve kiﬂilik
envanterleri kullan›lmaktad›r. Tüm iﬂe al›mlarda olumlu bulunan adaylardan daha önce iﬂ tecrübesi olanlar için
referans kontrolü yap›l›r.
Oryantasyon
‹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.
E¤itim
Çelebi 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›rlamak için e¤itim ve geliﬂim programlar› ile ilgili, farkl› düzeylerde çal›ﬂmalar düzenlemektedir.
Performans de¤erlendirme sisteminin uygulanmas›yla birlikte her y›l elde edilen sonuçlardan al›nan verilere göre
istasyon ve departmanlar›n e¤itim ihtiyaçlar› tespit edilmektedir. CRM’den (Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi) gelen yorumlar
e¤itim planlamas›nda dikkate al›nmaktad›r. 2008 y›l› personel baﬂ›na e¤itim/gün 7,67 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Tüm e¤itim raporlar›na SAP sistemi üzerinden ulaﬂ›labilmektedir. ‹nsan kaynaklar› dönemsel olarak e¤itim bütçe
planlamas›n› ve raporlamas›n› bu kay›tlar› baz alarak haz›rlar.
Çelebi iletiﬂim arac› olarak Lotus Notes sistemini kullanmaktad›r. ‹stasyonlar tüm e¤itim dokümantasyonlar›na,
teknik e¤itim modüllerine, s›navlara, ﬁirket yönerge/prosedür ve yönetmeliklerine Lotus Notes üzerinden
ulaﬂabilmektedirler.
Tüm teknik e¤itimler ﬁirket içi e¤itmenler taraf›ndan verilir. Özel e¤itimler için Çelebi d›ﬂar›dan e¤itim ﬂirketleri ile de
anlaﬂma yapar. (Sunum Teknikleri, Tak›m Çal›ﬂmas›, Yönetim Becerileri Geliﬂtirme vb.) Teknik e¤itim modülleri
insan kaynaklar› ve e¤itmenlerle birlikte haz›rlan›r ve her y›l revizyonlar› yap›l›r. 2008 y›l›nda iﬂçi personelin
ço¤unlukta oldu¤u Ramp departman›na ait e¤itim modülü farkl› bir proje ile revize edilmektedir. E¤itim modülü,
mavi yaka personelin daha rahat anlayabilece¤i dilde sadeleﬂtirilerek, çekilen filmler ve dizayn edilen animasyonlar
ile görselli¤in ön plana ç›kt›¤›, benzeri olmayan bir e¤itim modülü haline getirilmiﬂtir.
Çal›ﬂan memnuniyeti anketi
2007 y›l›nda çal›ﬂanlar›n memnuniyet düzeyinin belirlenmesi için synovate firmas›ndan dan›ﬂmanl›k hizmeti al›narak
ﬁirketimizde görevli tüm kadrolu personeli kapsayan ve %81 kat›l›m oran› ile sonuçlanan çal›ﬂan memnuniyeti
anketi düzenlenmiﬂtir. Bu anket sonras›nda anket sonuçlar›n›n analiz edilebilmesi için tüm istasyonlar ile anket
sonuçlar› paylaﬂ›lm›ﬂ, gelen öneriler konsolide edilmiﬂ ve bir aksiyon plan› haz›rlanm›ﬂt›r. Anket sonuçlar›n›n
iyileﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n teﬂvik edilmesi için 2008 y›l› istasyon yöneticisi PD sistemine bir sonraki y›lda
yap›lacak anket ile ilgili hedefler konulmuﬂtur.
2008 y›l›nda çal›ﬂan memnuniyeti anketimiz tekrarlanm›ﬂ ve bir önceki y›l %81 olan kat›l›m oran›m›z %92 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. ÇMA puan› 2008 y›l›nda 2007 y›l›na göre %50 oran›nda yükselmiﬂtir.
Performans de¤erlendirme
Hedeflerin yerine getirilmesi için uygun ortam› sa¤lamak, yetkinlik düzeylerini, öncelikleri tespit etmek ve
geliﬂtirmek, atama/rotasyon/kariyer planlamas›na destek oluﬂturmak, ast–üst aras›ndaki iletiﬂimi kuvvetlendirmek,
yöneticilerimizin yönetsel yetkinliklerini geliﬂtirmek ve verilecek olan geri bildirimlerle tüm kadrolar›m›z›n yönetime
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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. Müdür ve üstü yönetici personelimizin yetkinlik bazl› de¤erlendirmelerine ilave olarak hedef
bazl› de¤erlendirme kriterleri de performans sistemine dahil edilmiﬂtir.
2006 y›l›nda pilot çal›ﬂma olarak uygulanan 360 derece performans yönetim sistemi, 2008 y›l›nda da uygulanmaya
devam edilmiﬂ ve sistem ile sadece üstlerin astlar›n› de¤il, farkl› kanallar›n birbirini de¤erlendirmesi yoluyla
performans de¤erlendirmelerinin daha objektif iﬂleyen bir sisteme dönüﬂtürülmesi çal›ﬂmalar› sürdürülmüﬂtür.
Kariyer planlama/personel geliﬂtirme
Kariyer planlaman›n amac›, Çelebi’de aç›lan pozisyonlara yine Çelebi içinden aday havuzu oluﬂturarak eleman
yerleﬂtirmek, çal›ﬂanlar›n beklentileri ile ﬁirket’in beklentilerini örtüﬂtürmektir.
Bu ba¤lamda tüm ﬂirketlerimizde:
• Daha önce yap›lan yetkinlik ve nitelik skalalar›na göre kariyer haritalar› oluﬂturularak her kariyer basama¤›nda
al›nmas› gereken e¤itim ve rotasyonlar sürekli takip edilmektedir.
• Saptanan kritik pozisyonlar için yedekleme politikas› geliﬂtirilmektedir.
‹çeriden atamalar için belirlenen kriterler dahilinde terfi/rotasyon olanaklar› çal›ﬂanlara sunulmaktad›r. Pozisyon
ihtiyaçlar› öncelikle Çelebi çal›ﬂanlar›na duyurularak de¤erlendirmede öncelik çal›ﬂanlar›m›za verilmektedir. 2008
y›l›nda ﬁirket içinden yönetici terfi oran›m›z %75’tir.
Daha önceki y›llarda benzer çal›ﬂmalar› yap›lan “yönetici geliﬂtirme program›” 2006-2007’den itibaren aktif olarak
uygulamaya geçmiﬂtir. Aday havuzu Grup içinden ve d›ﬂ›ndan adaylarla oluﬂturularak seçilenler yaklaﬂ›k on iki ay
süren oryantasyon ve e¤itim programlar›nda yetiﬂtirilmiﬂ, 2008 y›l›nda Genel Müdürlük departmanlar›m›z ve Holding
bünyesinde uzman olarak de¤erlendirilmiﬂlerdir.
Yönetmelik çal›ﬂmalar›
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.
Organizasyon çal›ﬂmalar›
Organizasyon yap›lar›n›n, ihtiyaçlara uygun ﬂekilde etkinleﬂtirilmesi ve standardizasyonu, organizasyonel
de¤iﬂikliklerin takibi ve yay›nlanmas›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.
2008 y›l›nda Genel Müdürlük organizasyon çal›ﬂmalar› çerçevesinde üç yeni direktörlük oluﬂturulmuﬂ (Kargo, Bat›
ve Anadolu istasyonlar› direktörlükleri), boﬂ olan Pazarlama Müdürü kadrosuna atama yap›lm›ﬂ, Bütçe
Müdürlü¤ü’nün alan› Bütçe ve Finansman Müdürlü¤ü olarak geniﬂletilmiﬂtir.
2008 y›l›nda istasyonlarda yaﬂanan de¤iﬂiklikler ise, THY ihalesi sonucunda 4 yeni istasyonda faaliyet göstermeye
baﬂlanm›ﬂ, Gaziantep istasyonu ise kapatm›ﬂt›r. (Yeni aç›lan istasyonlar Erzincan, Hatay, Denizli, Kahramanmaraﬂ)
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‹letiﬂim
Kat›l›mc› bir yönetimin oluﬂturulmas› ve çal›ﬂanlar için güvenli bir çal›ﬂma ortam› ve koﬂullar› sa¤lanmas› amac›yla
ﬁirket’in finansal durumu, ücret, kariyer, e¤itim, sa¤l›k vb. konular›nda düzenlenen toplant›larda ve bu mesajlar›n
verilebilece¤i her imkanda ﬁirket personeli bu konular hakk›nda bilgilendirilir ve kendilerinden görüﬂ/öneri/ﬂikayet
ve yorumlar› al›narak gerekli çal›ﬂmalarda kaynak olarak kullan›l›r.
Ayr›ca ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n görüﬂlerinin daha etkin bir ﬂekilde de¤erlendirilebilmesi için 2008 y›l› içerisinde tüm
çal›ﬂanlar›n kat›l›m›n› amaçlayan bir öneri geliﬂtirme sistemi kurulmuﬂtur.
Çal›ﬂan emniyeti
ﬁirketimiz, çal›ﬂanlar›na emniyetli ve sa¤l›kl› bir iﬂ ortam› sa¤lad›¤›, çal›ﬂanlar›n maruz kalabilecekleri tehlike ve
riskleri belirleyip, al›nacak önlemlerle tehlike/risk düzeylerini düﬂürecek faaliyetler geliﬂtiren risk de¤erlendime
çal›ﬂmalar›n› yapt›¤›, iﬂ kanuna uyan, ‹SG hedeflerinin yönetim programlar› ile hayata geçirildi¤i ve ‹SG
performans›n›n sürekli izlendi¤i bir yönetim sistemine sahiptir. Ayr›ca 18 istasyonumuz ve genel merkezimiz
OHSAS 18001 sertifikas› ile belgelendirilmiﬂ bulunmaktad›r.
Sosyal faaliyet
Patika Yap›m taraf›ndan 2008 y›l›nda üçüncüsü gerçekleﬂtirilen, 11 ﬂirketin kat›ld›¤› Corporate Film Festivali’ne, bu
y›l ilk kez Çelebi Holding ve ba¤l› ﬂirketleri çal›ﬂanlar›n›n geniﬂ kat›l›m› ile oluﬂturulan Çelebi Film Ekibi iﬂtirak
etmiﬂtir. Yar›ﬂma 3 farkl› kategoride düzenlenmiﬂ, Çelebi Film Ekibi kurmaca, reklam ve belgeselden oluﬂan 3
kategoride yar›ﬂm›ﬂt›r.
Kurmaca film dal›nda “En ‹yi Film” ve “En ‹yi Erkek Oyuncu” ödüllerine lay›k görülmüﬂtür.
10. YAPILAN BA⁄IﬁLAR
31 Aral›k 2008 itibariyle biten 12 ayl›k dönem içerisinde ﬁirket taraf›ndan yap›lan ba¤›ﬂlar›n toplam› 813.135 TL’dir.
Toplam ba¤›ﬂ tutar›n›n 761.000 TL’lik bölümü T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulacak “Sivil Havac›l›k
Yüksekokulu”na iliﬂkin yap›lan ba¤›ﬂlarla ilgilidir.
11. KÂR DA⁄ITIMINA ‹L‹ﬁK‹N ﬁ‹RKET YÖNET‹M KURULU’NUN ÖNER‹S‹
1. 31.12.2008 tarihi itibariyle yasal kay›tlar›m›z esas al›narak haz›rlanm›ﬂ mali tablolar›m›zda Vergi ve Yasal
Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluﬂan Net Dönem kâr› tutar› 41.550.817,05 TL’dir.
Net Dönem Kâr›ndan Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyar›nca 272.039,25 TL tutar›ndaki I. Tertip Yedek Akçe
ayr›ld›ktan sonra kâr da¤›t›m›nda yasal kay›tlar›m›za göre dikkate al›nmas› gereken Net Da¤›t›labilir Kâr tutar›
41.278.777,80 TL’dir.
2. 31.12.2008 tarihi itibariyle Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) Seri: XI, No: 29 “Sermaye Piyasas›nda Finansal
Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤”i – UFRS çerçevesinde haz›rlanm›ﬂ ve ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ konsolide
mali tablolar›m›zda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluﬂan Net Dönem Kâr› tutar› 35.044.734,00
TL’dir.
SPK mevzuat› çerçevesinde; konsolide mali tablolar›m›zda net dönem kâr›ndan TTK uyar›nca 272.039,25 TL
tutar›ndaki I. Tertip Yedek Akçe ayr›ld›ktan sonra hesaplanan net da¤›t›labilir dönem kâr› 34.772.694,75 TL’dir.
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3. SPK düzenlemelerine göre; 34.772.694,75 TL tutar›ndaki net da¤›t›labilir dönem kâr›na, 31.12.2008 tarihi itibariyle
yasal kay›tlar›m›z ile konsolide mali tablolar›m›zda mevcut bulunan 7.055.185,80 TL tutar›ndaki Ola¤anüstü Yedek
ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklar›m›za da¤›t›ma konu edilebilecek Net Da¤›t›labilir Dönem Kâr› ve Ola¤anüstü
Yedek tutarlar› toplam› 41.827.880,55 TL’dir.
Buna göre; ﬁirketimizin 31.12.2008 tarihli Konsolide Mali Tablolar›ndaki 35.044.734,00 TL tutar›ndaki Net Dönem
Kâr› ve yasal kay›tlar›m›z ile konsolide mali tablolar›m›zda bulunan da¤›t›ma konu edilecek 7.055.185,80 TL
tutar›ndaki Ola¤anüstü Yedek tutar›n›n aﬂa¤›da belirtilen ﬂekilde da¤›t›lmas›na;
ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.’N‹N 2008 YILINA A‹T KÂR DA⁄ITIM TABLOSU (TL)

NET DÖNEM KÂRI
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
TOPLAM TUTAR
I. TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-)
B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-)
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLERDEN DA⁄ITILAN (-)
II. TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-)
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN

SPK Mevzuat› Uyar›nca Da¤›t›m
35.044.734,00
7.055.185,80
42.099.919,80
(272.039,25)
(31.721.995,23)
(6.413.805,27)
(3.692.080,05)
0,00

Yasal Kay›tlar
41.550.817,05
7.055.185,80
48.606.002,85
(272.039,25)
(31.721.995,23)
(6.413.805,27)
(3.692.080,05)
6.506.083,05

Böylelikle;
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iﬂ yeri ve daimi temsilci arac›l›¤› ile kâr pay› elde eden dar mükellef kurum
ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal de¤erde bir adet hisse senedine 1,5694 TL brüt=net nakit
kâr pay› da¤›t›lmas›,
- di¤er ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal de¤erde bir adet hisse için 1,5694 TL brüt ve %133,40
nispetinde ve 1,00 TL nominal de¤erde bir adet hisse senedine 1,3340 TL net nakit kâr pay› da¤›t›lmas›,
- ve temettü da¤›t›m tarihinin 23/03/2009 olarak belirlenmesi hususlar›n›
Ola¤an Genel Kurul’un onaylar›na arz ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
YÖNET‹M KURULU
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‹Ç‹NDEK‹LER
1.

Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›

Bölüm I – Pay Sahipleri
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Genel Kurul Bilgileri
Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Paylar›n Devri

Bölüm II – Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k
8.
9.
10.
11.
12.

ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Özel Durum Aç›klamalar›
ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›

Bölüm III – Menfaat Sahipleri
13.
14.
15.
16.
17.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Sosyal Sorumluluk

Bölüm IV – Yönetim Kurulu
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Yönetim Kurulu’nun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ﬁirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
ﬁirket’le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Etik Kurallar
Yönetim Kurulu’nda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
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1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
ﬁirketimizin 31.12.2008 tarihinde sona eren faaliyet döneminde SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkelerine tam uyumun sa¤lanmas› ve bunlar›n eksiksiz ﬂekilde uygulanmas› gerçekleﬂtirilememiﬂ olmakla birlikte,
ﬁirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sa¤lanmas› ve kavran›p uygulanmas› için çal›ﬂmalar sürdürülmüﬂtür.
Uyum sa¤lanamayan hususlar›n nitelikleri ve gerekçeleri iﬂ bu raporun ilgili bölümlerinde aç›klanm›ﬂt›r.
2009 y›l›nda ﬁirket ana sözleﬂmesinde gerekli de¤iﬂikliklerin yap›lmas›, ilkelerde belirtilen komitelerin kurulmas›,
ﬁirket organlar›n›n öngörülen yap›ya kavuﬂturulmas›, duyurular›n belirlenen esaslara uygun ortamda yap›labilece¤i
altyap›n›n sa¤lanmas› gibi yap›sal de¤iﬂiklik ve esaslar›n gerçekleﬂtirilmesi amac›yla planlanan çal›ﬂmalar
sürdürülecek olup, söz konusu ilkelere önemli ölçüde uyumun sa¤lan›p uygulanmas› hususunda gayret sarf
edilmeye devam edilece¤ini beyan ederiz.
BÖLÜM I – PAY SAH‹PLER‹
2. PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER B‹R‹M‹
ﬁirketimiz organizasyonu içerisinde ayr› bir Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi oluﬂturulmas›na yönelik olarak SPK
mevzuat›nda 2008 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklikler çerçevesinde çal›ﬂmalara devam edilmektedir.
28.03.2008 tarihine kadar pay sahipleri ile iliﬂkiler Çelebi Holding A.ﬁ. (“Holding”) Operasyonel Denetim ve
Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan yürütülmüﬂtür. 28.03.2008 tarihinde yap›lan 2007 y›l›na iliﬂkin Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›’n› takiben pay sahipleri ile iliﬂkiler Holding ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörlü¤ü vas›tas›yla
yürütülmüﬂtür.
2008 y›l› içerisinde pay sahipleri ile iliﬂkileri yürütmüﬂ olan Holding Operasyonel Denetim ve Kurumsal ‹letiﬂim
Koordinatörlü¤ü personelinin yönetici ve personeli ile iletiﬂim bilgileri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Ad› Soyad›

Görev Unvan›

Çetin Özbey

Operasyonel Denetim ve
Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü
Kurumsal ‹letiﬂim Uzman›
Kurumsal ‹letiﬂim Uzman›
‹ﬂ Geliﬂtirme Koordinatörü

Canan Abdullaho¤lu
Cansu Dizdar
Abdullah K›r›ml›
(28.03.2008’den
itibaren)

‹letiﬂim Bilgileri
Telefon No
E-Posta Adresi
(212) 473 55 73 - 5525

cetin.ozbey@celebi.com.tr

(212) 473 55 73 - 5530
(212) 473 55 73 - 5529
(212) 339 40 39 - 1902

canan.abdullahoglu@celebi.com.tr
cansu.dizdar@celebi.com.tr
abdullah.kirimli@celebi.com.tr
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ﬁirket organizasyonu içerisinde söz konusu birim oluﬂturulana kadar geçecek süre içerisinde pay sahipleri ile
iliﬂkiler, Holding ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörlü¤ü ve ﬁirket Mali ‹ﬂler Direktörlü¤ü birimlerinde görevli aﬂa¤›da iletiﬂim
bilgileri verilen SPK ‹leri Düzey Lisans sahibi yönetici/uzman personel taraf›ndan yürütülecektir.

Ad› Soyad›
Abdullah K›r›ml›
Özgür Eren

Görev Unvan›
‹ﬂ Geliﬂtirme Koordinatörü
Uzman

‹letiﬂim Bilgileri
Telefon No
E-Posta Adresi
(212) 339 40 39 - 1902
abdullah.kirimli@celebi.com.tr
(212) 465 27 10 - 1523
ozgur.eren@celebi.com.tr

Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’n›n mevzuata ve ﬁirketimiz ana sözleﬂmesine uygun olarak yap›lmas› ve bu
toplant›da pay sahiplerinin yararlanaca¤› dokümanlar›n haz›rlanmas› faaliyetlerini Holding Hukuk Baﬂmüﬂavirli¤i ve
ﬁirket Mali ‹ﬂler Direktörlü¤ü ile birlikte koordineli olarak yürütmüﬂtür.
3. PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI
Dönem içerisinde ﬁirketimiz pay sahipleri ve yat›r›mc›lar, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (“‹MKB”) iﬂlem
gören hisse senedimizin getiri performans›, dönem içerisinde temettü da¤›t›m› ve sermaye art›r›m›na iliﬂkin tutar ve
zamanlama, gerçekleﬂtirilen yat›r›mlar, kamuya aç›klanan mali tablo ve dipnotlar›nda yer alan hususlara iliﬂkin s›n›rl›
say›da ﬂifahi bilgi talebinde bulunmuﬂlard›r. Bu talepler ﬁirketimiz ‹nternet sitesinde oluﬂturulan Soru – Cevap
Bölümü vas›tas›yla baﬂvurularda talep edilen bilgi özelinde SPK mevzuat› çerçevesinde önceden özel durum
aç›klamas›na konu edilmek suretiyle kamuya aç›klan›p aç›klanmad›¤› gözetilerek cevaplanm›ﬂt›r.
Pay sahiplerimizin ﬁirketimizin ‹nternet sitesi (www.celebihandling.com) arac›l›¤›yla haklar›n›n kullan›m› ile ilgili
muhtelif bilgilere elektronik ortamda ulaﬂ›m› Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkelerinde öngörülen seviyededir. Di¤er taraftan, pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m› ile ilgili geliﬂmeler SPK
mevzuat› dahilinde yap›lan Özel Durum Aç›klamalar› ve mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yaz›l› bas›n ilanlar›
vas›tas›yla kamuya duyurulmaktad›r.
Ayr›ca, 2008 y›l›nda arac› kurumlar›n ﬁirket faaliyetleri ve mali performans› konusunda daha iyi bilgilendirilmeleri
amac›yla 2 bilgilendirme toplant›s› düzenlenmiﬂtir.
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesinde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiﬂ olup, 2008 y›l›nda
özel denetçi tayin talebi olmam›ﬂt›r.
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4. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹
Dönem ‹çinde
Yap›lan Genel Kurul
Ola¤an Genel Kurul

Toplant› Tarihi Toplant› Nisab›
28.03.2008
%77,41

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

Genel Kurul Toplant›lar›’na kat›l›m
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na toplant› davetine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay
sahiplerimizin yan› s›ra, ﬁirketimizin dört Yönetim Kurulu üyesi, ﬁirket yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay
sahipleri ile iliﬂkiler görevini de yürüten Holding Kurumsal ‹letiﬂim Müdürlü¤ü personeli ve çeﬂitli medya
kuruluﬂlar›n›n mensuplar› kat›lm›ﬂlard›r.
Pay defterine kay›t
Nama yaz›l› pay sahiplerinin Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için ﬁirket ana
sözleﬂmesinde herhangi bir süre öngörülmemiﬂ olup, konu ile ilgili ﬁirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret
Kanunu’nun “TTK” ilgili amir hükümlerine göre uygulama yap›lmaktad›r. Di¤er taraftan, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun ilgili mevzuat› uyar›nca ﬁirketimiz sermayesinin %99’dan fazlas›n› oluﬂturan paylar kaydileﬂtirilmiﬂ
durumda olup, ortaklar›m›z›n hisseleri Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde ‹hraçç› Kuruluﬂ ﬁirketimiz ve/veya Arac›
Kuruluﬂlar alt›ndaki yat›r›mc› alt hesaplar›nda kayden saklamada bulunmaktad›r.
Pay sahiplerine duyurulan bilgiler
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› öncesinde pay sahiplerine 31.12.2007 tarihinde sona eren döneme
ait mali tablolar ve Ba¤›ms›z Denetçi Raporu, Genel Kurul taraf›ndan TTK ve ana sözleﬂme hükümlerine göre
seçilen Denetçiler taraf›ndan haz›rlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun kâr da¤›t›m›na iliﬂkin önerisi, y›ll›k mali tablo
ve raporlardan sorumlu ﬁirketimiz yöneticilerinin beyan›n› ve 2008 y›l› faaliyetlerine iliﬂkin bilgileri ve ﬁirketimiz
Yönetim Kurulu’nun aç›klamalar›n› da içeren Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat› çerçevesinde haz›rlanm›ﬂ Yönetim
Kurulu Y›ll›k Faaliyet Raporu, Genel Kurul’a iliﬂkin ilan tarihi itibariyle, ﬁirket merkezimizde pay sahiplerinin ve di¤er
menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuﬂ olup, söz konusu rapor kamuyla ve yat›r›m çevreleri ile paylaﬂ›lmas›n›
teminen çeﬂitli medya kuruluﬂlar›na ve arac› kurumlara gönderilmiﬂtir.
Genel kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklar›n› kullan›p kullanmad›¤›
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda pay sahipleri soru sorma haklar›n› kullanm›ﬂlar, bu sorular
toplant›ya iﬂtirak eden ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri taraf›ndan cevaplanm›ﬂt›r.

64 Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

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

Genel kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermedi¤i
28.03.2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda;
• Toplant› Divan›’n›n teﬂkili ile toplant› tutanak ve evrak›n›n Genel Kurul ad›na teﬂkil edilen divan taraf›ndan
imzalanmas›,
• Y›ll›k raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu’nun Genel Kurul öncesi ortaklar›n incelemesine sunulmuﬂ
ve haz›r bulunanlara da¤›t›lm›ﬂ bulunmas›ndan hareketle gündemin 3’ncü maddesinin görüﬂülmesinde Bilanço ve
Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmas› ile iktifa olunmas›n› Genel Kurul’un tasvibine sunulmas›,
• ﬁirketimiz ana sözleﬂmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine gösterilen
adaylar›n seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan Sn. Can Çelebio¤lu ve Sn. Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün
murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelere ücret ödenmesi,
• ﬁirketimiz ana sözleﬂmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Murak›plar›n yerine gösterilen adaylar›n
seçimine,
iliﬂkin pay sahipleri taraf›ndan beﬂ adet öneri verilmiﬂ olup, her beﬂ öneri de oyçoklu¤u ile aynen kabul edilmiﬂtir.
Önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda ana sözleﬂmeye hüküm konulup
konulmad›¤›
Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan
al›nmas› konusunda ﬁirket ana sözleﬂmesinde hüküm bulunmamaktad›r. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliﬂkin geliﬂme ve
uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Genel Kurul’a kat›l›m›n kolaylaﬂt›r›lmas› amac›yla neler yap›ld›¤›
Genel Kurul’a kat›l›m›n kolaylaﬂt›r›lmas› için Genel Kurul Davet ‹lanlar› SPK mevzuat› dahilinde yap›lan Özel Durum
Aç›klamas›, TTK ve ana sözleﬂme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplant› tarihinden en az 15 gün önce TTSG
ve ﬁirket merkezimizin bulundu¤u yerde ç›kan bir gazetede yay›mlanmakta, ﬁirketimiz ‹nternet Sitesinde ilan
edilmekte ve bas›n yay›n organlar›nda duyurulmas› için medya kuruluﬂlar› nezdinde giriﬂimlerde bulunulmaktad›r.
Genel Kurul tutanaklar›n›n nerelerde sürekli pay sahiplerine aç›k tutuldu¤u
Genel Kurul tutanaklar› mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
yay›mlanmakta, ﬁirketimiz merkezinde ve ‹nternet Sitemizde isteyen menfaat sahiplerinin incelemesine
sunulmaktad›r.
5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesi hükümleri çerçevesinde oy hakk›nda imtiyaz bulunmamaktad›r. Ç›kar›lm›ﬂ sermayeyi
temsil eden A, B ve C gruplar›na ayr›lm›ﬂ hisse senetlerinden A ve B grubu pay sahipleri Yönetim ve Denetim
Kurulu’na aday göstermede imtiyaz sahibidirler.
Tüzel kiﬂi ortaklar›m›zla ﬁirketimiz aras›nda karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi bulunmamaktad›r.
Az›nl›k paylar› sahipleri aras›ndan Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu üyeli¤i seçiminde aday gösterilip seçilmiﬂ
kimse bulunmad›¤›ndan az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir.
Az›nl›k paylar› sahiplerinin ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nda temsil edilmesi ve birikimli oy kullan›lmas› hususlar›na
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesinde yer verilmemiﬂtir.
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6. KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KÂR DA⁄ITIM ZAMANI
ﬁirket kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz
ﬁirket kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz bulunmamaktad›r.
Kâr da¤›t›m politikas›
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2006 tarihinde ald›¤› kararla Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan
yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uyum çal›ﬂmalar› ve SPK’n›n 27.01.2006 tarih ve 4/67 karar› çerçevesinde;
ﬁirketimiz taraf›ndan elde edilen da¤›t›labilir dönem kârlar›n›n da¤›t›lmas›na iliﬂkin Genel Kurul’a sunulacak kâr
da¤›t›m tekliflerinin haz›rlanmas›nda esas al›nacak yaz›l› bir Kâr Da¤›t›m Politikas› belirlemiﬂ olup, bu karar ‹MKB’na
gönderilen 04.04.2006 tarihli Özel Durum Aç›klamas› yoluyla kamuya aç›klanm›ﬂ ve 28.04.2006 tarihinde yap›lan
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuﬂtur.
Buna göre;
• SPK mevzuat ve düzenlemeleriyle çeliﬂmemek kayd›yla 2006 ve izleyen y›llara iliﬂkin yap›lacak kâr da¤›t›mlar›nda
her y›l da¤›t›ma konu da¤›t›labilir kâr›n en az %50'si oran›ndaki tutar›n ilke olarak temettü olarak da¤›t›lmas›na,
• Bu da¤›t›m›n ﬁirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektirece¤i yat›r›m ve finansman ihtiyaçlar› gözetilerek nakit ya
da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas› ya da
belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilmesine,
• ‹ﬂ bu kâr da¤›t›m politikas›n›n ﬁirket’in yat›r›m ve finansman durumu ile ekonomik koﬂullardaki ola¤anüstü
geliﬂmelerin gerektirece¤i özel durumlar hariç sürdürülmesine,
karar verilmiﬂtir.
Kâr da¤›t›m›n›n süresi
28.03.2008 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda al›nan karar çerçevesinde; beher 1 TL nominal
de¤erli hisse için %104,48 oran›nda brüt 1,0448 TL, %88,81 oran›nda net 0,8881 TL olmak üzere 2007 y›l› kâr›ndan
ve ola¤anüstü yedeklerden toplam brüt 25.389.453,37 TL nakit temettünün 31 Mart 2008 tarihinde da¤›t›m›na
mevcudun oybirli¤iyle karar verilmiﬂ olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibariyle yap›lm›ﬂt›r.
7. PAYLARIN DEVR‹
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesinde pay devrini k›s›tlayan hüküm bulunmamaktad›r.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁ‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI
ﬁirketimizin SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde tan›mlanan ﬂekilde oluﬂturulmuﬂ ve kamuya aç›klanm›ﬂ bir
Bilgilendirme Politikas› mevcut bulunmamaktad›r. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim
‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas›, ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliﬂkin geliﬂme ve uygulamalara dair
de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen ﬂekilde bir politika oluﬂturulmas›, kamuya aç›klanmas› ve bunun
yürütülmesi ile sorumlu olan kiﬂilerin isimleri ve görevlerinin belirlenmesine iliﬂkin çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
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9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
2008 y›l› içerisinde SPK düzenlemeleri uyar›nca ﬁirketimiz taraf›ndan 26 adet Özel Durum Aç›klamas› yap›lm›ﬂ olup,
yap›lan aç›klamalar içerisinde SPK ve/veya ‹MKB taraf›ndan istenen ek aç›klama bulunmamaktad›r.
Özel Durum Aç›klamalar›n›n tümü y›l içerisinde zaman›nda yap›lm›ﬂt›r.
10. ﬁ‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹
ﬁirketimizin ‹nternet Sitesi adresi “www.celebihandling.com”’dur.
SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen bilgilere ‹nternet Sitemizde yer verilip verilmedi¤i
Bilgi
Ticaret Sicili Bilgileri
Son Durum ‹tibariyle Ortakl›k ve Yönetim Yap›s›
‹mtiyazl› Paylar Hakk›nda Detayl› Bilgi
De¤iﬂikliklerin Yay›nland›¤› Ticaret Sicil Gazetelerinin Tarih ve Say›s› ile Birlikte ﬁirket
Esas Sözleﬂmesinin Son Hali
Özel Durum Aç›klamalar›
Faaliyet Raporlar›
Periyodik Mali Tablo ve Raporlar
‹zahnameler ve Halka Arz Sirkülerleri
Genel Kurul Toplant› Gündemleri
Kat›lanlar Cetveli ve Toplant› Tutanaklar›
Vekaleten Oy Kullanma Formu
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›
S›kça Sorulan Sorular – ﬁirketimize Ulaﬂan Bilgi Talepleri, Soru ve ‹hbarlar ile Bunlara Verilen Cevaplar

Var/Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Menfaat sahipleri hali haz›rda ﬁirketimizin ‹nternet Sitesi (www.celebihandling.com) arac›l›¤›yla Kurumsal Yönetim
‹lkelerinde öngörülen bilgilere elektronik ortamda ulaﬂabilmektedir.
11. GERÇEK K‹ﬁ‹ N‹HA‹ HÂK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI
ﬁirketimiz gerçek kiﬂi nihai hâkim pay sahipleri kamuya dolayl› iﬂtirak iliﬂkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle ﬁirketimiz
2008 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “8. Ç›kar›lm›ﬂ Bulunan Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n Niteli¤i ve Tutar›” bölümünde
aç›klanm›ﬂt›r.
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12. ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN K‹ﬁ‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
ﬁirketimizde içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂilerin listesi her y›l yay›nlanan faaliyet raporlar›nda belirtilen
Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler ve üst yönetimde görev alan kiﬂiler ile birlikte kamuya duyurulmaktad›r. Söz
konusu kiﬂilerin listesine aﬂa¤›da yer verilmiﬂtir.
Ad› Soyad›
Can Çelebio¤lu
Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Engin Çelebio¤lu
Mehmet Kaya
Necmi Yergök
Ayd›n Günter
Ramazan Özel
U¤ur Do¤an
Ümit Bozer
Salih Samim Ayd›n
Talha Göksel
Osman Y›lmaz
Yavuz Samur
Hüsnü Tanzer Gücümen
Mehmet Sanl› ﬁekercio¤lu
Serhat Erten
Ahmet Ar›kan
Murat Baﬂ
Deniz Bal
Çetin Özbey
Abdullah K›r›ml›

Görevi
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Genel Müdür
Genel Müdür Yard›mc›s› - Operasyon
Operasyon Direktörü
Kurumsal ‹liﬂkiler Direktörü
Mali ‹ﬂler Direktörü
Sat›ﬂ ve Pazarlama Direktörü
‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Teknik ve Lojistik Direktörü
Kargo Antrepo Direktörü
Bütçe ve Finans Müdürü
Operasyonel Denetim ve Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü (Holding)
‹ﬂ Geliﬂtirme Koordinatörü (Holding) (28.03.2008’den itibaren)

BÖLÜM III – MENFAAT SAH‹PLER‹
13. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹
Bu raporun “2. Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi” bölümünde de aç›kland›¤› üzere, ﬁirketimizin pay sahipleri ile iliﬂkileri
2008 y›l›nda Holding Operasyonel Denetim ve Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü ve Holding ‹ﬂ Geliﬂtirme
Koordinatörlü¤ü vas›tas›yla yürütülmüﬂtür. ﬁirketimiz organizasyonu içerisinde ayr› bir Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler
Biriminin oluﬂturulmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar devam etmektedir.
ﬁirketimizin organizasyonu içerisinde oluﬂturulacak bir birim vas›tas›yla pay sahipleri ile iliﬂkiler hakk›nda SPK
taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde öngörülen tüm görevleri üstlenecek bir yap›ya
kavuﬂturulmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
Di¤er taraftan, 2008 y›l› içerisinde menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen ﬁirketimiz ‹crac› Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Yöneticileri çeﬂitli bas›n ve yay›n organlar›nda yer alan mülakatlar vermiﬂ, TV programlar›na ve söyleﬂilere
kat›lm›ﬂ ve bas›n aç›klamalar› yapm›ﬂlard›r. Bas›n yoluyla yap›lan bu aç›klamalarda ﬁirket faaliyetleri ve yat›r›mlar›
hakk›nda detayl› bilgiler verilmiﬂtir.
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14. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
Havaalan› yer hizmetleri, sivil havac›l›k sektöründe yer alan, uluslararas› havac›l›k kurum ve örgütleri taraf›ndan
kurallar› spesifik olarak belirlenmiﬂ özel uzmanl›k gerektiren bir hizmet alan›d›r. Bu sektörde yönetimde yer
alabilmek, farkl› alanlarda ayr› uzmanl›k gerektiren bir konu oldu¤undan ço¤unlu¤u mavi yakal›lardan oluﬂan ﬁirket
çal›ﬂanlar›n›n yönetime kat›l›m› konusunda önemli ad›mlar at›lamam›ﬂt›r.
Ancak, sosyal haklar, insan kaynaklar› politikalar› gibi teknik olmayan konularda, her y›l en az iki kere iﬂyeri baz›nda
yap›lan periyodik toplant›larda çal›ﬂanlar›n gerek iﬂin yürütülmesine, gerekse ﬁirket uygulamalar›na iliﬂkin görüﬂleri
al›nmakta, al›nan görüﬂler do¤rultusunda de¤iﬂiklikler yap›larak geri bildirimde bulunulmaktad›r.
15. ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI
ﬁirketimizin ‹K politikas› ﬁirketimiz 2008 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “12. Personel Bilgileri ve ‹nsan Kaynaklar›
Politikas›” bölümünde aç›klanm›ﬂt›r.
16. MÜﬁTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹ﬁK‹LER HAKKINDA B‹LG‹LER
Müﬂteri memnuniyeti
ﬁirketimizin ilkesi, müﬂterilerinin var oldu¤u her yere hizmet götürmek oldu¤u için sivil havac›l›k iç hat pazar›n›n özel
ﬂirketlere aç›lmas›yla birlikte 2008 y›l›nda toplam 24 istasyonda hizmet verilmeye devam edilmiﬂtir.
ﬁirketimiz, sürekli büyüyen yer hizmetleri pazar›nda havayollar›na daha kaliteli hizmet verebilmek için Alman
teknoloji firmas› Inform taraf›ndan geliﬂtirilen, yer hizmetleri kaynaklar› ve süreçlerinin otomasyonla kontrolünü
desteklemek için haz›rlanan GroundStar Inform yaz›l›m sistemini Türkiye’de ilk kez kullanan havaalan› yer hizmetleri
ﬂirketidir. Sistem, ‹stanbul ve Antalya’da baﬂar› ile uygulamaktad›r. Yaz›l›m; Plan Kontrol, Gerçek Zamanl› ‹ﬂ
Yönetimi ve Gerçek Zamanl› Kontrol modülleri ile kaynak planlamas›n› hatas›z ve verimli k›lmaktad›r. Bu sistemi,
dünyada say›lar› 90'›n üzerindeki havaalan›nda, aralar›nda British Airways, Lufthansa, ServisAir'in de bulundu¤u
havayolu, catering ve yer hizmetleri ﬂirketleri kullanmaktad›r.
‹ﬂ mükemmelli¤ini ve dolay›s›yla müﬂteri memnuniyetini art›rmak amac›yla 2005’de uygulamaya konulan iki yeni IT
projesi olan Uçuﬂ Bilgi Sistemi, Anlaﬂma Takibi ve Fiyatland›rma, Müﬂteri Fatura ve Kalite Yönetim modüllerini tek
bir sistem içinde bir araya getiren “Celebris”; bir di¤eri de yetkin bir Müﬂteri ‹liﬂkiler Yönetimi modeli ve uygulama
altyap›s› oluﬂturan “CRM”, Genel Müdürlü¤ümüz ve istasyonlar›m›zda baﬂar› ile uygulanmaktad›r.
ﬁirketimiz sivil havac›l›k dünyas›nda tercih edilen kalite sistemleriyle çal›ﬂmakta, AHS 1000 ve IATA AHM 804
ölçümleme sistemlerini kullanmaktad›r. Bu sistemler ölçülebilir kalite kriterlerini belirlemekte ve raporlamakta;
havayolu ﬂirketleri ile yer hizmetleri ﬂirketlerinin daha verimli çal›ﬂmas›na ve operasyonel performans›n artmas›na
hizmet etmektedir. Bu sistemler sayesinde, hizmet verilen sürecin hangi basama¤›nda bir aksakl›k yaﬂand›¤›
gözlemlenebilmekte ve bu do¤rultuda gerekli düzeltici iﬂlemler yap›lmaktad›r. Hizmet esnas›nda oluﬂan müﬂteri
memnuniyetsizlikleri ise tüm istasyonlarda takip edilmekte ve müﬂterilerden gelen ﬂikayetler için en k›sa sürede
önlemler al›n›p, iyileﬂtirici çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Ayr›ca, olas› müﬂteri memnuniyetsizliklerini önlemek amac›yla,
tüm istasyonlar›m›zda Kalite Müdürlü¤ü taraf›ndan y›lda iki defa düzenli iç denetimler yap›lmakta ve bu denetimler
sonucunda tespit edilen olumsuzluklar için düzeltici iﬂlemler istasyonlar taraf›ndan yerine getirilmektedir.
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ﬁirketimiz, müﬂteri memnuniyetinin sürekli olarak art›r›lmas› projesi çerçevesinde 2005 y›l›nda baﬂlatm›ﬂ oldu¤u
“Çelebi Karne” uygulamas›n› 2008 y›l›nda daha da geliﬂtirerek devam ettirmiﬂtir. Bir çeﬂit müﬂteri memnuniyet
anketi olan “Çelebi Karne”ler 2008 y›l›nda müﬂterilerimize ba¤›ms›z uluslararas› kabul görmüﬂ bir araﬂt›rma ﬂirketi
dan›ﬂmanl›¤›nda yürütülmüﬂ ve müﬂterilerimize web üzerinden on-line olarak gönderilmiﬂtir.
ﬁirketimizin müﬂterilerine sunmay› hedefledi¤i kaliteli hizmetle ilgili olarak belirlenen ve ‘yedi temel prensip’ üzerine
kurulan "Gülümseyen Hizmet Projesi"ne 2008 y›l›nda da devam edilmiﬂtir. Yolcu Hizmetleri Departman›nda çal›ﬂan
personelimizi, iﬂ ve özel yaﬂamlar›nda kat›l›mc› ve olumlu bir tutum benimseyerek, kaliteli kiﬂisel hizmet vermeleri
yönünde teﬂvik etmek ve cesaretlendirmek amaçl› yürütülen projemizde, ayl›k ve sene sonunda yap›lan y›ll›k
de¤erlendirmede baﬂar›l› olan personelimize çeﬂitli ödüllerin verilmesine devam edilmektedir.
ﬁirketimizin müﬂteri memnuniyetine yönelik bir hizmeti de “Engelli Yolcu Transferi” e¤itimidir. Kas›m 2006’da
Darüﬂﬂafaka Vakf› iﬂbirli¤i ile haz›rlanan e¤itime, 2008 y›l› boyunca devam edilerek, istasyonlar›m›zda uçak seyahati
öncesi ve sonras›nda havaliman›nda engelli ve özürlü yolcularla do¤rudan iliﬂkisi olan ve onlara transfer hizmeti
veren personelimiz ilgili e¤itim ile sertifikaland›r›lmaya devam edilmiﬂtir.
Ticari s›r
ﬁirketimiz ticari s›r kapsam›nda, müﬂteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizlili¤ine azami özen göstermektedir.
Yap›lan anlaﬂmalarda, müﬂteriye ait bilgilerin müﬂteri bilgisi d›ﬂ›nda; ﬁirketimize ait bilgilerin de ﬁirketimiz sorumlu
ve yetkili personeli d›ﬂ›nda üçüncü ﬂah›slarla, paylaﬂ›lmamas› güvence alt›na al›nmaktad›r.
Sektörün uluslararas› kurallar›na uyum
ﬁirketimiz, ﬁirket ile müﬂterileri ile aras›nda haks›z menfaatten uzak iyi iliﬂkiler kurulmas› ve taraflar aras›nda yap›lan
anlaﬂma koﬂullar›na uyum sa¤lanmas› için gerekli önlemleri almaktad›r. ﬁirketimiz, bu amaçla havayollar› ile yap›lan
anlaﬂmalarda IATA’n›n belirledi¤i ve tavsiye etti¤i “Standart Yer Hizmetleri Anlaﬂmas›”n› referans olarak
kullanmaktad›r.
17. SOSYAL SORUMLULUK
Avrupa Birli¤i (“AB”) çevre normlar›na uyum
ﬁirketimiz, yeni ekipman al›mlar›nda AB çevre standartlar›na uyumlu ekipman sat›n almakta ve AB’nin gürültü ve
çevre kirlili¤ini önleme standartlar›na tümüyle uymaktad›r.
Sektörel sorumluluk projeleri
ﬁirketimiz, henüz az bilinen sivil havac›l›¤›n ülkemiz genelinde tan›nmas›, sevilmesi ve nitelikli insan kayna¤›na
kavuﬂabilmesi için sektörün desteklenmesine özel önem vermektedir.
Bu çerçevede;
• Sivil havac›l›k konulu TV filmlerine,
• Eskiﬂehir Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu’nun “Kariyer Günleri”ne,
• Havac›l›k meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve e¤itim projelerine
destek olmaktad›r.
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Di¤er taraftan ﬁirket, T.C. Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› himayelerinde, T.C. Erzincan Üniversitesi ile yap›lan iﬂbirli¤i
çerçevesinde T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan “Sivil Havac›l›k Yüksekokulu” inﬂa ettirilerek
ba¤›ﬂlanmas› projesini yürütmektedir. Söz konusu proje, 4.000 m2 taban alana, 16.000 m2 kapal› alana sahip okul
binas› inﬂas›n› ve 2010 y›l›na kadar e¤itim/ö¤retim sürecinin baﬂlat›lmas› için gerekli araç ve gereçlerle donat›lmas›n›
kapsamaktad›r.
ﬁirket ayr›ca, T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› Yat›r›m ve Tesisler ‹daresi Baﬂkanl›¤› ve Tüvana Okuma ‹stekli Çocuk E¤itim
Vakf› ile yap›lan iﬂbirli¤i çerçevesinde, köy ilkö¤retim okullar›n›n altyap›lar›n›n geliﬂtirilmesini teminen müﬂtemilat ve
ek tesis gereksinimi bulunan ve her ilde 5 adet olmak üzere 10 ilde tespit edilecek toplam 50 adet köy ilkö¤retim
okulunun ihtiyac› olan müﬂtemilat ve ek tesisi yapmak, onarmak ve bunlar› donatmak üzere çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂt›r.
2008 y›l›nda planlanan ve 2009 y›l›nda yürütülecek olan projenin 2013 y›l› sonuna kadar bitirilece¤i
öngörülmektedir.
Çevre ve do¤a
ﬁirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verdi¤i veya verebilece¤i zararlar›n sistematik bir ﬂekilde azalt›lmas› ve
mümkün ise ortadan kald›r›lmas› için geliﬂtirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. ﬁirketimiz çevre yönetim
sistemi, hizmetin tasarlan›p, müﬂteriye sunulmas›na kadar geçen her aﬂamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve
bu faktörlerin gerekli kontroller alt›na al›narak çevreye verilen zarar›n en aza indirilmesini ve çevre performans›n›n
sürekli geliﬂtirilmesini hedefler.
Çevre Yönetim Sistemi, Bureau Veritas firmas› taraf›ndan ‹zmir istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO
14001:2004 sertifikas› ile belgelendirilmiﬂtir. Bu belge ile,
• At›klar› minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sa¤lamay› amaçlayan programlar› yönetece¤imizi,
• Kaynak kullan›mlar›n› minimize etmeyi amaçlayan programlar› yönetece¤imizi,
• Daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabalar› koordine edece¤imizi,
ﬁirket olarak taahhüt etmekteyiz.
‹nsanlar›n yaﬂamlar›n› iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duyduklar› do¤al kaynaklar› yenilenebilir
ﬂekilde, yani gelecek kuﬂaklar› da düﬂünerek kullanmalar› gereklili¤i ve sorumlulu¤unun bilinciyle, ﬁirketimiz do¤al
kaynaklar›n optimum kullan›m› ve çevre kirlili¤inin minimize edilmesi ad›na aﬂa¤›da belirtilen çal›ﬂmalar›
yapmaktad›r:
• Her y›l düzenli olarak, akredite bir kuruluﬂa baca gaz› analizlerini yapt›rmak,
• ‹çme suyu olarak kulland›¤›m›z suyun ar›t›lmas› ve su numuneleri üzerinde periyodik analizler yapt›rmak,
• Do¤al kaynaklar›n etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas› için, ﬁirket bünyesinde yap›lan at›k s›n›fland›r›lmas›yla, geri
dönüﬂebilen (ka¤›t, plastik vb.) unsurlar›n düzenli olarak toplanmas›, su ve elektrik tasarrufunun azalt›lmas› için
baz› istasyonlar›m›zda fotosel sistemlerinin kullan›lmas›,
• Teknik atölyelerde ortaya ç›kan at›k ya¤lar›n (hidrolik ya¤ vb.), at›k yakma tesislerine gönderilerek bertaraf
edilmesi,
• Faaliyetlerimiz neticesinde ç›kan tehlikeli at›klar›n, Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan lisansl› kuruluﬂlara
gönderilerek bertaraf edilmesi,
• Emisyon kayna¤› oluﬂturmayan ekipmanlar›n kullan›lmas› (bataryal› forklift vb.).
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ﬁirketimiz, “Uygulamalar› ile havac›l›k sektöründe çevreye duyarl› bir ﬂirket” olarak uygulad›¤› çevre politikas› ile
çal›ﬂanlar›n ve müﬂterilerin yaﬂam kalitesini koruyucu ve art›r›c› bir yaklaﬂ›m› kendisine hedef alm›ﬂt›r.
ﬁirketimiz iﬂ birimlerinden ç›kan at›klar, Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan lisans verilen kuruluﬂlara bertaraf/geri
kazanma amac›yla teslim edilmektedir. Her y›l çevre performans›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla at›k envanteri
hesaplan›r ve ﬁirket “Çevre Performans Raporlar›” olarak 3. kurum ve kuruluﬂlara duyurulur. Lisansl› kuruluﬂlara
2008 y›l› boyunca bertaraf edilen at›k miktarlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
• ‹stanbul ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 9.350 lt/y›l, At›k lastik 7.888 kg/y›l, At›k filtre 655 kg/y›l, Kontamine at›k 540
kg/y›l
• Antalya ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 5.200 lt/y›l, At›k akü (at›k traksiyonel akü) 13.000 kg/y›l, At›k florasan tüp
miktar› 1.240 kg/y›l
• Esenbo¤a ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 750 lt/y›l, Kontamine at›k 50 kg/y›l, At›k filtre 30 adet/y›l
• ‹zmir ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 1.500 lt/y›l, Kontamine at›k 600 kg/y›l, At›k boya kutular› 86 kg/y›l, At›k akü 480
kg/y›l, At›k pil 8 kg/y›l, T›bbi at›k 3 kg/y›l
• Bodrum ‹stasyonu: At›k ya¤ miktar› 1.100 lt/y›l, elektronik at›k 40 kg/y›l
Çevreye verilen zarar nedeniyle ﬁirketimiz aleyhine aç›lm›ﬂ bir dava bulunmamaktad›r.
Genel sorumluluk projeleri
Sa¤l›k Hizmetleri: ﬁirketimiz Türkiye s›n›rlar› içinde, düﬂük gelirli ve sa¤l›k hizmetine ihtiyaç duyan kiﬂilere maddi bir
kayg› duymaks›z›n hizmet etmek amac›yla Gebze, Beylikba¤›'nda 1986 y›l›nda kurulmuﬂ olan Lokman Hekim Sa¤l›k
Vakf›’na destek olmaktad›r.
BÖLÜM IV – YÖNET‹M KURULU
18. YÖNET‹M KURULU’NUN YAPISI, OLUﬁUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesinin Yönetim Kurulu baﬂl›kl› 7. Maddesine göre; ﬁirket’in iﬂleri ve yönetimi 4’ü A grubu pay
sahiplerinin ço¤unlu¤unun, 2’si B grubu pay sahiplerinin ço¤unlu¤unun gösterece¤i adaylar aras›ndan Genel
Kurul’ca seçilecek 6 kiﬂilik bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç y›l için
seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Bir tüzel kiﬂinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kiﬂi ile iliﬂkilerinin kesildi¤inin bildirilmesi
halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.
Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boﬂalma olmas› halinde Yönetim Kurulu boﬂalan üyeli¤e,
boﬂalan üyeli¤e aday göstermiﬂ bulunan grup pay sahiplerinin ço¤unlu¤unun gösterece¤i adaylar içinden yeni bir
üye seçer ve ilk Genel Kurul’un tasvibine sunar. Bu ﬂekilde seçilen üye, yerine seçildi¤i üyenin görev süresini
tamamlar.
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesinin ﬁirket’in Temsil ve ‹lzam› baﬂl›kl› 8. Maddesine göre; ﬁirket’in yönetimi ve d›ﬂar›ya
karﬂ› temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim iﬂlerinin hepsini veya bir k›sm›n›
görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere b›rakabilir. Yönetim Kurulu ﬁirket’i temsil ve ilzama
yetkili kimseleri ve ilzam ﬂeklini kararlaﬂt›r›p, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. ﬁirket’e ait bütün belgelerin ve
akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar›n ﬁirket Yönetim Kurulu’nca yetkili k›l›nan kiﬂi veya kiﬂiler
taraf›ndan ﬂirket unvan› alt›nda imzalanm›ﬂ olmas› laz›md›r.
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Di¤er taraftan, SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan konuya iliﬂkin aç›klamalar
çerçevesinde ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, ﬁirket faaliyetlerinin yürütülmesinde ﬁirketimiz Genel Müdürü ile
birlikte ald›klar› görevler ve hali haz›rda yürürlükte bulunan ﬁirketimiz imza sirkülerindeki tan›mlanm›ﬂ yetkiler
dikkate al›nd›¤›nda aﬂa¤›da belirtildi¤i ﬂekilde, icrac›/murahhas/icrac› olmayan ayr›m›na tabi tutulmuﬂtur.
Ad› Soyad›
Can Çelebio¤lu
Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Engin Çelebio¤lu
Mehmet Kaya
Necmi Yergök
Ayd›n Günter

Görevi
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim

Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu

Baﬂkan›
Baﬂkan Vekili
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi

‹crac›/‹crac› Olmayan
‹crac›/Murahhas
‹crac›/Murahhas
‹crac› Olmayan
‹crac› Olmayan
‹crac› Olmayan
‹crac› Olmayan

Yönetim Kurulumuzda ba¤›ms›z üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin ﬁirketimiz d›ﬂ›nda baﬂka
görev veya görevler almas› belirli kurallara ba¤lanmam›ﬂ ve/veya s›n›rland›r›lmam›ﬂt›r. Bu hususlarda, SPK
taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya
iliﬂkin geliﬂme ve uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
19. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak yüksek bilgi
ve beceri düzeyinde, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmiﬂe sahip olan aday gösterilip seçilmiﬂ kiﬂilerdir.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aras›nda Sermaye piyasas› mevzuat›, sigortac›l›k mevzuat›, bankac›l›k mevzuat›,
kara paran›n aklanmas›n›n önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme iﬂleri hakk›nda mevzuata ayk›r›l›ktan
ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u¤ram›ﬂ olsalar dahi a¤›r hapis veya beﬂ y›ldan fazla hapis yahut
zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüﬂvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolayl› iflas gibi
yüz k›zart›c› suçlar ile istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›ﬂ›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›; resmi ihale ve al›m sat›mlara
fesat kar›ﬂt›rma veya devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma, vergi kaçakç›l›¤› veya vergi kaçakç›l›¤›na teﬂebbüs ya da iﬂtirak
suçlar›ndan dolay› hüküm giymiﬂ kimse bulunmamaktad›r.
Ayr›ca, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamam› mali tablo ve raporlar› okuma ve analiz etme, ﬁirketimizin gerek günlük,
gerek uzun vadeli iﬂlemlerinde ve tasarruflar›nda tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakk›nda temel bilgiye sahip
olma ve Yönetim Kurulu’nun, ilgili bütçe y›l› için öngörülen toplant›lar›n›n tamam›na kat›lma olana¤›na ve kararl›l›¤›na
sahip olma niteliklerine haiz kiﬂilerdir.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine iliﬂkin aç›klamalara ana sözleﬂmemizde yer verilmemiﬂtir. Bu
hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› ﬁirketimiz Yönetim
Kurulu’nun konuya iliﬂkin geliﬂme ve uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
20. ﬁ‹RKET’‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K HEDEFLER‹
ﬁirketimizin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri ﬁirketimiz 2008 Y›l› Faaliyet Raporu’nun “3. ﬁirketin Misyon ve
Vizyonu ile Stratejik Hedefleri” bölümünde aç›klanm›ﬂt›r.
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21. R‹SK YÖNET‹M VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
‹ç denetim ve risk yönetimi planlamas›n›n yap›lmas›, iﬂleyiﬂinin ve etkinli¤inin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu
plan çerçevesinde çal›ﬂmalar›n›n sa¤lanmas› ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun karar› ile SPK’n›n Seri: X No: 16 Tebli¤e
eklenen 28/A maddesi gere¤i oluﬂturulan Denetim Komitesi’nin görevidir. Denetim Komitesi, ﬁirket’in karﬂ› karﬂ›ya
kalabilece¤i risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluﬂturur ve bunlar›n
sa¤l›kl› iﬂlemesi için gerekli önlemleri al›r.
ﬁirketimiz organizasyonu içerisinde ayr› bir iç denetim ve kontrol birimi bulunmamakla birlikte, söz konusu görevler
Denetim Komitesi’nin yönlendirmesi ile Holding ‹ç Denetim Birimi taraf›ndan yürütülmektedir.
Temel mali risk ve yönetim politikalar› ile ilgili bilgiler, 2008 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun “12. Temel Mali
Risk ve Yönetim Politikalar›” bölümünde aç›klanm›ﬂt›r.
22. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesinin ﬁirket’in Temsil ve ‹lzam› baﬂl›kl› 8. maddesine göre; ﬁirket’in yönetimi ve d›ﬂar›ya
karﬂ› temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim iﬂlerinin hepsini veya bir k›sm›n›
görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere b›rakabilir. Yönetim Kurulu ﬁirket’i temsil ve ilzama
yetkili kimseleri ve ilzam ﬂeklini kararlaﬂt›r›p, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. ﬁirket’e ait bütün belgelerin ve
akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunlar›n ﬁirket Yönetim Kurulu’nca yetkili k›l›nan kiﬂi veya kiﬂiler
taraf›ndan ﬂirket unvan› alt›nda imzalanm›ﬂ olmas› laz›md›r.
Bu çerçevede; ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar› 06 Eylül 2006 tarihinde
‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unca tescil edilen ve tescil edildi¤i 11 Eylül 2006 tarih ve 6639 say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde ilan olunan ﬁirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildi¤i VI. no’lu imza sirkülerinde
belirtilmiﬂtir.
Bunun d›ﬂ›nda; ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na iliﬂkin aç›klamalara ana
sözleﬂmemizde yer verilmemiﬂtir. Bu hususta SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun
sa¤lanamamas› ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliﬂkin geliﬂme ve uygulamalara dair de¤erlendirmelerinin
henüz tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
23. YÖNET‹M KURULU’NUN FAAL‹YET ESASLARI
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündeminin belirlenmesi yöntemi
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi üç ayr› yöntem dahilinde belirlenmektedir. Buna göre; Yönetim
Kurulu üyelerinden al›nan öneriler do¤rultusunda gündem Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z taraf›ndan belirlenmekte
ve/veya ﬁirketimiz Genel Müdürü gündemi belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine bildirebilmekte ve/veya Yönetim
Kurulu toplant›lar›nda bir sonraki toplant›n›n gündemi belirlenebilmektedir.
Yönetim Kurulu’nun dönem içindeki toplant› say›s›
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu 2008 y›l›nda 62 toplant› yapm›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiﬂimini sa¤lamak üzere bir sekretarya kurulup kurulmad›¤›
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiﬂimini sa¤lama görevi ﬁirketimizde Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›
Sekretaryas› taraf›ndan yürütülmektedir.
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Toplant›ya kat›l›m ve toplant›ya ça¤r› yöntemleri ve süreçleri
Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› Sekretaryas› taraf›ndan toplant›lardan belirli bir süre önce
gündem ve gündemde yer alan konulara iliﬂkin bilgileri içeren düzenli bir rapor vas›tas›yla bilgilendirilirler. 2008
y›l›nda ﬁirketimiz Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n 31’ine 4 üye, 27’sine 5 üye ve 2’sine ise tüm (6) Yönetim Kurulu
üyelerimiz eksiksiz olarak kat›lm›ﬂlard›r.
Toplant›da farkl› görüﬂ aç›klanan konulara iliﬂkin makul ve ayr›nt›l› karﬂ› oy gerekçelerinin karar zapt›na geçirilip
geçirilmedi¤i ve yaz›l› olarak ﬁirket denetçilerine iletilip iletilmedi¤i
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu 2008 y›l›nda yapt›¤› tüm toplant›larda kararlar mevcudun oybirli¤i ile al›nm›ﬂt›r.
Ba¤›ms›z üyelerin farkl› görüﬂ aç›klad›¤› konulara iliﬂkin karﬂ› oy gerekçelerinin kamuya aç›klan›p aç›klanmad›¤›
Yönetim Kurulumuzda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu
toplant›lar›na fiilen kat›l›m›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›
2008 y›l›nda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konulara iliﬂkin
yap›lan ﬁirketimiz Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n on üçünde 2 üye, dokuzunda 1 üye toplant›ya kat›lmam›ﬂ olup, söz
konusu maddeye iliﬂkin yap›lan di¤er tüm Yönetim Kurulu toplant›lar›na Yönetim Kurulu üyeleri eksiksiz olarak
kat›lm›ﬂlard›r.
Toplant› esnas›nda Yönetim Kurulu üyesi taraf›ndan yöneltilen sorular›n karar zapt›na geçirilip geçirilmedi¤i
Toplant› esnas›nda ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri taraf›ndan yöneltilen sorular karar zapt›na geçirilmemektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk›n›n tan›n›p tan›nmad›¤›
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimize a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz
veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu faaliyet esaslar›na iliﬂkin SPK taraf›ndan yay›mlanan baz› Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyumun
sa¤lanamamas›
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya dair geliﬂme ve uygulamalara iliﬂkin de¤erlendirmelerinin henüz
tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
24. ﬁ‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I
ﬁirketimizin 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan 2007 y›l›na iliﬂkin Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda TTK’nun 334. ve
335. maddeleri gere¤ince Yönetim Kurulu üyelerimize ﬁirketimizin konusuna giren iﬂleri bizzat veya baﬂkalar› ad›na
yapmalar› ve bu nev’i iﬂleri yapan ﬂirketlere ortak olabilmeleri ve di¤er iﬂlemleri yapabilmeleri hususunda izin
verilmiﬂ olmakla birlikte, 2008 y›l›nda Yönetim Kurulu üyelerimiz ﬁirketimizle muamele yapmam›ﬂ ve rekabet
etmemiﬂtir.
ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›’na iliﬂkin SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
uyumun sa¤lanamamas› ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya dair geliﬂme ve uygulamalara iliﬂkin
de¤erlendirmelerinin henüz tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
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25. ET‹K KURALLAR
ﬁirket’in belirlenmiﬂ olan, her yay›n›nda, ‹nternet Sitesinde ve ‹ntranet’te yay›nlanan “Misyon ve Vizyon”u yan› s›ra
ﬁirket’in temel ve etik de¤erlerini, ﬁirket’in personel ve üçüncü taraflar ile olan tüm iliﬂkilerinde hakim olan ve her bir
çal›ﬂan›n›n da özümsemesi gereken ilkelerini aç›klayan “Kurum Kültürü” ve “Politikalar›m›z” isimli iki ﬁirket yay›n›,
iﬂe baﬂlayan her personele oryantasyon e¤itimi s›ras›nda verilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür’ün kat›l›m›yla ﬁirket her y›l, misyon ve vizyonu çerçevesinde, etik
de¤erlerini, k›sa, orta ve uzun vadeli stratejilerini üst, orta ve alt yönetim kademesiyle paylaﬂt›¤› ve onlar kanal›yla
en alt kademe çal›ﬂana iletilmesini amaçlad›¤› toplant›lar düzenlemektedir.
26. YÖNET‹M KURULU’NDA OLUﬁTURULAN KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun, Seri: X No: 19 Tebli¤i ile Seri: X No: 16 Tebli¤e eklenen 28/A maddesi gere¤i
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu taraf›ndan oluﬂturulan Denetimden Sorumlu Komite d›ﬂ›nda oluﬂturulmuﬂ baﬂka komite
bulunmamaktad›r.
ﬁirketimiz Denetim Komitesi icradan sorumlu olmayan Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan seçilen Sn. Engin
Çelebio¤lu ve Sn. Mehmet Kaya’dan oluﬂmaktad›r.
ﬁirketimiz Denetim Komitesi 2008 y›l›nda 5 defa toplanm›ﬂ olup, kamuya aç›klanan mali tablolar›n faaliyet
sonuçlar›m›z hakk›nda gerçek durumu yans›t›p yans›tmad›¤› ve ﬁirketimizin izledi¤i muhasebe ilkeleri ile SPK
mevzuat ve düzenlemelerine uygun olup olmad›¤›na dair ﬁirketimiz sorumlu yöneticilerinin görüﬂlerini de alarak
inceleme yapm›ﬂlard›r. Bu incelemeleri neticesinde; mali tablolar›n do¤ru ve söz konusu hususlara uygun
haz›rland›¤› tespitinde bulunmuﬂlard›r.
Ayr›ca, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: X No: 16 say›l› ‘’Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Hakk›nda
Tebli¤”in 28/B hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ y›ll›k ve ara mali tablolar ile y›ll›k
raporlar›n ilan ve bildirimi s›ras›nda yap›lacak aç›klamalar ile ‹MKB Kotasyon Yönetmeli¤i’nin 18/A maddesinde yer
alan esaslara göre Borsa’ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile ortaklarla iliﬂkilerden ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
Seri: VIII, No: 39 say›l› Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i kapsam›na giren özel durum
aç›klamalar›n›n hangi ﬁirket yetkilileri taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤inin belirlenmesi hususlar›nda ﬁirket Yönetim
Kurulu’na görüﬂ ve kanaat beyan etmiﬂlerdir.
ﬁirketimiz Denetim Komitesi, 2009 ve 2010 hesap dönemlerine iliﬂkin kamuya aç›klanacak ba¤›ms›z denetime tabi
konsolide mali tablolar›m›z›n, Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, ba¤›ms›z denetiminin
yapt›r›lmas›n› teminen yap›lacak ilk Genel Kurul’un tasvibine sunulmak kayd›yla Denetim Firmas› Baﬂaran Nas
Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (a member of PricewaterhouseCoopers) ile iki y›ll›k
sözleﬂme imzalanmas› hususunda ﬁirket Yönetim Kurulu’na görüﬂ ve kanaat beyan etmiﬂlerdir.
Yönetim Kurulu’nda oluﬂturulan komitelerin say›, yap› ve ba¤›ms›zl›¤›’na iliﬂkin SPK taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal
Yönetim ‹lkelerine uyumun sa¤lanamamas› ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun konuya iliﬂkin geliﬂme ve uygulamalara
dair de¤erlendirmelerinin henüz tamamlanamam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
27. YÖNET‹M KURULU’NA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR
28 Mart 2008 tarihinde yap›lan ﬁirketimiz Ortaklar Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda al›nan karar çerçevesinde
Yönetim Kurulu üyelerine ücret (hakk› huzur) ödenmemektedir. Di¤er taraftan ald›¤› görevleri ile ﬁirketimiz
faaliyetlerinin yürütülmesinden ﬁirketimiz Genel Müdürü ile birlikte Yönetim Kurulu’na karﬂ› sorumlu murahhas/icrac›
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nitelikteki Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekilimiz Sn. Canan Çelebio¤lu Tokgöz’e ve murahhas/icrac› nitelikteki Yönetim
Kurulu Baﬂkan›m›z Sn. Can Çelebio¤lu’na, icrac› nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konular›nda
avukatl›k hizmeti al›nan Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mehmet Kaya ile yine icrac› nitelikte olmayan ancak teknik ve
ekipman bak›m› konular›nda üstlendi¤i görev ve sorumluluklar› nedeniyle 2006 y›l›nda destek hizmeti al›nmaya
baﬂlanan Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Necmi Yergök’e mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanl›klar›na göre belirlenmiﬂ
ücretler 2008 y›l›nda ayl›k bazda ödenmiﬂtir.
28.03.2008 tarihinde yap›lan 2007 y›l› Ola¤an Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan Can Çelebio¤lu
ve Canan Çelebio¤lu Tokgöz’ün murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelerin her birine ayl›k
net 30.000 Euro tutar›nda ücret ödenmesi karar› al›nm›ﬂt›r.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2007 y›l›ndan devrolan herhangi bir borcu olmay›p, 2008 y›l› içerisinde toplam
370.387 TL tutar›nda borç (ücret avans›) verilmiﬂtir ve verilen borcun (ücret avans›) 250.387 TL’lik bölümü 2008 y›l›
içerisinde tahsil edilmiﬂtir. 31.12.2008 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avans›) 120.000 TL’dir.
ﬁirketimiz yöneticilerine ise 2008 y›l› içerisinde toplam 99.500 TL tutar›nda borç (ücret avans›) verilmiﬂ olup,
31.12.2007 tarihinden devreden 48.450 TL tutar›ndaki bakiye dahil, verilen borcun (ücret avans›) 129.450 TL’lik
bölümü 2008 y›l› içerisinde tahsil edilmiﬂtir. 31.12.2008 tarihi itibariyle ﬁirket yöneticilerinden alacak (ücret avans›)
18.500 TL’dir. ﬁirket Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine verilen söz konusu borçlar›n süreleri uzat›lmam›ﬂ,
ﬂartlar› iyileﬂtirilmemiﬂ ve üçüncü bir kiﬂi arac›l›¤›yla ﬂahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›r›lmam›ﬂ veya lehine kefalet
gibi teminatlar verilmemiﬂtir.
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DENETÇ‹ RAPORU
(Ek II)

Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.
Genel Kurulu’na,
Ortakl›¤›n unvan›
Merkezi
Sermayesi
Faaliyet konusu
Denetçi veya Denetçilerin ad› ve görev süreleri,
ortak veya ﬁirket’in personeli olup olmad›klar›

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan Denetleme
Kurulu toplant›lar› say›s›
Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde
yap›lan incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde
inceleme yap›ld›¤› ve var›lan sonuç

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci
f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k
veznesinde yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›
Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci
f›kras›n›n 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan
inceleme tarihleri ve sonuçlar›
‹ntikal eden ﬂikayet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakk›nda yap›lan iﬂlemler

Çelebi Hava Servisi Anonim ﬁirketi
Atatürk Havaliman› 34149 - Yeﬂilköy/‹stanbul
Kay›tl› Sermaye
: 45,000,000.- YTL
Ç›kar›lm›ﬂ Sermaye : 24,300,000.- YTL
Havaalanlar› Yer Hizmetleri
- U¤ur DO⁄AN (görev süresi “1 y›l - iki ola¤an genel kurul
toplant›s› aras›ndaki dönem” ﬁirket personeli ve orta¤›
de¤ildir.)
- Ümit BOZER (görev süresi “1 y›l - iki ola¤an genel kurul
toplant›s› aras›ndaki dönem” ﬁirket personeli ve orta¤›
de¤ildir.)
- Ramazan ÖZEL (görev süresi “1 y›l - iki ola¤an genel kurul
toplant›s› aras›ndaki dönem” ﬁirket personeli ve orta¤›
de¤ildir.)
Dönem içinde yap›lan tüm Yönetim Kurulu toplant›lar›na
kat›l›nm›ﬂ, Denetleme Kurulumuz dört toplant› yapm›ﬂt›r.
Hesap dönemi içinde muhtelif ve müteaddit tarihlerde yap›lan
incelemelerde defter ve kay›tlar›n zaman›nda, do¤ru ve
yasalara uygun biçimde iﬂlenip iﬂlenmedi¤i kontrol edilmiﬂtir.
ﬁirket yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun tutulan karar
defterine geçirildi¤i görülmüﬂtür.
ﬁirket’in veznesinde iki ayda bir defa olmak üzere dönem
içinde alt› defa say›m yap›lm›ﬂ ve vezne fiili mevcudunun
kay›tlarla mutab›k bulundu¤u görülmüﬂtür.
Her ay itibariyle yap›lan incelemelerde kay›tlar›n maddi
mevcutlar ve k›ymetli evrak mevcudu ile mutab›k bulundu¤u
müﬂahede edilmiﬂtir.
Dönem içinde denetleme kurulumuza herhangi bir ﬂikayet
veya yolsuzluk intikal etmemiﬂtir.

Çelebi Hava Servisi Anonim ﬁirketi’nin 31.12.2008 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 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ bilanço ortakl›¤›n an›lan
tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2008 - 31.12.2008 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.
24/02/2009
DENETLEME KURULU

Ramazan ÖZEL

Ümit BOZER

U¤ur DO⁄AN
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01.01.2008 – 31.12.2008 DÖNEM‹NE ‹L‹ﬁK‹N YILLIK MAL‹ TABLO
VE RAPORLARA MÜTEDA‹R BEYANNAME
(Ek III)

Konu: Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’nin 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren 12 ayl›k döneme ait Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No. 29 ‘Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤’i ve UFRS’na
göre haz›rlanm›ﬂ konsolide mali tablolar›n›n ilan›.
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24.02.2009 tarih ve 07 say›l› karar› ve Denetim Komitesi’nin 24.02.2009 tarih ve 01
say›l› karar› ile onaylanm›ﬂ, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No. 29 ‘Sermaye Piyasas›nda Finansal
Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤’i çerçevesinde; 31.12.2008 tarihinde sona eren 12 ayl›k döneme ait, SPK’n›n
17.03.2005 tarih ve 11/367 say›l› ve 17.04.2008 tarih ve 11/467 say›l› kararlar› uyar›nca enflasyon düzeltmesi
uygulamas› yap›lmam›ﬂ ve uyulmas› zorunlu formatlara ve UFRS’na uygun olarak haz›rlanm›ﬂ, ba¤›ms›z denetimden
geçmiﬂ, konsolide mali tablolar›m›z›n ve 31.12.2008 tarihinde sona eren 12 ayl›k döneme ait ortaklar Ola¤an Genel
Kurulu’na da sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun ﬁirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlar›
hakk›nda gerçe¤i do¤ru biçimde yans›tt›¤›n›n
a. Taraf›m›zca incelendi¤ini,
b. ﬁirket’teki görev ve sorumluluk alan›m›zda sahip oldu¤umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu mali tablo ve
faaliyet raporunun önemli konularda gerçe¤e ayk›r› bir aç›klama veya aç›klaman›n yap›ld›¤› tarih itibariyle yan›lt›c›
olmas› sonucunu do¤urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi¤ini,
c. ﬁirket’teki görev ve sorumluluk alan›m›zda sahip oldu¤umuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal
raporlama standartlar›na göre haz›rlanm›ﬂ finansal tablolar›n – konsolidasyon kapsam›ndakilerle birlikte –
ﬁirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr/zarar› ile ilgili gerçe¤i dürüst biçimde yans›tt›¤›n› ve faaliyet
raporunun iﬂin geliﬂimi ve performans›n› – konsolidasyon kapsam›ndakilerle birlikte – ﬁirketimizin finansal
durumunu, karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yans›tt›¤›n›
beyan ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹

H. Tanzer Gücümen
Mali ‹ﬂler Direktörü

S. Samim AYDIN
Genel Müdür
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU
(Ek IV)
BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU
Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. Yönetim Kurulu’na
1. Çelebi Hava Servisi A.ﬁ., ba¤l› ortakl›¤› ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›¤›n›n (“Grup”) 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu,
konsolide özkaynak de¤iﬂim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini
ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
2. Grup yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde
yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini,
koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini
içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru
ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n
hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k
içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, iﬂletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol
sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak
amac›yla, Grup yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya
koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan
önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun
de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve
uygun bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
4. Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’nin
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide finansal
performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama
standartlar› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU
Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek ‹stenen Husus
5. 28 no’lu konsolide mali tablo dipnotunda belirtildi¤i üzere, Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’nin (“ﬁirket”) Atatürk
Havaliman› C Terminali’nde bulunan kargo-antrepo faaliyetlerini sürdürdü¤ü deposu 24 May›s 2006 tarihinde
meydana gelen yang›n sonucunda zarar görmüﬂtür. Yang›n neticesinde, antrepoda bulunan 3. ﬂah›slara ait emtia
zarar görmüﬂ bulunmaktad›r. Söz konusu emtia sahipleri, sigorta ﬂirketleri ve havayolu taﬂ›mac›l›k ﬂirketlerinin bir
k›sm› u¤rad›klar› zararlarla ilgili olarak ﬁirket’e ve ﬁirket’in Sigorta ﬁirket’ine baﬂvurmuﬂ, bir k›sm› da icra takibi
baﬂlatmak veya dava açmak suretiyle zararlar› ile ilgili tazminat talebinde bulunmuﬂlard›r. ﬁirket yönetimi, ﬁirket’in
bahsi geçen yang›n›n ç›kmas›na sebebiyet vermedi¤i ve yang›n dolay›s›yla sorumlu tutulmas›n› gerektiren bir sebep
de saptanmad›¤› için herhangi bir yükümlülü¤ün uzak bir olas›l›k oldu¤unu öngörmektedir. Söz konusu tazminat
talepleri, icra takipleri ve davalar›n nihai sonucu belirlenememekte olup 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide mali
tablolarda herhangi bir karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.

Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Murat Sancar, SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
‹stanbul, 24 ﬁubat 2009
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLAR
(Ek V)

‹Ç‹NDEK‹LER
KONSOL‹DE
KONSOL‹DE
KONSOL‹DE
KONSOL‹DE

B‹LANÇOLAR
GEL‹R TABLOLARI
ÖZSERMAYE DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
NAK‹T AKIM TABLOLARI

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T KONSOL‹DE
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
D‹PNOT 1
GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
D‹PNOT 2
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
D‹PNOT 3
‹ﬁ ORTAKLIKLARI
D‹PNOT 4
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
D‹PNOT 5
NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
D‹PNOT 6
F‹NANSAL YATIRIMLAR
D‹PNOT 7
F‹NANSAL BORÇLAR
D‹PNOT 8
T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR
D‹PNOT 9
D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
D‹PNOT 10
STOKLAR
D‹PNOT 11
MADD‹ DURAN VARLIKLAR
D‹PNOT 12
MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
D‹PNOT 13
ﬁEREF‹YE
D‹PNOT 14
KARﬁILIKLAR, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
D‹PNOT 15
ÇALIﬁANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR
D‹PNOT 16
D‹⁄ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
D‹PNOT 17
ÖZKAYNAKLAR
D‹PNOT 18
SATIﬁLAR VE SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
D‹PNOT 19
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
D‹PNOT 20
D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER
D‹PNOT 21
F‹NANSAL GEL‹RLER
D‹PNOT 22
F‹NANSAL G‹DERLER
D‹PNOT 23
VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
D‹PNOT 24
H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
D‹PNOT 25
‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
D‹PNOT 26
F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
D‹PNOT 27
B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
D‹PNOT 28
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA KONSOL‹DE
MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

SAYFA
82-83
84
85
86
87-144
87-88
88-102
102-103
103-106
106
106
107-109
110-113
114
114
115-116
117-118
118-119
119-122
122-123
123-124
124-127
127
128
128-129
129
129
129-134
134
134-138
138-143
143
143-144
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2008 VE 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot Referanslar›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

5
8
25
9
10
16

53.638.275
16.894.322
15.836.490
19.804.826
4.440.852
4.884.497

45.968.249
18.166.289
284.609
311.544
4.359.374
5.177.901

115.499.262

74.267.966

805.255
18.890.624
93.594.024
38.402.578
707.173
205.185

15.830.639
98.869.546
58.427.621
2.960.914
52.109

Toplam duran varl›klar

152.604.839

176.140.829

TOPLAM VARLIKLAR

268.104.101

250.408.795

VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar (net)
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Di¤er alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar
Toplam dönen varl›klar
Duran Varl›klar
Finansal yat›r›mlar
ﬁerefiye
Maddi duran varl›klar (net)
Maddi olmayan duran varl›klar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er duran varl›klar

6
13
11
12
23
16

1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar yay›nlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 24
ﬁubat 2009 tarihli toplant›s›nda onaylanm›ﬂ ve Yönetim Kurulu ad›na Genel Müdür S. Samim Ayd›n ve Mali ‹ﬂler
Direktörü H. Tanzer Gücümen taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r.

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂtururlar.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2008 VE 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot Referanslar›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

7
8
25
14
16

15.125.593
11.140.423
6.466.762
16.130.690
12.348.943

33.225.569
10.880.008
1.740.927
3.191.791
8.996.493

61.212.411

58.034.788

55.093.025
71.668
4.448.235
4.801.860
12.145.522

48.946.861
2.329
7.559.094
5.098.855
3.543.901
4.129.823

76.560.310

69.280.863

137.772.721

127.315.651

24.300.000
985.303
15.358.025
54.526.957
35.044.734
116.361

24.300.000
355.326
11.351.163
57.782.206
26.141.069
3.163.380

Özkaynaklar

130.331.380

123.093.144

TOPLAM KAYNAKLAR

268.104.101

250.408.795

KAYNAKLAR
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Borç karﬂ›l›klar›
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Toplam k›sa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Di¤er borçlar
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klar
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler

7
9
14
23
15
16

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR

17

Ana ortakl›¤a ait özkaynaklar
Ödenmiﬂ sermaye
Yabanc› para çevrim farklar›
Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedekler
Geçmiﬂ y›llar kârlar›
Net dönem kâr›
Az›nl›k Paylar›

Karﬂ›l›klar, koﬂullu varl›klar ve yükümlülükler

14

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂtururlar.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2008 VE 2007 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA
A‹T KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
Sat›ﬂ gelirleri - net
Sat›ﬂlar›n maliyeti

Dipnotlar
18
18

31 Aral›k 2008
301.974.245
(215.159.850)

31 Aral›k 2007
276.308.641
(196.698.650)

86.814.395

79.609.991

(43.417.329)
4.825.339
(1.656.847)

(42.817.136)
1.774.868
(1.970.083)

46.565.558

36.597.640

40.244.876
(40.924.858)

17.287.988
(23.747.375)

45.885.576

30.138.253

(16.124.008)
(14.231.605)
(1.892.403)

(6.957.137)
(9.897.678)
2.940.541

29.761.568

23.181.116

Az›nl›k paylar›
Ana ortakl›k paylar›

(5.283.166)
35.044.734

(2.959.953)
26.141.069

DÖNEM KÂRI

29.761.568

23.181.116

1,44

1,08

BRÜT KÂR
Genel yönetim giderleri (-)
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri (-)

19
20
20

FAAL‹YET KÂRI
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

21
22

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR
Vergi gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiﬂ vergi geliri

23
23

DÖNEM KÂRI
Dönem Kâr›n›n Da¤›l›m›

Hisse baﬂ›na kazanç (YKr)

24

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂtururlar.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2008 VE 2007 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA
A‹T KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Ödenmiﬂ

Kârdan

Yabanc›

Sermaye

ayr›lan

Geçmiﬂ
para

y›llar

enflasyon k›s›tlanm›ﬂ

çevrim

kârlar›/

Net

Az›nl›k

Toplam

sermaye

düzeltmesi

yedekler

farklar›

zararlar›

dönem kâr›

paylar›

özsermaye

1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler

13.500.000

1.492.722

8.455.399

768.988

66.180.928

22.204.955

4.672.871

117.275.863

Sermaye art›r›m›

10.800.000 (1.492.722)

-

-

-

(9.307.278)

-

-

Geçmiﬂ y›llar kârlar›na transferler

-

-

-

-

22.204.955

(22.204.955)

-

-

Yedeklere transferler

-

-

2.895.764

-

(2.895.764)

-

1.627.445

1.627.445
(18.400.635)

Temettü ödemesi

-

-

-

-

-

Yabanc› para çevrim farklar›

-

-

-

(413.662)

- (18.400.635)
-

-

(176.983)

(590.645)

Net dönem kâr›

-

-

-

-

-

26.141.069

(2.959.953)

23.181.116

31 Aral›k 2007 itibariyle bakiyeler

24.300.000

- 11.351.163

355.326

57.782.206

26.141.069

3.163.380

123.093.144

1 Ocak 2008 itibariyle bakiyeler

24.300.000

- 11.351.163

355.326

57.782.206

26.141.069

3.163.380

123.093.144
205.453

Sermaye art›r›m›

-

-

-

-

-

-

205.453

Geçmiﬂ y›llar kârlar›na transferler

-

-

-

-

26.141.069

(26.141.069)

-

-

Yedeklere transferler

-

-

4.006.862

-

(4.006.862)

-

1.826.247

1.826.247
(25.407.932)

Temettü ödemesi

-

-

-

-

(18.476)

Yabanc› para çevrim farklar›

-

-

-

629.977

-

-

222.923

852.900

Net dönem kâr›

-

-

-

-

-

35.044.734

(5.283.166)

29.761.568

- 15.358.025

985.303

54.526.957

35.044.734

116.361

130.331.380

31 Aral›k 2008 itibariyle bakiyeler

24.300.000

- (25.389.456)

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂtururlar.
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ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2008 VE 2007 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnotlar

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

45.885.576

30.138.253

39.161.376
3.004.017
(4.474.024)
5.914.777
415.210
2.884.591

38.648.358
1.660.709
(3.042.161)
7.745.953
1.929
1.036.800

92.791.523

76.189.841

856.757
(15.551.881)
(81.478)
(12.241.248)
(22.553.267)
2.394.070
260.415
4.725.835
12.938.899
(1.180.930)
8.015.699
(7.489.755)
(1.746.058)

(2.577.824)
(14.157)
(978.082)
(9.638.600)
4.354.649
3.389.078
(15.053.497)
(526.584)
173.284
724.061
4.129.823
1.976.273
(61.686)
(1.210.067)

61.138.581

60.876.512

(9.430.305)
(4.554.854)
4.462.907
(805.256)
124.348

(16.269.082)
348.275
2.414.257
132.856

(10.203.160)

(13.373.694)

(12.091.017)
(97.245)
(25.407.932)
(6.059.069)

(42.225.295)

(43.265.395)

(68.545.274)

7.670.026

(21.042.456)

‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›
Vergi öncesi dönem kâr›
‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakitin vergi
öncesi kâr ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:
Amortisman
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›ndaki de¤iﬂim
Yabanc› para çevrim farklar›

11, 12
15
21
22
8

Varl›k ve yükümlülüklerdeki de¤iﬂiklik öncesi iﬂletme
bakiyelerinden sa¤lanan net nakit
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Peﬂin ödenen kurumlar vergisi
Di¤er alacaklar
Di¤er dönen/duran varl›klar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
Al›nan avanslar
Ödenen k›dem tazminatlar›

23

15

‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit
Yat›r›m faaliyetleri:
Maddi duran varl›k al›mlar›
Maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Tahsil edilen faiz
Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan kaynaklanan nakit ç›k›ﬂ›
Maddi duran varl›k sat›ﬂlar›ndan sa¤lanan nakit

11
12

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit
Finansman faaliyetleri:
Kredilerdeki de¤iﬂim
K›sa vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlardaki de¤iﬂim
Uzun vadeli finansal kiralama iﬂlemlerinden borçlardaki de¤iﬂim
Ödenen temettü
Ödenen faiz

82.583
210.040

Finansal faaliyetlerde kullan›lan net nakit
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net art›ﬂ/azal›ﬂ

(18.400.635)
(7.822.099)

Dönem baﬂ›ndaki nakit ve nakit benzeri de¤erler

5

45.968.249

67.010.705

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri de¤erler

5

53.638.275

45.968.249

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluﬂtururlar.
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D‹PNOT 1 - GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
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 ve bunun gibi hizmetler) ve yak›t ikmali konusunda hizmet
vermektir. ﬁirket, Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi’nin (“DHM‹”) kontrolünde bulunan ‹stanbul, ‹zmir, Ankara,
Adana, Antalya, Dalaman, Bodrum, Çorlu, Bursa Yeniﬂehir, Diyarbak›r, Erzurum, Kayseri, Samsun, Trabzon, Tokat,
Van, Malatya, Kars, Mardin, Denizli, Hatay, Kahramanmaraﬂ, Isparta ve Erzincan havaalanlar›nda faaliyet
göstermektedir.
ﬁirket merkezi aﬂa¤›daki adreste bulunmaktad›r:
Atatürk Havaliman›, Yeﬂilköy
34149 Yeﬂilköy, ‹stanbul
ﬁirket’in müﬂterek yönetim konsolidasyon metoduna göre %49,99 iﬂtirak oran›ndan 31 Aral›k 2008 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. Söz konusu sözleﬂme ve bu
sözleﬂmeye ek olarak yap›lan 10 Kas›m 2004 tarihli sözleﬂmeye göre, Terminal yap›m› tamamlanm›ﬂ ve 4 Nisan
2005 tarihinde faaliyete baﬂlanm›ﬂt›r. Terminal, Eylül 2009’a kadar 54 ay boyunca iﬂletilecek ve iﬂletme süresi
sonunda 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.
ﬁirket ayr›ca havaalan› terminal güvenli¤i konusunda faaliyet gösteren ve havayolu ﬂirketlerine güvenlik hizmeti
veren Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ.’nin (“Çelebi Güvenlik”) %94,8’ine (2007: %94,8) sahiptir.
ﬁirket ayr›ca Budapeﬂte Havaliman›’nda havaalan› yer hizmeti vermekte olan Budapest Airport Handling
Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Feleössegü Tarsasag (“BAGH”) ﬁirketi hisselerinin iktisap edilmesi amac›yla,
sözkonusu ﬂirketin hisselerinin %100’üne sahip olan Macaristan Budapeﬂte’de mukim Budapest Airport Budapest
Ferihegy Nemzetközi Repülöter Üzemeltetö Zartkörüen Müködö Reszvenytarsasag ("Ba Zrt") ﬁirketi taraf›ndan 7
A¤ustos 2006 tarihinde aç›lan ihaleye kat›lm›ﬂt›r. ﬁirket, ihaleyi kazand›¤› konusunda 14 A¤ustos 2006 tarihinde
bilgilendirilmiﬂ olup sözkonusu hisse devrini gerçekleﬂtirebilmek için 22 Eylül 2006 tarihinde kurulan Celebi
Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag” ("Celebi Kft") ﬁirketi’ne kurucu ortak olarak iﬂtirak etmiﬂtir. 26 Ekim
2006 tarihinde Celebi Kft, BAGH hisselerinin tamam›n› iktisap etmiﬂ ve BAGH’nin ticari unvan› Celebi Ground
Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt FelelŒsségı Társaság (“CGHH”) olarak de¤iﬂmiﬂtir. Celebi Kft’nin
2.700.000.000 HUF olan sermayesi içinde ﬁirket’in pay› 1.890.000.000 HUF’tur (%70). Di¤er kurucu ortak ﬁirket
ortaklar›ndan Çelebi Holding A.ﬁ.’dir. Celebi Kft’nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte CGHH taraf›ndan devral›narak
CGHH ile Macaristan’da geçerli ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleﬂmiﬂ olup, birleﬂme iﬂlemleri ﬁirketlerin
Ana Sözleﬂmeleri, Genel Kurul Kararlar› ve Macaristan’da geçerli yasal mevzuat dahilinde 31 Ekim 2007 tarihinde
yap›lan tescil iﬂlemini müteakiben tamamlanm›ﬂt›r. Birleﬂme öncesi Çelebi Kft’nin CGHH hisselerinin %100’üne
sahip olmas› nedeniyle ﬁirket’in birleﬂme sonras› 900.000.000 HUF olarak tespit edilen CGHH sermayesindeki pay›
%70 olarak kalm›ﬂt›r. Birleﬂme sonras›, CGHH’in sermayesi 910.000.000 HUF’a yükseltilmiﬂtir. 2008 y›l›nda CGHH’in
sermayesi 910.000.000 HUF’tan 1.000.000.000 HUF’a yükseltilmiﬂ olup, ﬁirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
CGHH’in art›r›lan sermayesindeki pay› 700.000.000 (%70) HUF’tur. Sermayenin kalan 300.000.000 (%30) HUF’luk
bölümü temsil eden hisseler Çelebi Holding A.ﬁ.’ne aittir.
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Hindistan’›n Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslar aras› havaliman›nda 10 y›l süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için
aç›lan ve ﬁirket’in de içinde yer ald›¤› konsorsiyum lehine sonuçlanan ihale ile ilgili prosedürler çerçevesinde söz
konusu havaliman›nda havaalan› yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aral›k 2008 tarihinde Hindistan Mumbai,
Maharashtra eyaletinde mukim 100.000.000 Hint Rupisi sermaye ve “Celebi Nas Airport Services India Private
Limited (“Celebi Nas”) ünvan› ile bir ﬂirket kurulmuﬂtur. ﬁirket’in kurucu ortak olarak iﬂtirak etti¤i Çelebi Nas’taki
sermaye pay› %51’dir. Kuruluﬂla taahhüt edilen 51.000.000 Hint Rupisi sermaye tutar›n›n 25.714.447 Hint Rupi’lik
bölümü 30 Aral›k 2008 tarihinde ödenmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬁirket’in konsolide dönem mali tablolar›, ﬁirket’i, Çelebi IC’yi, CGHH yi ve Çelebi
Güvenlik’i (birlikte “Grup” olarak an›lacakt›r) kapsamaktad›r.
D‹PNOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
2.1. Sunuma ‹liﬂkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartlar›
Sermaye Piyasas› Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya Iliﬂkin
Esaslar Tebli¤i” ile iﬂletmeler taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere
sunulmas›na iliﬂkin ilke, usul ve esaslar› belirlemektedir. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baﬂlayan hesap
dönemlerine ait ilk dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂ olup, SPK’n›n Seri: XI, No: 25
"Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤"i yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Bu tebli¤e istinaden,
iﬂletmelerin finansal tablolar›n› Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› (“UMS/UFRS”)’na göre haz›rlamalar› gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli¤i tarafindan kabul edilen
UMS/UFRS’nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) tarafindan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt›r. Bu
kapsamda, benimsenen standartlara ayk›r› olmayan, TMSK taraf›ndan yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas al›nacakt›r.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK taraf›ndan kabul edilen
muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartlar›”) uygun finansal tablo haz›rlayan ﬂirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n›
ilan etmiﬂtir. Dolay›s›yla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baﬂlamak kayd›yla, UMSK taraf›ndan
yay›mlanm›ﬂ 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› (UMS 29)
uygulanmam›ﬂt›r.
Finansal tablolar›n haz›rlan›ﬂ tarihi itibariyle, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK taraf›ndan
yay›mlananlardan farklar› TMSK taraf›ndan henüz ilan edilmedi¤inden, (konsolide) finansal tablolar SPK’n›n Seri: XI,
No: 29 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e aç›klama getiren duyurular› çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas al›nd›¤› SPK
Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. (Konsolide) Finansal tablolar ve bunlara iliﬂkin
dipnotlar SPK taraf›ndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas› tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve
zorunlu k›l›nan bilgiler dahil edilerek sunulmuﬂtur. Bu kapsamda geçmiﬂ dönem (konsolide) finansal tablolar›nda
gerekli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r (Dipnot 2.4.28).
ﬁirket ve Türkiye’de yerleﬂik Ba¤l› Ortakl›klar› ve Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n, muhasebe kay›tlar›n›n
tutulmas›nda ve kanuni mali tablolar›n haz›rlanmas›nda SPK, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Vergi Usul Kanunu
(“VUK”) ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan Tekdüzen Hesap Plan› ﬂartlar›na uymaktad›r. Yabanc› Ba¤l›
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Ortakl›klar tescilli olduklar› ülkelerin yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kanuni defterlerini
tutmaktad›rlar.
Konsolide mali tablolar, SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca do¤ru ölçüm ve sunumun yap›lmas› amac›yla yap›lan
düzeltmeler ve yeniden s›n›fland›rmalarla haz›rlanmaktad›r. Dolay›s›yla konsolide mali tablolar, makul de¤erlerinden
gösterilen finansal varl›klar ve yükümlülükler haricinde, Yeni Türk Liras› olarak tarihi maliyet esas›na göre
haz›rlanm›ﬂt›r.
2.1.2 Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’ndaki (UFRS) de¤iﬂiklikler
a) 2008 de yürürlü¤e giren ancak Grup’un operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan uygulanmayan standartlar,
de¤iﬂiklikler ve yorumlar
•UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Geri Al›m Sözleﬂmeleri”
• UFRYK 12, “‹mtiyazl› Servis Anlaﬂmalar›”
• UFRYK 13, “Müﬂteri Sadakat Programlar›”
•UFRYK 14, “UMS 19- Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle
Olan Karﬂ›l›kl› Etkileﬂimleri”
Yukar› yer alan 2008 y›l›nda yürürlü¤e giren de¤iﬂiklikler Grup’un operasyonlar› ile ilgili olmad›klar›ndan 31 Aral›k
2008 tarihli konsolide finansal tablolarda uygulanmam›ﬂt›r.
b) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam›ﬂ mevcut
standartlarla ilgili de¤iﬂiklikler ve yorumlar
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olanlar:
• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
• UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nﬂaat Anlaﬂmalar›”
• UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödemeler”
• UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”, Do¤rudan Giderleﬂtirmeyi Engelleyen Kapsaml› De¤iﬂiklikler
• UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Sat›n Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde
Do¤acak Yükümlülüklerin Aç›klanmas› Hakk›nda De¤iﬂiklik
• UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”
• Do¤rudan Öz kayna¤a Kaydedilen Net Gelir Tablosu Gereklili¤ine ‹liﬂkin Kapsaml› De¤iﬂiklikler UMS 39, “Finansal
Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere ‹lgili De¤iﬂiklikler
• UFRYK 16, “Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletme ile ‹lgili Net Yat›r›m›n Finansal Riskten Korunmas›”
1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerli olanlar:
• UFRS 3, “‹ﬂletme Birleﬂmeleri”
• UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” UMS 28, “‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar”
• UMS 31 “‹ﬂ Ortakl›klar›ndaki Paylar”
Sat›n Alma Yönteminin Uygulanmas› Hakk›nda Kapsaml› De¤iﬂiklik
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Grup yukar›da yer alan de¤iﬂikliklerin operasyonlar›na olan etkilerini de¤erlendirip 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
uygulayacakt›r. Yukar›daki Standart ve Yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde Grup’un konsolide finansal
tablolar› üzerinde önemli bir etki yaratmayaca¤› beklenmektedir.
2.1.3 Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n Mali Tablolar›n›n Çevrimi
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n ve Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n mali tablolar›, faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre haz›rlanm›ﬂ olup Grup’un konsolide mali tablolar›ndaki
muhasebe politikalar›na uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmiﬂtir.
Yabanc› Ba¤l› Ortakl›klar›n ve Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz
kurundan Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir. Gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›’na
çevrilmiﬂtir. Dönem baﬂ›ndaki net varl›klar›n yeniden çevrilmesi ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur
farklar› özsermaye dahilindeki yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda takip edilmektedir.
2.1.4 Konsolidasyon Esaslar›
Konsolide mali tablolar, aﬂa¤›da (a)’dan (e)’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsam›nda ana ﬂirket
olan Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. ile Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n ve Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›kl›¤›’n›n (topluca “Grup”
olarak adland›r›lacakt›r) hesaplar›n› kapsamaktad›r. Konsolidasyona dahil edilen ﬂirketlerin mali tablolar›n›n
haz›rlanmas› s›ras›nda, tarihsel maliyet esas›na göre tutulan kay›tlar›na SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na
uygunluk ve Grup taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar›na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç›s›ndan gerekli
düzeltmeler ve s›n›fland›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
a) Ba¤l› Ortakl›klar, ﬁirket’in ya (a) do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde
ﬂirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla; veya (b) oy kullanma
hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iﬂletme politikalar› üzerinde fiili
hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iﬂletme politikalar›n› ﬁirket’in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme
yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u ﬂirketleri ifade eder.
Ba¤l› Ortakl›klar’›n, bilançolar› ve gelir tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmiﬂ ve
ﬁirket’in sahip oldu¤u Ba¤l› Ortakl›klar’›n kay›tl› de¤erleri ile öz sermayeleri karﬂ›l›kl› olarak netleﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket ile
Ba¤l› Ortakl›klar aras›ndaki grup içi iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda mahsup edilmiﬂtir. ﬁirket’in sahip
oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili öz sermaye ve gelir tablosu
hesaplar›ndan netleﬂtirilmiﬂtir.
Ba¤l› Ortakl›klar, kontrolün Gruba geçti¤i tarihten itibaren konsolidasyona dahil edilmekte olup kontrolün sona
erdi¤i tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›ndan ç›kart›lmaktad›rlar. Gerekti¤inde, Ba¤l› Ortakl›klarla ilgili
muhasebe ilkeleri, Grup taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar›na uygunlu¤un sa¤lanmas› için de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Ba¤l› Ortakl›k ve ortakl›k oran›
aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:

Çelebi Güvenlik
CGHH (*)

ﬁirket’in do¤rudan
ve dolayl› kontrolü (%)
31 Aral›k 2008
%94,8
%70,0

ﬁirket’in do¤rudan
ve dolayl› kontrolü (%)
31 Aral›k 2007
%94,8
%70,0

(*) ﬁirket, Dipnot 1’de detayl› olarak aç›klanan 7 A¤ustos 2006 tarihinde aç›lan ihaleyi kazanmas›n› takiben söz
konusu hisse devrini gerçekleﬂtirebilmek için 22 Eylül 2006 tarihinde kurulan Celebi Tanacsado Korlatolt
Felelössegü Tarsasag” ("Celebi Kft") ﬁirketi’ne kurucu ortak olarak iﬂtirak etmiﬂtir. Celebi Kft’nin 2.700.000.000
Macar Forinti (“HUF”) olan sermayesi içinde ﬁirket’in pay› 1.890.000.000 HUF (%70) karﬂ›l›¤› 13.182.399 YTL olup
ilk kez 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide mali tablolarda konsolidasyona tabi tutulmuﬂtur. 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle, Celebi Kft ile CGHH’nin birleﬂmelerine müteakiben Celebi Kft fesh edilmiﬂ olup, CGHH konsolidasyona
tabi tutulmuﬂtur (Dipnot 1).
Grup’un do¤rudan ve dolayl› oy hakk› %50’in üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar aç›s›ndan
önemlilik teﬂkil etmeyen ba¤l› ortakl›klar› maliyet bedeli üzerinden varsa de¤er düﬂüklü¤ü ile ilgili karﬂ›l›k
düﬂüldükten sonra konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Konsolidasyon kapsam› d›ﬂ›nda tutulan ba¤l› ortakl›k
Dipnot 6’da ayr›ca sunulmuﬂtur.
b) Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›k, Çelebi Hava Servisi’nin ve bir veya daha fazla müteﬂebbis ortak taraf›ndan
müﬂtereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleﬂme dahilinde oluﬂturulmuﬂtur.
Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›k oransal konsolidasyon yöntemi kullan›lmak suretiyle konsolidasyon kapsam›na
al›n›r. Oransal konsolidasyon yönteminde, Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›kl›¤a ait mali tablolarda yer alan varl›k,
yükümlülük, özsermaye, gelir ve giderler Grup’un sahip oldu¤u ortakl›k oran› ile konsolidasyona tabi tutulmaktad›r.
Çelebi IC, ﬁirket’in %49,99 iﬂtirak oran› ile Çelebi IC’nin di¤er ortaklar› ile müﬂterek yönetti¤i bir iﬂtirakidir.
c) Ba¤l› Ortakl›klar’›n net varl›klar›nda ve faaliyet sonuçlar›nda ana ortakl›k d›ﬂ› paya sahip hissedarlar›n paylar›,
konsolide bilanço ve gelir tablosunda ana ortakl›k d›ﬂ› pay olarak gösterilmektedir.
d) Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda, grup içi iﬂlemlerden dolay› oluﬂan tüm bakiye ve iﬂlemler ile
gerçekleﬂmemiﬂ her türlü gelir elimine edilmiﬂtir. Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar ile yap›lan iﬂlemlerden do¤an
gerçekleﬂmemiﬂ gelirler, Grup’un söz konusu iﬂtirakteki etkin oran› kadar ar›nd›r›lm›ﬂt›r. ﬁirket’in sahip oldu¤u
hisselerden kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplar›ndan elimine edilmiﬂtir.
e) Yurtd›ﬂ› Ba¤l› Ortakl›klar›n sonuçlar›, ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir.
ﬁirket’in yurtd›ﬂ›ndaki Ba¤l› Ortakl›klar›n›n varl›k ve yükümlülükleri dönem sonu kuru ile Yeni Türk Liras›’na
çevrilmiﬂtir. Yurtd›ﬂ› Ba¤l› Ortakl›klar›n›n dönem baﬂ›ndaki net varl›klar›n›n Yeni Türk Liras›’na çevriminden
kaynaklanan kur farklar› ile ortalama ve dönem sonu kurlar› aras›nda oluﬂan farklar, özkaynaklar içerisinde yabanc›
para çevrim farklar› hesab›na dahil edilmiﬂtir.

92 Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

2.2. Muhasebe Politikalar›nda De¤iﬂiklikler
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak
uygulan›r ve önceki dönem mali tablolar› yeniden düzenlenir. 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde muhasebe
politikalar›nda herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
2.3. Muhasebe Tahminlerindeki De¤iﬂiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin ise, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek
dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net
dönem kâr› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak ﬂekilde mali tablolara yans›t›l›r. 1 Ocak - 31 Aral›k 2008
hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
2.4. Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti
Dönem finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.
2.4.1 Nakit ve Nakit Benzeri De¤erler
Nakit ve nakit benzeri de¤erler bilançoda maliyet de¤erleri ile yans›t›lmaktad›r. Nakit ve nakit benzeri de¤erler,
eldeki nakit, banka mevduatlar› ile tutar› belirli, nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip,
de¤erindeki de¤iﬂim riski önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir (Dipnot 5).
2.4.2 Has›lat
Gelir, mal ve hizmet sat›ﬂlar›n›n faturalanm›ﬂ de¤erlerini içerir. Sat›ﬂlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi,
ürünle ilgili risk ve faydalar›n transferlerin yap›lm›ﬂ olmas›, gelir tutar›n›n güvenilir ﬂekilde belirlenebilmesi ve iﬂlemle
ilgili ekonomik faydalar›n Grup’a akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin makul de¤eri
üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›ﬂlar, mal veya hizmet sat›ﬂlar›ndan iade, indirim ve
komisyonlar›n düﬂülmesi suretiyle gösterilmiﬂtir (Dipnot 18). Kira gelirleri dönemsel tahakkuk esas›na göre, faiz
gelirleri etkin faiz yöntemi esas›na göre muhasebeleﬂtirilir. Temettü gelirleri tahsil etme hakk›n›n oluﬂtu¤u tarihte
gelir yaz›l›r.
Yolcu servis ücret gelirleri, havayolu ﬂirketlerine veya temsilcilerine, yurt d›ﬂ›na giden yolculara terminalde verilen
hizmetler karﬂ›l›¤›nda, hizmet sözleﬂmesine istinaden giden yolcu baﬂ›na belirlenmiﬂ tutar üzerinden faturalanarak
tahakkuk esas›na göre kaydedilir. Çelebi IC ile DHM‹ aras›nda imzalanan Antalya Hava Liman› 2. D›ﬂ Hatlar
Terminal Binas› (“Terminal”) yap›m, iﬂletim ve devir iﬂlerine ait uygulama sözleﬂmesi ve Terminal’in yap›m ve
iﬂletimine iliﬂkin ihale ﬂartnamesine göre DHM‹, d›ﬂ hat giden yolcu servis ücreti kiﬂi baﬂ› 15 ABD Dolar› olmak
üzere 2008 y›l›nda 2.416.171 (2007: 2.345.796) yolcuya tekabül eden d›ﬂ hat yolcu servis ücret gelirini Çelebi IC’ye
garanti etmiﬂtir; bir iﬂletme y›l›nda DHM‹ taraf›ndan garanti edilen yolcu say›s›na ulaﬂ›ld›ktan sonra yolcu servis
ücretinin tamam› DHM‹’ne ait olacakt›r.
2.4.3 Maddi Duran Varl›klar
Maddi varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m
gücüyle ifade edilen düzeltilmiﬂ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen
kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiﬂ amortisman ve mevcutsa kal›c› de¤er düﬂüklü¤ünün
indirilmesi sonras›nda oluﬂan net de¤eri ile konsolide mali tablolara yans›t›lmaktad›r. Amortisman, maddi varl›klar›n
ekonomik ömürlerini yans›tan oranlarda do¤rusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktad›r (Dipnot 11).
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Maddi varl›klar için tahmin edilen ekonomik ömürler aﬂa¤›daki gibidir:
Makina ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel maliyetler
Bilgisayar yaz›l›mlar›

5-20 y›l
5 y›l
5 y›l
5-15 y›l
5 y›l

Maddi varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksek oldu¤u durumlarda maddi
varl›k geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Maddi varl›k elden ç›kar›lmalar›yla oluﬂan gelir ve zararlar, düzeltilmiﬂ
maddi varl›k tutarlar› üzerinden hesaplanarak gelir/gider hesaplar›na yans›t›lm›ﬂt›r.
Maddi varl›klar›n bak›m ve onar›m giderleri normal ﬂartlarda gider yaz›lmaktad›r. Ancak, istisnai durumlarda, e¤er
bak›m ve onar›m varl›klarda geniﬂletme veya önemli ölçüde geliﬂtirme ile sonuçlan›rsa sözkonusu maliyetler
aktifleﬂtirilebilir ve iliﬂkilendirildi¤i maddi varl›¤›n kalan faydal› ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur.
2.4.4 Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar iktisap edilmiﬂ haklar›, bilgi sistemlerini ve bilgisayar programlar›n› içermektedir.
Maddi olmayan duran varl›klar 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilenler için YTL’nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki
al›m gücüyle ifade edilen düzeltilmiﬂ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen
kalemler ise elde etme maliyetinden itfa ve tükenme paylar›n›n düﬂülmesiyle ifade edilir. ‹tfa ve tükenme paylar› beﬂ
y›l› aﬂmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplan›r (Dipnot 12).
De¤er düﬂüklü¤ünün olmas› durumunda maddi olmayan varl›klar›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir tutara indirilir.
Terminal yap›m› ile ilgili yat›r›m maliyetlerine iliﬂkin amortismanlar, terminalin 54 ay boyunca iﬂletilece¤i esas
al›narak normal amortisman yöntemi kullan›larak ayr›lmaktad›r.
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.
Celebi Kft taraf›ndan 26 Ekim 2006 tarihinde Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt
Felelössegü Társaság (“CGHH”)’nin hisselerinin %100’ünün sat›n al›nmas› s›ras›nda yap›lan de¤erleme çal›ﬂmalar›
sonucunda Müﬂteri iliﬂkileri Grup taraf›ndan tan›mlanabilir bir varl›k olarak de¤erlendirilmiﬂ ve maddi olmayan duran
varl›klar alt›nda gösterilmiﬂtir. ‹tfa ve tükenme paylar› 7 y›l olarak belirlenmiﬂ faydal› ömür üzerinden do¤rusal
amortisman yönetimiyle hesaplanmaktad›r.
2.4.5 Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenir. Net gerçekleﬂebilir de¤er, tahmini sat›ﬂ
fiyat›ndan tahmini tamamlama maliyeti ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için gerekli tahmini sat›ﬂ maliyeti toplam›n›n
indirilmesiyle elde edilen tutard›r. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüﬂtürme maliyetlerini ve
stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stoklar a¤›rl›kl› ortalama
yöntemine göre de¤erlenmektedir (Dipnot 10).
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2.4.6 Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Grup, ertelenen vergi varl›klar› d›ﬂ›nda kalan her varl›k için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varl›¤a iliﬂkin de¤er
düﬂüklü¤ünün oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge
mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. De¤er düﬂüklü¤ü, gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r.
Bir varl›kta oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›ﬂ›n, de¤er
düﬂüklü¤ünün kay›tlara yans›t›lmas›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliﬂkilendirilebilmesi durumunda
daha önce de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lan tutar› geçmeyecek ﬂekilde geri çevrilir.
2.4.7 Borçlanma Maliyetleri
Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan iﬂlem giderleri ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir.
Krediler, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanm›ﬂ iskonto edilmiﬂ de¤erleri ile konsolide mali
tablolarda takip edilirler. ‹ﬂlem masraflar› düﬂüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiﬂ maliyet de¤eri aras›ndaki
fark, konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r. Kredilerden kaynaklanan
finansman maliyeti, oluﬂtu¤unda konsolide gelir tablosuna yans›t›l›r (Dipnot 22). Al›nan kredi tutar› (iﬂlem giderleri
hariç) ile geri ödeme de¤eri aras›ndaki fark, konsolide gelir tablosunda kredi süresince muhasebeleﬂtirilir.
2.4.8 Finansal Araçlar
Finansal yat›r›mlar›n s›n›fland›r›lmas›, yat›r›mlar›n hangi amaç için elde edilmesine ba¤l› olarak belirlenmektedir.
Grup yönetimi, finansal varl›¤›n s›n›fland›r›lmas›n› ilk elde edildi¤i tarihte yapmakta ve bu s›n›fland›rmay› her bilanço
döneminde tekrar de¤erlendirmektedir. Grup, finansal yat›r›mlar›n› aﬂa¤›daki gibi s›n›fland›rm›ﬂt›r:
a) Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluﬂan türev olmayan
finansal varl›klardan oluﬂmaktad›r. Krediler ve alacaklar, al›m-sat›m amac›yla tutulmadan, ﬁirket’in herhangi bir
borçluya do¤rudan para, mal veya hizmet tedarik etti¤inde ortaya ç›kmaktad›r. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren
12 aydan k›sa ise, bu varl›klar dönen varl›klar içinde, 12 aydan fazla ise duran varl›klar içinde gösterilmektedir.
Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari alacaklar ve di¤er alacaklar içerisine dahil edilmiﬂtir. Krediler ve alacaklar, ilgili
tutarlar›n iﬂlem masraflar› ç›kar›ld›ktan sonraki de¤erleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz
yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyet de¤eri üzerinden gösterilir.
b) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Likidite ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimler nedeniyle sat›labilecek olan ve
belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, UMS 39, Finansal Araçlar’a uygun olarak sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre
için finansal arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iﬂletme sermayesinin art›r›lmas› amac›yla sat›ﬂ›na ihtiyaç
duyulmayacaksa duran varl›klar olarak gösterilir, aksi taktirde dönen varl›klar içerisinde s›n›fland›r›l›r. ﬁirket yönetimi,
bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte uygun bir ﬂekilde yapmakta olup düzenli olarak bu
s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir.
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Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er de¤iﬂiklikleri sebebiyle oluﬂan gerçekleﬂmemiﬂ kazançlar ve
zararlar, UMS 39’da yap›lan de¤iﬂiklikler çerçevesinde, ertelenen vergi etkisi de yans›t›ld›ktan sonra net de¤erleri
üzerinden, özsermaye hesaplar› içinde ayr› bir kalem olan “finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu”nda
muhasebeleﬂtirilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ olan menkul k›ymetlerin makul de¤er
de¤iﬂikli¤i bu finansal varl›klar›n bilanço tarihindeki makul de¤erleri ile iskonto edilmiﬂ bedelleri aras›ndaki fark
olarak hesaplanmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar mali tablolardan ç›kar›ld›klar›nda, özsermayede finansal
varl›klar de¤er art›ﬂ fonunda takip edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir.
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak
üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Konsolide mali tablolara yans›t›lmas›ndan sonra sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lan finansal araçlar, makul de¤erlerinin güvenilir bir ﬂekilde hesaplanmas›
mümkün oldu¤u sürece makul de¤erleri üzerinden de¤erlenmiﬂtir.
Grup’un %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir makul
de¤erinin olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin tatbik edilebilir olmamas› veya
iﬂlememesi nedeniyle makul bir de¤er tahmininin yap›lamad›¤›, dolay›s›yla makul de¤erin güvenilir bir ﬂekilde
ölçülemedi¤i durumlarda finansal varl›¤›n kay›tl› de¤eri elde etme maliyeti tutar›ndan, ﬂayet mevcutsa, de¤er
düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmiﬂtir.
2.4.9 Ticari Borçlar
Ticari borçlar, kay›tl› de¤erleriyle deftere al›n›r ve müteakip dönemlerde etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak iskonto
edilmiﬂ de¤erleri üzerinden muhasebeleﬂtirilir (Dipnot 8).
2.4.10 Vadeli Sat›ﬂ ve Al›ﬂlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiﬂ Finansman Gelir/Gideri
Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli sat›ﬂlar ve al›mlar›n üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil
eder. Bu gelirler ve giderler, kredili sat›ﬂ ve al›mlar›n süresi boyunca, etkin faiz oran› yöntemi ile hesaplan›r ve
finansman gelir ve giderler kalemi alt›nda gösterilir (Dipnot 21, Dipnot 22).
2.4.11 ‹ﬂletme Birleﬂmeleri ve Sat›n Almalar
‹ﬂletme birleﬂmeleri, sat›n alma yöntemine göre muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme birleﬂmesi maliyetinin iktisap edilen
tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erindeki iktisap edenin pay›n› aﬂan k›sm›
ﬂerefiye olarak muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme birleﬂmesi s›ras›nda oluﬂan ﬂerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun
yerine y›lda bir kez veya ﬂartlar›n de¤er düﬂüklü¤ünü iﬂaret etti¤i durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düﬂüklü¤ü
tespit çal›ﬂmas›na tabi tutulur.
‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤eri içerisindeki iktisap
edenin pay›n›n iﬂletme birleﬂmesi maliyetini aﬂmas› durumunda ise fark gelir olarak kaydedilir.
2.4.12 Kur De¤iﬂiminin Etkileri
Yabanc› para cinsinden yap›lan iﬂlemler, iﬂlemin yap›ld›¤› günkü döviz kurlar›ndan YTL’ye çevrilmiﬂtir. Bilançoda yer
alan yabanc› para birimi baz›ndaki parasal varl›klar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak
YTL’ye çevrilmiﬂtir. Bu iﬂlemler sonucunda oluﬂan kur farklar› dönem kâr›n›n belirlenmesinde hesaba al›nm›ﬂt›r.
Makul de¤erleri ile gösterilen yabanc› para birimi baz›ndaki parasal olmayan varl›klar ve yükümlülükler makul
de¤erlerinin belirlendi¤i günün kurundan YTL’ye çevrilmektedir.
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2.4.13 Hisse Baﬂ›na Kazanç
Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, dönem net kâr›n›n, dönem boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesi ile bulunmaktad›r (Dipnot 24).
Türkiye’de ﬂirketler, sermayelerini halihaz›rda bulunan hissedarlar›na, geçmiﬂ y›l kârlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz
hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kâr hesaplamalar›nda, mali
tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmiﬂ hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmiﬂe dönük etkilerini de hesaplayarak
bulunmuﬂtur.
2.4.14 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra iliﬂkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmiﬂ finansal bilgilerin kamuya
aç›klanmas›ndan sonra ortaya ç›km›ﬂ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi
aras›ndaki tüm olaylar› kapsar (Dipnot 27).
Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan
tutarlar› bu yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen
hususlar, mali tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde mali tablo dipnotlar›nda
aç›klan›r.
2.4.15 Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar
Herhangi bir karﬂ›l›k tutar›n›n konsolide mali tablolara al›nabilmesi için; Grup’un geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan
mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülü¤ün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda
içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde
tahmin edilebiliyor olmas› gerekmektedir.
Paran›n zaman de¤erinin etkisinin önemli oldu¤u durumlarda, karﬂ›l›k tutar›; yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için
gerekli olmas› beklenen giderlerin bugünkü de¤eri olarak belirlenir. Karﬂ›l›klar›n bugünkü de¤erlerine
indirgenmesinde kullan›lacak iskonto oran›n›n belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluﬂan faiz oran› ile söz konusu
yükümlülükle ilgili risk dikkate al›n›r. Söz konusu iskonto oran›n vergi öncesi oran olmas› ﬂartt›r. Söz konusu iskonto
oran›, gelecekteki nakit ak›mlar›n›n tahminiyle ilgili riski içermez.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya
daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve
varl›klar, ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmekte ve mali tablolara dahil edilmemektedir
(Dipnot 14).
2.4.16 Kiralama ‹ﬂlemleri
Finansal Kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varl›k, varl›¤›n kiralama döneminin baﬂ›ndaki vergi avantaj veya
teﬂvikleri düﬂüldükten sonraki makul de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiﬂ de¤erinden
düﬂük olan› üzerinden aktifleﬂtirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. Faiz
ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderleﬂtirilir. Finansal kiralama
sözleﬂmesi ile elde edilen maddi duran varl›klar, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca amortismana tabi tutulur (Dipnot 11).
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Operasyonel Kiralama
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama iﬂlemi, iﬂletme kiralamas› olarak
s›n›fland›r›l›r. ‹ﬂletme kiralar› olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile konsolide gelir
tablosuna gider olarak kaydedilir.
2.4.17 ‹liﬂkili Taraflar
Konsolide mali tablolar›n amac› do¤rultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri
ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirak ve ortakl›klar iliﬂkili taraflar olarak kabul ve ifade
edilmiﬂlerdir (Dipnot 25).
2.4.18 Ticari Alacaklar ve De¤er Düﬂüklü¤ü
Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluﬂan Grup kaynakl› vadeli sat›ﬂlardan kaynaklanan ticari
alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyetleri üzerinden de¤erlendirilmiﬂtir. Belirtilmiﬂ bir faiz
oran› bulunmayan k›sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmas› durumunda fatura tutar› baz
al›narak de¤erlendirilmiﬂtir (Dipnot 8).
Grup’un, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas›
halinde ticari alacaklar için bir de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› oluﬂturulur. Söz konusu bu karﬂ›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl›
de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek mebla¤larda dahil olmak üzere tüm nakit ak›ﬂlar›n›n, oluﬂan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas
al›narak iskonto edilen de¤eridir.
De¤er düﬂüklü¤ü tutar›, zarar yaz›lmas›ndan sonra oluﬂacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, sözkonusu tutar, cari
dönemde di¤er gelirlere yans›t›l›r.
2.4.19 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri aç›klanmas› zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya co¤rafi bölümdür.
Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliﬂkili mal veya hizmet grubunu sa¤lama veya
risk ve fayda aç›s›ndan Grup’un di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir. Co¤rafi bölümler, Grup’un
belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda aç›s›ndan baﬂka bir ekonomik çevre
içerisinde faaliyet gösteren di¤er bölümlerden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir.
Bir endüstriyel bölümün veya co¤rafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm
has›lat›n›n büyük bir ço¤unlu¤unun grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan kazan›lmas› ve grup d›ﬂ› müﬂterilere
yap›lan sat›ﬂlardan ve di¤er bölümler ile gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere
iliﬂkin iç ve d›ﬂ toplam has›lat›n en az %10’unu oluﬂturmas› veya kâr veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kâr
elde edilen bölümlerin toplam sonuçlar› ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlar›n›n mutlak anlamda büyük
olan›n›n en az %10’una isabet etmesi veya bölüm varl›klar›n›n, tüm bölümlerin toplam varl›klar›n›n en az %10’unu
oluﬂturmas›d›r.
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Grup, Türkiye’de havaalan› yer hizmetleri, havaalan› güvenlik hizmetleri ve havaalan› terminal yap›m ve iﬂletmecili¤i
Macaristan’da ise havaalan› yer hizmetleri konular›nda faaliyet göstermektedir. Grup’un risk ve fayda oranlar›n›n
özellikle üretti¤i mal ve hizmetlerdeki farkl›l›klardan etkilenmesi sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmas›na yönelik
birinci format olarak endüstriyel bölümler belirlenmiﬂtir. Co¤rafi bölümler baz›ndaki bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin,
konsolide mali tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavram›nda, Türkiye d›ﬂ›ndaki co¤rafi bölümler aç›s›ndan
raporlanabilir bölüm özelli¤i göstermedi¤inden dolay› konsolide mali tablolarda ikincil format olarak raporlanm›ﬂt›r
(Dipnot 4).
2.4.20 Durdurulan Faaliyetler
Uluslararas› Finansal Raporlama Standard› 5 (“UFRS 5”) “Sat›ﬂ Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan
Faaliyetlere ‹liﬂkin Finansal Raporlama Standard›”na göre durdurulan faaliyet, bir iﬂletmenin elden ç›kar›lan veya
sat›ﬂ amac›yla elde tutulan faaliyetlerinin bir k›sm› olup ayr› bir ana iﬂ kolunu veya faaliyetlerin co¤rafi bölümünü
ifade etmektedir. Durdurulan faaliyetler; ayr› bir ana iﬂ kolunun veya faaliyetlerin co¤rafi bölümünün tek baﬂ›na
koordine edilmiﬂ bir plan çerçevesinde sat›ﬂ›n›n bir parças› veya sadece sat›ﬂ amac› ile elde edilen bir ba¤l›
ortakl›kt›r.
Durdurulan faaliyetlere istinaden, durdurulan faaliyetlerle ilgili net varl›klar makul de¤erden sat›ﬂ maliyetlerinin
düﬂülmesi suretiyle ölçülür ve durdurulan faaliyetleri oluﬂturan varl›k veya varl›k gruplar›n›n elden ç›kar›lmas›
s›ras›nda finansal tablolara yans›t›lan vergi öncesi kâr veya zarar ve durdurulan faaliyetlerin vergi sonras› kâr› veya
zarar› dipnotlarda aç›klan›r ve gelir/giderler ile birlikte vergi önkesi kâr/zarar analizi yap›l›r. Ayr›ca, durdurulan
faaliyetlerin iﬂletme, yat›r›m ve finansman faaliyetleriyle iliﬂkilendirilen net nakit ak›mlar› dipnotlarda veya nakit ak›m
tablosunda belirtilir.
2.4.21 Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Makul de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teﬂvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teﬂvikleri, elde
edilmesi için gerekli ﬂartlar›n iﬂletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teﬂvikin iﬂletme taraf›ndan elde
edilebilece¤ine dair makul bir güvence oluﬂtu¤unda konsolide mali tablolara al›n›r.
2.4.22 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya iﬂlerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine,
kira elde etmek veya de¤er kazan›m› amac›yla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yat›r›m amaçl› gayri
menkuller olarak s›n›fland›r›l›r ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmiﬂ amortisman (arazi hariç) de¤erleri ile
gösterilir. ‹nﬂas› Grup taraf›ndan yap›lan yat›r›m amaçl› gayrimenkulün maliyeti ise, inﬂaat veya ›slah çal›ﬂmalar›n›n
tamamland›¤› tarihteki maliyeti üzerinden belirtilir. Söz konusu bu tarihe kadar Grup, UMS 16, Maddi Varl›klar,
ﬂartlar›n› uygular. Söz konusu tarihte varl›k, yat›r›m amaçl› gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yat›r›m amaçl›
gayrimenkul hesab›na transfer edilir.
2.4.23 Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönemin kâr ve zarar› üzerindeki gelir vergisi yükümlülü¤ü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir
(Dipnot 23). Cari dönem vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihinde
geçerli olan vergi oranlar› ile hesaplanan vergi yükümlülü¤ünü ve geçmiﬂ y›llardaki vergi yükümlülü¤ü ile ilgili
düzeltme kay›tlar›n› içermektedir.
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin konsolide mali tablolarda gösterilen
de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin yasalaﬂm›ﬂ vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir.
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Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, söz konusu geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlar›nda yapacaklar› tahmin edilen art›ﬂ ve azal›ﬂ oranlar›nda konsolide mali tablolara
yans›t›lmaktad›rlar. Ertelenen vergi varl›¤›, gelecek dönemlerde vergi avantaj›n›n sa¤lanmas› olas› durumlarda ayr›l›r.
Bu varl›ktan art›k yararlan›lamayaca¤› anlaﬂ›ld›¤› oranda ilgili varl›ktan silinir.
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak ﬂart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve
ertelenen vergi yükümlülükleri, karﬂ›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
2.4.24 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ‹ﬂ Kanunu’nda belirtilen davran›ﬂlar d›ﬂ›ndaki
sebeplerle istihdam› sona eren çal›ﬂanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›,
tüm çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n net bugünkü de¤erine göre
hesaplanm›ﬂ ve konsolide mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r (Dipnot 15).
2.4.25 Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliﬂkin nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde
s›n›fland›r›larak raporlan›r.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup’un havaalan› yer hizmetleri ve havaalan› yap›m› ve iﬂletmecili¤i
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir.
Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar)
kulland›¤› ve elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu
kaynaklar›n geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasa ve bankalar› içermektedir.
2.4.26 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde
geçmiﬂ y›l kârlar›ndan indirilerek kaydedilir.
2.4.27 Türev Finansal Araçlar›n Muhasebeleﬂtirilmesi ve Korunma ‹ﬂlemleri
Grup’un türev finansal araçlar›n› vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmeleri ile yabanc› para ve faiz oran› SWAP iﬂlemeleri
oluﬂturmaktad›r. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karﬂ› etkin bir koruma
sa¤lamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden UMS 39 “Finansal Araçlar” standard›na ait gerekli koﬂullar›
taﬂ›mamas› nedeniyle konsolide mali tablolarda al›m-sat›m amaçl› türev finansal araçlar olarak
muhasebeleﬂtirilmektedir.
Al›m sat›m amaçl› türev finansal araçlar›, konsolide mali tablolara ilk olarak maliyet de¤erleri ile yans›t›l›r ve kayda
al›nmalar›n› izleyen dönemlerde makul de¤erleri üzerinden de¤erlenir. Bu enstrümanlar›n makul de¤erlerinde
meydana gelen de¤iﬂikliklerden kaynaklanan kazanç ve kay›plar gelir veya gider olarak konsolide gelir tablosu ile
iliﬂkilendirilir.
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Vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmeleri piyasa fiyatlar› veya iskonto edilmiﬂ nakit ak›mlar› ile de¤erlenmektedir. Makul
de¤eri pozitif olan türev ürünleri konsolide bilançolarda varl›klarda, negatif olanlar ise yükümlülüklerde
muhasebeleﬂtirilmektedir.
2.4.28 Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Yeniden Düzenlenmesi
Cari dönem konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler gerekli
görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide mali tablolar› önceki
dönemle karﬂ›laﬂt›rmal› haz›rlanmaktad›r. Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle haz›rlanm›ﬂ konsolide bilançosu ile; 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide
gelir tablosunu 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu ile, 1 Ocak - 31 Aral›k
2008 hesap dönemine ait nakit tablosu ve öz sermaye de¤iﬂim tablolar›n› ise 1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap
dönemine ait ilgili dönem konsolide mali tablolar ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak düzenlemiﬂtir.
Grup, 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› için 31 Aral›k 2007 tarihli
konsolide bilançosunda gerekli s›n›fland›rma iﬂlemlerini yapm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklikler aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
i) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “ola¤anüstü yedekler” içerisinde s›n›fland›r›lan 28.137.614 YTL
tutar›nda sermaye yedekleri, “geçmiﬂ y›llar kârlar›” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. (Dipnot 17).
ii) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” içerisinde s›n›fl› yasal
yedekler enflasyon de¤erlemesi farklar› ve ola¤anüstü yedekler enflasyon de¤erlemesi farklar›ndan oluﬂan 985.483
YTL tutar›nda enflasyon düzeltmesi farklar› “geçmiﬂ y›llar kârlar›” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (Dipnot 17).
iii) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “ticari alacaklar” içinde s›n›fland›r›lan 15.692 YTL’lik verilen depozito
ve teminatlar “di¤er alacaklar” hesab›na, “di¤er alacaklar” içerisinde yer alan 1.436.820 YTL’lik iadesi talep edilen
KDV, 150.383 YTL’lik gelir tahakkuklar›, 110.480 YTL’lik personele verilen avanslar, 172.523 YTL’lik sat›c›lara verilen
avanslar “di¤er dönen varl›klar” hesab›na ve “stoklar” içinde s›n›fland›r›lan 21.146 YTL’lik verilen sipariﬂ avanslar›
“di¤er dönen varl›klar” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
iv) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “al›nan avanslar” içerisinde yer alan 204 YTL’lik al›nan sipariﬂ
avanslar› “di¤er k›sa vadeli yükümlülükler” hesab›na s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda,
“uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›” içerisinde yer alan 3.543.901 YTL’lik k›dem tazminat› “k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›” kalemi
alt›nda s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
2.4.29 Netleﬂtirme
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakk›n bulunmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak
de¤erlendirmeye niyet olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip
etti¤i durumlarda net olarak gösterilirler.
2.4.30 Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse senetleri ihraç primleri ﬁirket’in elinde bulunan ba¤l› ortakl›k ya da iﬂtirak hisselerinin nominal bedelinden
daha yüksek bir fiyat üzerinden sat›lmas› neticesinde oluﬂan fark› ya da ﬁirket’in iktisap etti¤i ﬂirketler ile ilgili
ç›karm›ﬂ oldu¤u hisselerin nominal de¤erleri ile makul de¤erleri aras›ndaki fark› temsil eder.
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2.4.31 ﬁerefiye
‹ktisap tarihinde iktisap bedelinin, iktisap edilen ba¤l› ortakl›k/iﬂtirakin Grup’un net tan›mlanabilir varl›klar›n›n makul
de¤erindeki pay›n› aﬂan tutar ﬂerefiye olarak kaydedilir.
ﬁerefiye, her y›l de¤er düﬂüklü¤ü için gözden geçirilir ve maliyet de¤erinden birikmiﬂ de¤erdüﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar›
düﬂüldükten sonraki de¤eriyle bilançoda taﬂ›n›r. ﬁerefiye üzerindeki ayr›lan de¤er düﬂüklükleri iptal edilemez. Grup
ﬂerefiye de¤er düﬂüklü¤ü testlerini 31 Aral›k tarihlerinde gerçekleﬂtirmektedir.
2.4.32 Finansal Araçlar›n Makul De¤eri
Makul de¤er, bir finansal arac›n zorunlu bir sat›ﬂ veya tasfiye iﬂlemi d›ﬂ›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari
iﬂlemde, el de¤iﬂtirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa oluﬂan bir piyasa fiyat› ile en iyi ﬂekilde belirlenir.
Finansal araçlar›n tahmini makul de¤erleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme metotlar›
kullan›larak belirlenmiﬂtir. Ancak, makul de¤er tahmini amac›yla piyasa verilerinin yorumlanmas›nda muhakeme
kullan›l›r. Dolay›s›yla, mali tablolarda yer alan tahminler, Grup’un bir güncel piyasa iﬂleminde elde edebilece¤i
tutarlar› göstermeyebilir.
Aﬂa¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n makul de¤erlerinin tahmininde
kullan›lm›ﬂt›r:
Parasal varl›klar
Dönem sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul
edilmektedir.
Nakit ve bankalardan alacaklar makul de¤erleri ile gösterilmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n ve
di¤er parasal varl›klar›n makul bedellerinin, k›sa vadeli olmalar› dolay›s›yla, kay›tl› de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul
edilmektedir.
Ticari alacaklar›n, ilgili ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar›n›n kay›tl› de¤erleri ile birlikte makul de¤erleri ile gösterildi¤i tahmin
edilmektedir.
Borsaya kay›tl› olmayan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n genel kabul görmüﬂ de¤erleme teknikleri kullan›larak
bulunan de¤erleri veya maliyet de¤erinden de¤er düﬂüklü¤ü ç›kar›lm›ﬂ de¤erleri makul de¤erleri olarak kabul
edilmektedir.
Parasal yükümlülükler
Banka kredileri ile di¤er parasal yükümlülüklerin makul bedellerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl›
de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurundan çevrilir ve bundan dolay› makul bedelleri kay›tl›
de¤erlerine yaklaﬂ›r.
Ticari borçlar, makul de¤erlerine yaklaﬂ›k de¤erler ile gösterilmiﬂtir.
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2.5. Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›
Mali tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, ﬂarta ba¤l›
varl›klar›n ve yükümlülüklerin aç›klanmas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n›
etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsay›mlar, Grup yönetiminin
mevcut olaylar ve iﬂlemlere iliﬂkin en iyi bilgilerine dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan farkl›l›k
gösterebilir.
ﬁerefiye de¤er düﬂüklü¤ü tespit çal›ﬂmas›:
Dipnot 2.4’de belirtilen ﬂerefiye ile ilgili muhasebe politikalar› gere¤ince, söz konusu varl›klar Grup taraf›ndan her y›l
ya da de¤er düﬂüklü¤ünün varl›¤›n› iﬂaret eden ﬂartlar›n oldu¤u durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düﬂüklü¤ü
için gözden geçirilmektedir. Nakit üreten birimlerin geri kazan›labilir de¤eri, kullan›m de¤eri hesaplamalar› ve gelir
yöntemi temel al›narak belirlenmiﬂtir. Bu hesaplamalar için belirli tahminler yap›lm›ﬂt›r (Dipnot 13). Söz konusu
çal›ﬂmalar neticesinde de¤er düﬂüklü¤ü tespit edilmemiﬂtir.
Kullan›labilecek vergi indirimleri üzerinden hesaplanan ertelenen vergi varl›klar›:
Kullan›lmam›ﬂ mali zararlardan oluﬂan vergi alaca¤›, gelecek dönemlerde yeterli mali kâra sahip olunmas›n›n
kuvvetle muhtemel olmas› durumunda kay›tlara yans›t›l›r. CGHH’nin gelecekteki nakit ak›mlar›n›n piyasa
de¤erlerinde oluﬂacak de¤iﬂikliklere iliﬂkin kur riskine karﬂ› koruma sa¤lamas› maksad›yla gerçekleﬂtirdi¤i vadeli
döviz al›m sat›m iﬂlemine (Dipnot 14) ra¤men, Macaristan’da ve uluslararas› piyasalarda yaﬂanmakta olan
ekonomik krizin Macar Forinti’nin özellikle Avro karﬂ›s›nda muhtemel de¤er kaybetme riski nedeniyle oluﬂabilecek
kur fark› giderleri CGHH’nin 16.591.944 YTL tutar›ndaki mali zarar›n›n bir k›sm›ndan ya da tamam›ndan
öngörülebilirbir vade de istifade edememe ihtimali ortaya ç›km›ﬂt›r. Macar vergi sisteminde kullan›lmam›ﬂ mali
zararlar›n taﬂ›nmas› ile ilgili zaman s›n›rlamas› olmamas›na ra¤men, 3.318.189 YTL tutar›ndaki ertelenmiﬂ vergi
alaca¤›n› kay›tlara yans›tmam›ﬂt›r.
D‹PNOT 3 - ‹ﬁ ORTAKLIKLARI
Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’daki Paylar
Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›k olan Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal Yat›r›m ve ‹ﬂletme A.ﬁ. için Dipnot
2’de aç›kland›¤› üzere oransal konsolidasyon yöntemi kullan›l›r. Konsolidasyon düzeltmeleri öncesi konsolide mali
tablolara dahil edilen bakiyelerine iliﬂkin toplam özet finansal bilgiler aﬂa¤›daki gibidir:

Dönen varl›klar
Duran varl›klar
Toplam varl›klar
K›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özsermaye
Toplam yükümlükler ve özsermaye

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

92.113.294
31.870.315

59.952.749
70.870.400

123.983.609

130.823.149

42.886.210
39.341
81.058.058

44.110.273
15.183.356
71.529.520

123.983.609

130.823.149
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Sat›ﬂ gelirleri - net
Brüt kâr
Faaliyet kâr›
Net dönem kâr›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

113.124.142
43.332.244
36.649.699
37.240.048

110.079.473
43.879.260
37.339.074
28.639.646

D‹PNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide mali tablolarda Grup, bölüm bilgilerinin raporlanmas›na yönelik
birincil format olarak endüstriyel bölümleri belirlenmiﬂtir. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti sa¤lama
veya risk ve fayda aç›s›ndan Grup’un di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip varl›k gruplar›n› veya operasyonlar›
ifade eder. 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide mali tablolarda, ikincil raporlama olarak co¤rafi
bölümler sunulmuﬂtur. Co¤rafi bölgeler, riskleri ve getirileri aç›s›ndan ticari anlamda di¤er bölgelerden farkl›l›k arz
eden ekonomik bölgeleri ifade eder.
a) Endüstriyel bölümler
1 Ocak - 31 Aral›k 2008
Faaliyet Gruplar›

Havaalan› Yer
Hizmetleri

Havaalan›
Güvenlik
Hizmetleri

Havaalan›
Terminal
Yap›m› ve
‹ﬂletmecili¤i

Konsolidasyon
Düzeltmeleri

Konsolidasyon
Sonras›

Sat›ﬂ gelirleri - net

239.541.137

10.905.352

56.555.284

(5.027.528)

301.974.245

Sat›ﬂlar›n maliyeti

(177.347.376)

(8.015.547)

(34.891.761)

5.094.834

(215.159.850)

62.193.761

2.889.805

21.663.523

67.306

86.814.395

(38.948.859)

(1.327.759)

(3.222.144)

81.433

(43.417.329)

Di¤er faaliyet gelirleri - net

17.778.975

36.085

(118.728)

(14.527.840)

3.168.492

Faaliyet kâr›

41.023.877

1.598.131

18.322.651

(14.379.101)

46.565.558

Net dönem kâr›

23.706.662

1.816.214

18.617.790

(14.379.101)

29.761.565

240.314.290
124.549.261

5.780.925
4.657.491

61.984.366
40.524.165

(39.975.480)
(39.399.537)

268.104.101
130.331.380

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri

31 Aral›k 2008
Bilanço
Varl›klar toplam›
Özkaynaklar toplam›
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1 Ocak - 31 Aral›k 2007
Faaliyet Gruplar›

Havaalan› Yer
Hizmetleri

Havaalan›
Güvenlik
Hizmetleri

Havaalan›
Terminal
Yap›m› ve
‹ﬂletmecili¤i

Konsolidasyon
Düzeltmeleri

Konsolidasyon
Sonras›

Sat›ﬂ gelirleri - net

216.339.540

9.508.782

55.033.132

(4.572.813)

276.308.641

Sat›ﬂlar›n maliyeti

(161.052.002)

(7.221.525)

(33.096.134)

4.671.011

(196.698.650)

55.287.538

2.287.257

21.936.998

98.198

79.609.991

(38.646.584)

(1.188.970)

(3.280.021)

298.439

(42.817.136)

Di¤er faaliyet gelirleri - net

13.497.674

18.126

10.321

(13.721.336)

(195.215)

Faaliyet kâr›

30.138.628

1.116.413

18.667.298

(13.324.699)

36.597.640

Net dönem kâr›

21.004.770

943.913

14.318.106

(13.085.673)

23.181.116

216.570.931
118.716.647

4.314.468
3.196.593

65.403.724
35.760.468

(35.880.328)
(34.580.564)

250.408.795
123.093.144

Toplam
Birleﬂik

Bölgeler Aras›
Eliminasyon

Toplam

254.384.034 47.590.211
301.974.245
(173.189.249) (41.970.601) (215.159.850)
81.194.785
5.619.610
86.814.395
(35.023.993) (8.393.336) (43.417.329)
3.261.365
(92.873)
3.168.492

-

301.974.245
(215.159.850)
86.814.395
(43.417.329)
3.168.492

-

46.565.558

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri

31 Aral›k 2007
Bilanço
Varl›klar toplam›
Özkaynaklar toplam›
b) Co¤rafi bölümler
i) 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait bölgesel analiz

Türkiye
Gelirler
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt kâr
Genel yönetim giderleri
Di¤er gelir/giderler - net
Faaliyet kâr›

49.432.157

Macaristan

(2.866.599)

46.565.558
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1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap dönemine ait bölgesel analiz
Toplam
Birleﬂik

Bölgeler Aras›
Eliminasyon

Toplam

233.543.897 42.764.744
276.308.641
(158.620.221) (38.078.429) (196.698.650)
74.923.676
4.686.315
79.609.991
(34.240.714) (8.576.422) (42.817.136)
(171.389)
(23.826)
(195.215)

-

276.308.641
(196.698.650)
79.609.991
(42.817.136)
(195.215)

-

36.597.640

Türkiye
Gelirler
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt kâr
Genel yönetim giderleri
Di¤er gelir/giderler - net
Faaliyet kâr›

40.511.573

Macaristan

(3.913.933)

36.597.640

ii) Toplam varl›klar

Türkiye
Macaristan
Da¤›t›lmam›ﬂ varl›klar

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

190.302.207
77.094.721
707.173

177.216.789
70.231.092
2.960.914

268.104.101

250.408.795

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

6.796.058
745.005

16.648.155
3.180.968

7.541.063

19.829.123

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

32.101.549
7.059.827

31.807.629
6.840.729

39.161.376

38.648.358

iii) Yat›r›m harcamalar›, itfa ve amortisman paylar›

Yat›r›m harcamalar›
Türkiye
Macaristan

‹tfa ve amortisman paylar›
Türkiye
Macaristan

106 Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

iv) Ana ortakl›k d›ﬂ› pay
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

242.189
(125.828)

166.222
2.997.158

116.361

3.163.380

Türkiye
Macaristan

D‹PNOT 5 - NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
31 Aral›k 2008
Kasa
Banka
- vadeli mevduat
- ABD dolar›
- YTL
- Avro
- vadesiz mevduat
- Avro
- Macar Forinti
- ABD dolar›
- YTL
- GBP

31 Aral›k 2007

74.222

84.423

34.212.669
16.159.165
3.046.496
15.007.008

33.547.984
25.492.465
4.563.264
3.492.255

19.351.384
9.143.207
8.658.090
1.063.697
301.514
184.876

12.335.842
5.333.626
5.086.307
1.205.436
630.005
80.468

53.638.275

45.968.249

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle YTL, Avro ve ABD dolar› cinsinden olan vadeli mevduatlar›n etkin faiz oranlar› s›ras›yla
%15,79, %3,86, %4,76’dir (31 Aral›k 2007: YTL %18,11, %4,48, %4,97).
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar›n vadeleri YTL 1-34 gün, Avro 1-34 gün, ABD dolar› 1-32 gündür (31
Aral›k 2007: YTL 1-113 gün, Avro 1-32 gün, ABD dolar› 1-36 gün).
D‹PNOT 6 - F‹NANSAL YATIRIMLAR
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
2008
Celebi Nas

%
51,00

YTL
805.255

2007
%
-

YTL
-

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Grup’un do¤rudan ve dolayl› toplam oy hakk› %51 olmakla birlikte konsolide finansal
tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmemesi nedeniyle maliyet bedeli üzerinden varsa de¤er kayb› düﬂüldükten
sonra finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.

Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu 107

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

D‹PNOT 7 - F‹NANSAL BORÇLAR
K›sa vadeli finansal borçlar:
31 Aral›k 2008
Etkin
faiz oran› (%)

Orijinal tutar

YTL

%0,00
%3,84

19.948
2.000.000

19.948
4.281.600

K›sa vadeli banka kredileri
Türk Liras› krediler
Avro krediler

4.301.548
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli k›s›mlar›
Kredi faiz tahakkuku - Avro
Kredi faiz tahakkuku - ABD dolar›
ABD dolar› krediler
Avro krediler

%5,50
%6,54

61.842
22.764
1.500.000
3.879.950

132.391
34.426
2.268.450
8.306.195
10.741.462

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› - ABD dolar›

54.608

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar

82.583
15.125.593

Uzun vadeli finansal borçlar:
Avro krediler

%7,27

25.636.671

Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› - ABD dolar›

54.882.985
54.882.985

138.888

210.040

Toplam uzun vadeli finansal borçlar

55.093.025

Toplam finansal borçlar

70.218.618
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31 Aral›k 2008
Kay›tl› de¤er
Makul de¤er
Uzun vadeli banka kredileri

55.093.025

55.096.450

31 Aral›k 2007
Kay›tl› de¤er
Makul de¤er
48.946.861

48.863.216

‹skontalama iﬂleminin etkisinin önemli olmamas›ndan dolay› k›sa vadeli kredilerin kay›tl› de¤eri ile makul de¤eri
birbirine eﬂit olarak al›nm›ﬂt›r. Makul de¤erler, %3,69 (31 Aral›k 2007: %6,38) borçlanma oranlar›na göre iskonto
edilmiﬂ nakit ak›mlar›na dayan›r. K›sa vadeli kredilerin kay›tl› de¤eri yaklaﬂ›k olarak makul de¤erine eﬂittir.
Grup’un finansal borçlar›n›n yeniden fiyatland›rmaya kalan sürelerine iliﬂkin faize duyarl›l›k da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:

3 aydan k›sa
3-12 ay aras›
1-5 y›l aras›

2008

2007

5.089.036
10.036.557
55.093.025

3.442.649
29.782.920
48.946.861

70.218.618

82.172.430

K›sa vadeli finansal borçlar:
31 Aral›k 2007
Etkin
faiz oran› (%)

Orijinal tutar

YTL

%0,00
%5,58

22.249
2.000.000

22.249
3.420.400

K›sa vadeli banka kredileri
Türk Liras› krediler
Avro krediler

3.442.649
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli k›s›mlar›
Kredi faiz tahakkuku - Avro
Kredi faiz tahakkuku - ABD dolar›
ABD dolar› krediler
Avro krediler

%6,80
%7,45

150.172
124.703
6.933.334
12.457.958

256.824
145.242
8.075.254
21.305.600
29.782.920

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar

33.225.569
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Uzun vadeli finansal borçlar:
ABD dolar› krediler
Avro krediler

%5,50
%6,96

1.500.000
27.599.000

1.747.050
47.199.811

Toplam uzun vadeli finansal borçlar

48.946.861

Toplam finansal borçlar

82.172.430

31 Aral›k 2008 ve 2007 itibariyle uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

2009
2010
2011
2013 ve sonras›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

4.701.461
6.334.747
44.056.817

4.107.041
3.766.546
5.093.086
35.980.188

55.093.025

48.946.861

Finansal kiralama borçlar›n›n 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibari ile geri ödeme vadeleri aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
Minimum finansal
kiralama ödemesi
1
1
2
4

y›la kadar
ile 2 y›l aras›
ile 3 y›l aras›
y›l ve sonras›

31 Aral›k 2007

Toplam
Faiz yükümlülük

Minimum finansal
kiralama ödemesi

Faiz

Toplam
yükümlülük

108.305
108.305
108.305
18.051

(25.722)
(17.012)
(7.384)
(225)

82.583
91.293
100.921
17.826

22.202
249
564
-

(22.202)
(249)
(564)
-

-

342.966

(50.343)

292.623

23.015

(23.015)

-
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D‹PNOT 8 - T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

16.894.322
2.873.453

18.190.780
2.458.243

19.767.775

20.649.023

(2.873.453)

(2.458.243)

-

(24.491)

16.894.322

18.166.289

K›sa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
ﬁüpheli ticari alacaklar

Tenzil: ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Vadeli sat›ﬂlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiﬂ finansman geliri

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle YTL, ABD dolar› ve Avro ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemiﬂ finansman
geliri için kullan›lan y›ll›k etkin faiz oranlar› s›ras›yla, %16,15, %4,86 ve %4,44’dür. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
iskontalama iﬂleminin etkisi önemli olmamas›ndan dolay› k›sa vadeli ticari alacaklar› kay›tl› de¤eri ile makul de¤eri
birbirine eﬂit olarak al›nm›ﬂt›r.
Grubun, alacak hesaplar›n› tahsil etmekteki geçmiﬂ deneyimi, ayr›lan karﬂ›l›klarda göz önünde bulundurulmuﬂtur.
Bu nedenle Grup, olas› tahsilat kay›plar› için ayr›lan karﬂ›l›k d›ﬂ›nda herhangi bir ek ticari alacak riskinin
bulunmad›¤›na inanmaktad›r.
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›klar›n›n 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle hareket tablolar› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Aç›l›ﬂ bakiyesi
Cari dönemde ayr›lan ek karﬂ›l›klar

2.458.243
415.210

2.456.314
1.929

Kapan›ﬂ bakiyesi

2.873.453

2.458.243
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31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde, finansal araç türleri itibariyle ﬁirket’in maruz kald›¤› kredi risklerini gösteren
tablo aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kal›nan azami kredi riski

Ticari alacaklar
‹liﬂkili
taraf
Di¤er

Di¤er alacaklar
‹liﬂkili
taraf
Di¤er

Bankalardaki
mevduat

15.836.490

16.894.322

-

19.804.826

53.638.275

-

2.958.417

-

-

-

15.490.093

13.159.614

-

19.458.429

53.638.275

346.397

3.734.708

-

346.397

-

-

276.523

-

-

-

-

2.873.453

-

-

-

- Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)

-

2.873.453

-

-

-

- De¤er düﬂüklü¤ü (-)

-

(2.873.453)

-

-

-

- Teminat ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

-

(113.409)

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence
alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
Vadesi geçmemiﬂ/de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n
net defter de¤eri
Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ varl›klar›n net defter de¤eri
-Teminat ile güvence alt›na
al›nm›ﬂ k›sm›
De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net
defter de¤erleri
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31 Aral›k 2007
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kal›nan azami kredi riski

Ticari alacaklar
‹liﬂkili
taraf
Di¤er

Di¤er alacaklar
‹liﬂkili
taraf
Di¤er

Bankalardaki
mevduat

284.609

18.166.289

-

311.544

45.968.249

-

5.030.429

-

-

-

283.806

13.115.460

-

311.544

45.968.249

803

5.050.829

-

-

-

-

715.100

-

-

-

-

2.458.243

-

-

-

-Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)

-

2.458.243

-

-

-

-De¤er düﬂüklü¤ü (-)

- (2.458.243)

-

-

-

-Teminat ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

-

-

-

-

-Azami riskin teminat ile güvence
alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
Vadesi geçmemiﬂ/de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
finansal varl›klar›n net defter de¤eri
Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ varl›klar›n net defter de¤eri
-Teminat ile güvence alt›na
al›nm›ﬂ k›sm›
De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net
defter de¤erleri

-

Grup’un vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ iliﬂkili taraflar dahil alacaklar›n›n vadesininin
üzerinden geçme süreleri dikkate alarak haz›rlanan yaﬂland›rmas› aﬂa¤›daki ﬂekildedir:

1 aya kadar›
1-3 ay aras›
3-12 ay aras›
1-5 y›l aras›

2008

2007

1.837.539
1.550.867
640.199
52.500

3.806.725
1.103.500
125.600
15.807

4.081.105

5.051.632
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ﬁirket’in, vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n›n yaﬂland›rma tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraf
Di¤er taraf

31 Aral›k 2008
Vadesi
Vadesi
Vadesi
Vadesi

üzerinden
üzerinden
üzerinden
üzerinden

1
1
3
1

-

30 gün geçmiﬂ
3 ay geçmiﬂ
12 ay geçmiﬂ
5 y›l geçmiﬂ

Teminat ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

üzerinden
üzerinden
üzerinden
üzerinden

1.690.752
1.544.122
447.334
52.500

-

276.523

Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraf
Di¤er taraf

31 Aral›k 2007
Vadesi
Vadesi
Vadesi
Vadesi

146.787
6.745
192.865
-

1
1
3
1

-

30 gün geçmiﬂ
3 ay geçmiﬂ
12 ay geçmiﬂ
5 y›l geçmiﬂ

Teminat ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

803
-

3.806.725
1.103.500
124.797
15.807

-

715.100

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

11.140.423
-

10.885.170
-

-

(5.162)

11.140.423

10.880.008

K›sa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri
Tenzil: Vadeli al›ﬂlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiﬂ finansman gideri

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ABD Dolar›, Avro ve YTL k›sa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemiﬂ
finansman gideri için kullan›lan etkin faiz oran› s›ras›yla y›ll›k %4,86, %4,44 ve %15,96’d›r. 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle iskontalama iﬂleminin etkisi önemli olmamas›ndan dolay› k›sa vadeli ticari borçlar›n kay›tl› de¤eri ile makul
de¤eri birbirine eﬂit olarak al›nm›ﬂt›r.
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D‹PNOT 9 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

329.550
121.657
54.262
19.299.357

276.800
15.692
19.052
-

19.804.826

311.544

K›sa vadeli di¤er alacaklar
Vergi Dairesinden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er çeﬂitli alacaklar
K›sa vadeli di¤er alacaklar (*)

(*) ‹lgili tutar›n 15.475.715 YTL’lik bölümü Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›k olan Çelebi IC Antalya Havaliman›
Terminal Yat›r›m ve ‹ﬂletme A.ﬁ.’nin %49,99 orta¤› IC ‹çtaﬂ Inﬂaat San. ve Tic. A.ﬁ.’ye 7 Kas›m 2008, 10 Kas›m 2008
ve 24 Kas›m 2008 tarihlerinde ödemiﬂ oldu¤u toplam 14.998.200 YTL avans ve bu avanslara iliﬂkin 31 Aral›k 2008
tarihi itibariyle %20,25 faiz oran› üzerinden tahakkuk ettirilen 477.515 YTL tutar›ndaki faizi içermektedir.
(*) ‹lgili tutar›n 3.823.642 YTL’lik bölümü ﬁirket’in Celebi Nas nam ve hesab›na ihale ﬂartnamesi ve imtiyaz
sözleﬂmesi çerçevesinde Mumbai Uluslararas› Havaliman› ‹ﬂletmecisi MIAL’e Kas›m 2008’de yap›lan nakit teminat
(102.000.000 Hint Rupisi) ve di¤er muhtelif ödemeler (20.175.702 Hint Rupisi) olmak üzere toplam 122.175.702 Hint
Rupi’lik ödemelerden kaynaklanmaktad›r.
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

71.668

2.329

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

357.123
4.083.729

348.645
4.010.729

4.440.852

4.359.374

Uzun vadeli di¤er borçlar
Al›nan depozito ve teminatlar
D‹PNOT 10 - STOKLAR

Ticari mallar
Di¤er stoklar

Di¤er stoklar yak›t, bagaj etiketi, uçuﬂ kart›, muhtelif matbuat, elbise ve yedek parça stoklar›n› içermektedir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 465.972 YTL (2007: 477.157 YTL) tutar›ndaki stok maliyeti, sat›lan mal›n maliyeti içinde
giderleﬂtirilmiﬂtir.
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D‹PNOT 11 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varl›k hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

Maliyet
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Demirbaﬂlar
Özel maliyetler (*)
Verilen avanslar

Birikmiﬂ amortisman
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Demirbaﬂlar
Özel maliyetler (*)

Net defter de¤eri

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2008

‹laveler

Yabanc› Para
Kapan›ﬂ
Ç›k›ﬂlar Transferler (**) Çevrim Farklar› 31 Aral›k 2008

121.948.890
18.385.783
11.799.713
63.394.155
87.649

1.668.874
327.243
1.352.691
2.942.151
713.030

(794.901)
(605.089)
(104.525)
(2.361)
(10.431)

760.924
(774.825)

528.004
2.665.561
130.742
-

124.111.791
20.773.498
13.178.621
66.333.945
15.423

215.616.190

7.003.989 (1.517.307)

(13.901)

3.324.307

224.413.278

(79.281.217) (6.774.174)
(5.685.326) (2.695.699)
(10.099.557)
(818.958)
(21.680.544) (4.292.648)

667.075
565.460
99.928
52

-

(91.145)
(666.273)
(66.228)
-

(85.479.461)
(8.481.838)
(10.884.815)
(25.973.140)

(116.746.644) (14.581.479)

1.332.515

-

(823.646)

(130.819.254)

98.869.546

93.594.024

(*) ﬁirket’in faaliyet gösterdi¤i havaalanlar›nda inﬂa etmiﬂ oldu¤u istasyonlar›n bulundu¤u arsalar DHM‹’den
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 2008 tarihi itibariyle bu istasyonlar›n net defter de¤eri
37.432.818 YTL’dir. Grup’un DHM‹ ile yapt›¤› kiralama anlaﬂmalar› bir y›l için geçerli olup her sene baﬂ›nda
yenilenmektedir. Grup bu istasyon binalar›n› ekonomik ömrü olan 15 y›l içerisinde amortismana tabi tutmaktad›r.
DHM‹’nin bu süre içinde kira sözleﬂmesini yenilememesi durumunda Grup’un söz konusu özel maliyetlerini daha
k›sa bir süre içerisinde amortismana tabi tutmas› gerekebilir.
(**) Maddi olmayan varl›klara transfer edilen tutarlardan oluﬂmaktad›r.
28 no’lu bilanço dipnotunda detayl› olarak izah edilen, 24 May›s 2006 tarihinde Atatürk Havaliman› C terminalinde
bulunan kargo antrepo faaliyetlerinin sürdürüldü¤ü depoda ç›kan yang›n sonucu 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle net
defter de¤eri 3.932.522 YTL tutar›ndaki özel maliyetler ve net defter de¤erleri s›ras›yla 522.232 YTL ve 29.851 YTL
tutar›ndaki makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar ve 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle net defter de¤erleri s›ras›yla
1.579.944 YTL ve 47.257 YTL tutar›ndaki makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar söz konusu depoya iliﬂkin kira
sözleﬂmesinin DHM‹ taraf›ndan fesh edilmesi ve k›smen zarar görmesi nedeniyle kay›tlardan silinmiﬂtir. 31 Aral›k
2008 itibariyle makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar›n hasar durumlar› ile ilgili bilirkiﬂi ve sigorta ekspertiz nihai
raporlar› tamamlanm›ﬂ olup yang›n neticesinde 2008 y›l›nda silinenler de dahil toplam net defter de¤eri 6.139.001
YTL olan özel maliyetler, makine tesis ve cihazlar ile demirbaﬂlar kay›tlardan silinmiﬂtir. Tesis ve cihazlar ile
demirbaﬂlar›n ne kadar›n›n hasar gördü¤ü ile ilgili mahkeme bilirkiﬂi ve sigorta ekspertiz nihai raporlar›
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tamamlanm›ﬂ olup, ﬁirket’in özel maliyetler, makine, tesis ve cihazlar, makine k›r›lmas›, elektronik cihazlar,
demirbaﬂlar ve ekipman park›n› kapsayan yang›n teminat›n› da içeren kasko sigorta poliçeleri kapsam›nda ﬁirket
taraf›ndan sigorta ﬂirketinden 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam 2.135.583 ABD dolar› tutar›nda hasar tazminat›
tahsil edilmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 3.800.707 YTL’si faaliyet giderlerine,
10.780.772 YTL’si sat›ﬂlar›n maliyetine dahil edilmiﬂtir. Makine, tesis ve cihazlar içinde net defter de¤eri 31 Aral›k
2008 itibariyle 659.795 YTL olan finansal kiralama varl›klar› bulunmaktad›r (31 Aral›k 2007: 845.085 YTL).
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varl›k hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:
Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2007
Maliyet
Makine,tesis ve cihazlar 117.755.698
Taﬂ›tlar
16.386.396
Demirbaﬂlar
10.949.169
Özel maliyetler (*)
54.257.932
Verilen avanslar
1.167.366
200.516.561
Birikmiﬂ amortisman
Makine,tesis ve cihazlar (73.021.216)
Taﬂ›tlar
(3.408.910)
Demirbaﬂlar
(9.485.483)
Özel maliyetler (*)
(17.689.383)

Net defter de¤eri

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

5.392.002 (1.449.216)
2.942.254
(63.065)
906.452
(10.670)
9.139.654
(3.431)
577.208
-

Yabanc› Para
Kapan›ﬂ
Transferler Çevrim Farklar› 31 Aral›k 2007

470.271
(2.248)
(1.656.925)

(219.865)
(879.802)
(42.990)
-

121.948.890
18.385.783
11.799.713
63.394.155
87.649

18.957.570 (1.526.382) (1.188.902) (**)

(1.142.657)

215.616.190

(79.281.217)
(5.685.326)
(10.099.557)
(21.680.544)

(7.184.935)
(2.368.501)
(633.595)
(3.991.218)

920.403
60.474
9.313
57

-

4.531
31.611
10.208
-

(103.604.992) (14.178.249)

990.247

-

46.350 (116.746.644)

96.911.569

98.869.546

(*) ﬁirket’in faaliyet gösterdi¤i havaalanlar›nda inﬂa etmiﬂ oldu¤u istasyonlar›n bulundu¤u arsalar DHM‹’den
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 2007 tarihi itibariyle bu istasyonlar›n net defter de¤eri
38.437.244 YTL’dir. Grup’un DHM‹ ile yapt›¤› kiralama anlaﬂmalar› bir y›l için geçerli olup her sene baﬂ›nda
yenilenmektedir. Grup bu istasyon binalar›n› ekonomik ömrü olan 15 y›l içerisinde amortismana tabi tutmaktad›r.
DHM‹’nin bu süre içinde kira sözleﬂmesini yenilememesi durumunda Grup’un söz konusu özel maliyetlerini daha
k›sa bir süre içerisinde amortismana tabi tutmas› gerekebilir.
(**) Maddi olmayan varl›klara transfer edilen tutarlardan oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 4.380.230 YTL’si faaliyet giderlerine, 9.798.019
YTL’si sat›ﬂlar›n maliyetine dahil edilmiﬂtir.
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D‹PNOT 12 - MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varl›k hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

Maliyet
Haklar
Müﬂteri iliﬂkileri
Bilgisayar yaz›l›mlar›
Yap-iﬂlet-devret (*)

Birikmiﬂ amortisman
Haklar
Müﬂteri iliﬂkileri
Bilgisayar yaz›l›mlar›
Yap-iﬂlet-devret

Net defter de¤eri

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2008

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

Transferler

545.219
27.017.944
3.160.706
87.533.504

10.739
227.248
309.518

(82.274)
-

13.901

5.222.433
70.930
-

555.958
32.240.377
3.376.610
87.856.923

118.257.373

547.505

(82.274)

13.901

5.293.363

124.029.868

(499.553)
(4.946.485)
(2.013.063)
(52.370.651)

(31.677)
(3.861.143)
(402.037)
(20.285.040)

54.722
-

-

(1.253.085)
(19.278)
-

(531.230)
(10.060.713)
(2.379.656)
(72.655.691)

(59.829.752) (24.579.897)

54.722

-

(1.272.363)

(85.627.290)

58.427.621

Yabanc› Para
Kapan›ﬂ
Çevrim Farklar› 31 Aral›k 2008

38.402.578

(*) Net defter de¤eri 15.201.232 YTL olan yap-iﬂlet-devret yat›r›m›, Çelebi IC ile Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi
(“DHM‹”) aras›nda imzalanan terminal yap›m, iﬂletim ve devir iﬂlerine ait uygulama sözleﬂmesine istinaden Antalya
Havaliman› 2. D›ﬂ Hatlar Terminali (“Terminal”) yap›m› ile ilgili 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle aktifleﬂtirilmiﬂ bulunan
müteahhit firmalara verilen avanslar ve hakediﬂlerden oluﬂmaktad›r. Grup terminal yap›m› ile ilgili özel maliyetlerini,
Terminal’in 54 ayl›k iﬂletim süresi içerisinde amortismana tabi tutulacakt›r.
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren döneme ait itfa paylar›n›n 2.327.342 YTL’si faaliyet giderlerine, 22.252.555 YTL’si
sat›ﬂlar›n maliyetine dahil edilmiﬂtir.
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31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varl›k hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

Maliyet
Haklar
Müﬂteri iliﬂkileri
Bilgisayar yaz›l›mlar›
Yap-iﬂlet-devret (*)

Birikmiﬂ amortisman
Haklar
Müﬂteri iliﬂkileri
Bilgisayar yaz›l›mlar›
Yap-iﬂlet-devret

Net defter de¤eri

Yabanc›
Para Çevrim
Kapan›ﬂ
Farklar› 31 Aral›k 2007

Aç›l›ﬂ
1 Ocak 2007

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

Transferler

542.969
29.468.201
2.705.348
85.955.470

475.197
396.356

(4.974)

2.250
1.186.652

(2.450.257)
(19.839)
-

545.219
27.017.944
3.160.706
87.533.504

118.671.988

871.553

(4.974)

1.188.902

(2.470.096)

118.257.373

(447.513)
(761.216)
(1.666.412)
(32.550.842)

(52.040)
(4.248.565)
(347.042)
(19.822.462)

2.653

-

63.296
391
-

(499.553)
(4.946.485)
(2.013.063)
(52.370.651)

(35.425.983) (24.470.109)

2.653

-

63.687

(59.829.752)

83.246.005

58.427.621

(*) Net defter de¤eri 35.162.855 YTL olan yap-iﬂlet-devret yat›r›m›, Çelebi IC ile Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi
(“DHM‹”) aras›nda imzalanan terminal yap›m, iﬂletim ve devir iﬂlerine ait uygulama sözleﬂmesine istinaden Antalya
Havaliman› 2. D›ﬂ Hatlar Terminali (“Terminal”) yap›m› ile ilgili 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle aktifleﬂtirilmiﬂ bulunan
müteahhit firmalara verilen avanslar ve hakediﬂlerden oluﬂmaktad›r. Grup terminal yap›m› ile ilgili özel maliyetlerini,
Terminal’in 54 ayl›k iﬂletim süresi içerisinde amortismana tabi tutulacakt›r.
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren döneme ait itfa paylar›n›n 2.842.497 YTL’si faaliyet giderlerine, 21.627.612 YTL’si
sat›ﬂlar›n maliyetine dahil edilmiﬂtir.
D‹PNOT 13 - ﬁEREF‹YE
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle pozitif ﬂerefiye aﬂa¤›daki gibidir:

CGHH al›m›ndan kaynaklanan ﬂerefiye

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

18.890.624

15.830.639

ﬁirket, Budapeﬂte Havaliman›’nda havaalan› yer hizmeti vermekte olan Budapest Airport Handling Kereskedelmi es
Szolgaltato Korlatolt Feleössegü Tarsasag (“BAGH”) ﬁirketi hisselerinin iktisap edilmesi amac›yla, söz konusu
ﬂirketin hisselerinin %100’üne sahip olan Macaristan Budapeﬂte’de mukim Budapest Airport Budapest Ferihegy
Nemzetközi Repülöter Üzemeltetö Zartkörüen Müködö Reszvenytarsasag ("Ba Zrt") ﬁirketi taraf›ndan 7 A¤ustos
2006 tarihinde aç›lan ihaleye kat›lm›ﬂt›r. ﬁirket, ihaleyi kazand›¤› konusunda 14 A¤ustos 2006 tarihinde
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bilgilendirilmiﬂ olup, söz konusu hisse devrini gerçekleﬂtirebilmek için 22 Eylül 2006 tarihinde kurulan Celebi
Tanacsado Korlatolt Felelössegü Tarsasag” ("Celebi Kft") ﬁirketi’ne kurucu ortak olarak iﬂtirak etmiﬂtir. 26 Ekim
2006 tarihindeki al›m sonra BAGH ﬁirketi’nin resmi ismi Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt
FelelŒsségı Társaság (“CGHH”) olarak de¤iﬂmiﬂtir.
26 Ekim 2006 tarihi itibariyle ba¤›ms›z de¤erleme ﬂirketi American Appraisal Hungary Ltd. taraf›ndan yap›lan
çal›ﬂma sonras›nda CGHH’n›n elde edilen net aktiflerin makul de¤eri 31.287.893 YTL olarak tespit edilmiﬂ olup,
Celebi Kft taraf›ndan 6.691.261 bin Macar Forintinin (25.593.870 Avro) karﬂ›l›¤› olan 49.448.419 YTL bedelle sat›n
al›nm›ﬂt›r. Sat›n al›m, UFRS 3 “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” hükümleri uyar›nca muhasebeleﬂtirilmiﬂ olup sat›n al›m sonras›
hesaplanan 18.160.526 YTL tutar›ndaki ﬂerefiye 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k
2008 tarihli konsolide mali tablolar›n haz›rlan›ﬂ tarihi itibariyle sat›n al›m fiyat›n›n kesinleﬂmesinden dolay› nihai sat›n
al›m fiyat› ödenen tutardan 827.657 YTL kadar daha az gerçekleﬂmiﬂtir.
CGHH’n›n al›m›ndan kaynaklanan ﬂerefiye, CGHH’n›n tan›mlanabilir varl›klar›n›n, yükümlülüklerinin ve ﬂarta ba¤l›
yükümlülüklerinin sat›n al›m tarihindeki makul de¤erleri ile sat›n al›m de¤eri aras›ndaki farktan oluﬂmaktad›r. Bu
al›mdan kaynaklanan ﬂerefiye tutar›, iﬂlemin bilanço tarihine yak›n zamanda gerçekleﬂmesi ve sat›n al›m fiyat›n›n
kapal› zarf usulü yap›lan ihale sonucu belirlenmesinden dolay› 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle herhangi bir de¤er
düﬂüklü¤ü olmad›¤› varsay›lm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬂerefiyenin kay›tl› de¤eri geri kullan›labilir de¤eri ile
karﬂ›laﬂt›r›larak de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulmuﬂtur. Geri kazan›labilir de¤er, kullan›m de¤eri hesaplamalar›
temel al›narak belirlenmiﬂtir. Bu hesaplamalarda, yönetim taraf›ndan onaylanm›ﬂ, 10 y›ll›k dönemi kapsayan,
yönetim kurulu taraf›ndan onaylanan finansal bütçeyi temel alan vergi öncesi nakit ak›m tahminleri esas al›nm›ﬂt›r.
Tahmini net nakit ak›mlar› vergi öncesi %11,8 oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂtir. CGHH al›m›na iliﬂkin ﬂerefiye
detay› aﬂa¤›daki gibidir:
Sat›n al›m tutar›
Tenzil: Tan›mlanabilir varl›k, yükümlülükler
ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erleri
Nihai sat›n al›m düzeltmesi
Yabanc› para çevrim farklar›

49.448.419
(31.287.893)
(827.657)
1.557.755

ﬁerefiye

18.890.624

D‹PNOT 14 - KARﬁILIKLAR, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

12.231.302
1.688.350
1.300.386
432.447
478.205

1.607.570
1.011.487
312.735
259.999

16.130.690

3.191.791

K›sa Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
DHM‹ sözleﬂme aﬂ›nma paylar› karﬂ›l›¤› (*)
‹zin karﬂ›l›klar›
Tahakkuk eden sat›ﬂ komisyonlar›
Dava karﬂ›l›klar›
Di¤er borç karﬂ›l›klar›
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31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

-

7.559.094

Uzun Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
DHM‹ sözleﬂme aﬂ›nma paylar› karﬂ›l›¤› (*)

(*) DHM‹ Sözleﬂme aﬂ›nma paylar›, Çelebi IC’nin yap-iﬂlet-devret kapsam›nda inﬂa etti¤i Antalya d›ﬂ hatlar ikinci
terminalinin 2009’da DHM‹’ye devredilirken, ödenmesi söz konusu olan ve kullan›lan sabit k›ymetlerin y›pranma
paylar› karﬂ›l›¤› olarak DHM‹ ile imzalanan “imtiyaz sözleﬂmesi”nde yer alan ilgili hüküm çerçevesinde hesaplan›p
ayr›lan bir karﬂ›l›kt›r. Ayr›ca ilgili hükme göre, her y›l için ayr›lan amortisman tutar› için y›l sonunu takip eden dört ay
içinde T.C. Merkez Bankas› ABD Dolar› döviz sat›ﬂ kurundan dövize çevrilmek kayd›yla bir teminat mektubu
verilmektedir. ﬁirket’in dönem sonundaki yükümlülü¤ü ABD Dolar› üzerinden oldu¤u için söz konusu teminat
mektubunun de¤erlenmesinden oluﬂan kur fark› gideri ilgili karﬂ›l›¤a eklenmektedir.
ﬁarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

6.451.385
1.456.024
1.056.195

6.953.598
1.532.549
2.003.816

8.963.604

10.489.963

34.106.203

19.083.380

Al›nan teminatlar:
Teminat mektuplar›
Teminat senetleri
Teminat çekleri

Verilen teminatlar:
Teminat mektuplar›

ﬁirket’in ayr›ca 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 2.114.730 YTL tutar›nda açt›¤› davalar nedeniyle ﬂarta ba¤l› varl›¤›,
aleyhine aç›lan davalar ve icra takipleri nedeniyle de 60.144.933 YTL tutar›nda ﬂarta ba¤l› yükümlülükleri
bulunmaktad›r. ﬁarta ba¤l› yükümlülüklerin 59.333.490 YTL tutar›ndaki bölümü Antrepo Yang›n› (Dipnot 28) ile ilgili
olarak ﬂirketin münferiden ve di¤er daval›lar (DHM‹, Di¤er Antrepo ‹ﬂletmecileri, Sigorta ﬁirketleri) ile birlikte
müﬂtereken daval› taraf durumunda oldu¤u davalar ve icra takipleri ile ilgilidir.
Türev finansal araçlardan gelirler/(giderler)
2008

Faiz oran› takas›
Vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmesi

Gelir

Gider

Gelir

2007
Gider

-

2.390.999
3.621.962

-

370.181
1.998.977

-

6.012.961

-

2.369.158
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Türev finansal araçlar›n 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir (Dipnot 16):

Faiz oran› takas›
Vadeli döviz al›m/sat›m
sözleﬂmesi

Yabanc›
Para Çevrim
Zarar (*)
Fark›

1 Ocak 2008

Kâr (*)

(370.181)

-

(2.390.999)

(255.439)

(3.016.619)

(1.998.977)

-

(3.621.962)

(664.945)

(6.285.884)

(6.012.961)

(920.384)

(9.302.503)

(2.369.158)

31 Aral›k 2008

(*) Bu anlaﬂmalara istinaden dönem içerisinde finansman gideri kaydedilen tutar 6.012.961 YTL’dir (31 Aral›k 2007:
2.095.694 YTL) (Dipnot 22).
a) Faiz Oran› Takas›
Kullan›lan proje finansman›na iliﬂkin ilgili banka ile yap›lan sözleﬂme çerçevesinde CGHH faiz riskinden korunma
amac›yla, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle kullanm›ﬂ bulundu¤u toplam 28.600.000 Avro’luk proje kredisine karﬂ›l›k
gelen tutar için faiz oran› takas› (Knock In Radial Swap) yapm›ﬂt›r. Faiz oran› takas› iﬂlemi aﬂa¤›da belirtilen ﬂartlarla
yap›lm›ﬂ olup, iﬂleme konu toplam tutar proje kredisinin geri ödemeleri paralelinde azalacakt›r.
Vade Tarihi
Tutar
Oran - Banka
Oran - CGHH

Önceki Kupon
Tavan
Strike
Index

31 Aral›k 2015
28.600.000 Avro
6 Ayl›k Euribor
‹lk 6 ayl›k Dönem (1.dönem)
Takip eden 6’ﬂar ayl›k dönemler
C = 1, E¤er Index > Tavan
Bir önceki kupon döneminde ödenen Kupon Oran›
%5,40
%5,15
6 Ayl›k Euribor

%4,00 (Spread Hariç)
Önceki Kupon + C * (Index - Strike)
C = 0, E¤er Index < Tavan

6 ayl›k Euribor %5,40’›n alt›nda kald›¤› sürece CGHH için geçerli faiz oran› %4,00’dur. Euribor’un %5,40’a eﬂit veya
üstünde kalmas› durumunda, geri kalan tüm vadeler için formül devreye girer ve her dönem için yeni bir oran
hesaplan›r.
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b) Vadeli döviz al›m - sat›m sözleﬂmeleri
Kullan›lan proje finansman›na iliﬂkin ilgili banka ile yap›lan proje finansman› sözleﬂmesi çerçevesinde CGHH kur
riskinden korunma amac›yla, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle kullanm›ﬂ bulundu¤u toplam 28.600.000 Avro’luk proje
kredisine iliﬂkin ayl›k bazda belirlenmiﬂ tutarlar için 31 Aral›k 2011 tarihine kadar ayl›k bazda Avro sat›p - Macar
Forinti sat›n alma konulu opsiyon (Risk Reversal Option) iﬂlemleri yapmay› taahhüt etmiﬂtir. Sözkonusu anlaﬂman›n
2009, 2010 ve 2011 y›llar› için belirlenmiﬂ miktar ve fiyat koﬂullar› aﬂa¤›daki gibidir:

Y›l

Sat›m Fiyat›
(HUF/Avro)

Al›m Fiyat›
(HUF/Avro)

Miktar
Avro

244,00
239,50
236,00

281,00
281,00
281,00

13.780.000
14.928.000
16.101.000

2009
2010
2011

44.809.000
ﬁirket’in ba¤l› ortakl›klar›ndan CGHH taraf›ndan kullan›lan 28.600.000 Avro tutarl› proje finansman› kredi sözleﬂmesi
çerçevesinde, ﬁirket’in CGHH’nin sermayesindeki %70’lik pay›n› oluﬂturan hisseler söz konusu bankaya rehin
edilmiﬂtir.
D‹PNOT 15 - ÇALIﬁANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

4.801.860

3.543.901

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› aﬂa¤›daki aç›klamalar çerçevesinde ayr›lmaktad›r. Aﬂa¤›da aç›klanan yasal zorunluluk
d›ﬂ›nda hiçbir emeklilik plan› anlaﬂmas› yoktur.
Yürürlükteki Türk ‹ﬂ Kanunu’na göre, Grup, en az bir senesini doldurmuﬂ olmak üzere, Grup’la iliﬂkisi kesilen,
emekli olan, 25 hizmet y›l›n› (kad›nlarda 20) doldurarak emeklili¤e hak kazanan (kad›nlar için 58 yaﬂ›nda, erkekler
için 60 yaﬂ›nda), askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir. 23 May›s
2002’deki mevzuat de¤iﬂikli¤inden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine iliﬂkin baz› geçiﬂ süreci maddeleri
ç›kart›lm›ﬂt›r. Ödenecek tazminat, her hizmet y›l› için bir ayl›k maaﬂ tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle 2.173,18 YTL (31 Aral›k 2007: 2.030,19 YTL) ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.
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K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, Grup’un Türkiye’de kay›tl› ba¤l› ortakl›klar›n›n çal›ﬂanlar›n›n emekli olmas›ndan
do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahmin edilmesi ile hesaplan›r. Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar› Grup’un k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü tahmin etmek için aktüer de¤erleme yöntemlerinin
geliﬂtirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülü¤ün hesaplanmas›nda aﬂa¤›daki aktüer öngörüler
kullan›lm›ﬂt›r.

‹skonto oran› (%)
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için devir h›z› oran› (%)

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

6,26
93,57

5,71
93,85

Temel varsay›m, enflasyon ile orant›l› olarak her y›ll›k hizmet için belirlenen yükümlülük tavan›n›n artmas›d›r.
Böylece uygulanan iskonto oran› enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›ﬂ gerçek oran› gösterir. Grup’un
k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda bir ayarland›¤› için, 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren geçerli olan 2.260,05 YTL (1 Ocak 2008: 2.087,92 YTL) tavan tutar› üzerinden hesaplanmaktad›r. K›dem
tazminat› karﬂ›l›klar›n›n y›l içindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Dönem içerisindeki ödemeler
Dönem içerisindeki art›ﬂ
31 Aral›k itibariyle

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

3.543.901
(1.746.058)
3.004.017

3.093.259
(1.210.067)
1.660.709

4.801.860

3.543.901

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

2.444.194
1.481.972
444.478
347.114
30.614
136.125

2.586.119
1.436.820
150.383
110.480
684.302
209.797

4.884.497

5.177.901

D‹PNOT 16 - D‹⁄ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er Dönen Varl›klar
Peﬂin ödenen giderler
‹adesi talep edilen KDV
Gelir tahakkuklar›
Personele verilen avanslar
Peﬂin ödenen vergi ve fonlar
Di¤er
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31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

202.798
2.387
-

6.215
2.283
43.611

205.185

52.109

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

4.135.402
2.159.826
1.990.357
1.718.268
861.100
649.498
834.492

3.589.990
1.949.335
259.078
1.512.726
378.237
364.425
942.702

12.348.943

8.996.493

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

9.302.503
2.268.450
574.569

2.369.158
1.747.050
13.615

12.145.522

4.129.823

Di¤er Duran Varl›klar
Peﬂin ödenen giderler
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er alacaklar

Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek maaﬂ ve ücret tahakkuklar›
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Ödenecek kurumlar vergisi (Dipnot 23)
Ödenecek vergi ve fonlar
Gelecek aylara ait gelirler
Ödenecek ikramiye tahakkuklar›
Di¤er çeﬂitli borçlar ve yükümlülükler

Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler
SWAP sözleﬂmeleri (Dipnot 14)
Ertelenen sigorta tazminat geliri (*)
Gelecek dönemlere ait gelirler

(*) Ertelenen sigorta tazminat gelirinin tamam› ﬁirket’in Atatürk Havaliman› C Terminali’nde bulunan kargo antreposunda meydana gelen yang›n (Dipnot 28) nedeniyle zarar görmüﬂ 3. ﬂah›slara ait emtiaya iliﬂkin 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle tamam› tahsil edilmiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan ﬁirket’in yang›ndan hukuken sorumlu tutulmas›
durumunda kullan›lmas› öngörülen 1.500.000 ABD dolar› tutar›ndaki yang›n sigorta poliçesi ile ilgilidir.
D‹PNOT 17 - ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 24.300.000 YTL tutar›ndaki sermayesi, nominal de¤eri 1 Ykr olan
2.430.000.000 adet hisseden oluﬂmaktad›r (31 Aral›k 2007: 2.430.000.000 adet).
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Grup’un 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerindeki hissedarlar› ve sermaye içindeki paylar› tarihi de¤erlerle aﬂa¤›daki
gibidir:

Hissedarlar
Çelebi Holding A.ﬁ.
Engin Çelebio¤lu
Can Çelebio¤lu
Canan Çelebio¤lu Tokgöz
Di¤er

31 Aral›k 2008
YTL
Pay %

31 Aral›k 2007
YTL
Pay %

13.235.383
2.432.430
1.822.770
1.820.970
4.988.447

54,47
10,01
7,50
7,49
20,53

12.802.050
2.432.430
1.822.770
1.820.970
5.421.780

52,69
10,01
7,50
7,49
22,31

24.300.000

100,00

24.300.000

100,00

Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, ﬂirketin ödenmiﬂ sermayesinin %20’sine ulaﬂ›l›ncaya
kadar, kanuni net kâr›n %5’i olarak ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiﬂ sermayenin
%50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netleﬂtirmek için kullan›labilir, bunun d›ﬂ›nda herhangi bir ﬂekilde
kullan›lmas› mümkün de¤ildir. Ayr›ca, Gayrimenkul ve ‹ﬂtirak Hissesi Sat›ﬂ Kazanc› ‹stisnas›’ndan yararlanabilmek
için söz konusu kazançlar›n %75’inin pasifte bir fon hesab›nda (özel yedekler) tutulmas› ve 5 y›l süre ile iﬂletmeden
çekilmemesi gerekmektedir.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedeklerin tamam› yasal yedeklerden
oluﬂmaktad›r.
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›
SPK’n›n 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
denkleﬂtirme iﬂleminde ortaya ç›kan ve “geçmiﬂ y›llar zarar›”nda izlenen tutar›, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliﬂkin
düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiﬂ finansal tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam›
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmaktayd›. Bununla birlikte, “Geçmiﬂ y›llar zararlar›”nda izlenen söz
konusu tutar, varsa dönem kâr› ve da¤›t›lmam›ﬂ geçmiﬂ y›l kârlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü
yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden
kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktayd›.
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyar›nca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi, Yasal yedekler, Statü yedekleri, Özel
yedekler ve Ola¤anüstü yedek” kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin
düzeltilmiﬂ de¤erleri toplu halde özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer
almaktayd›. Tüm özkaynak kalemlerine iliﬂkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” sadece bedelsiz sermaye
art›r›m› veya zarar mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kâr
da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilmekteydi.
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1 Ocak 2008 itibariyle yürürlü¤e giren Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤ ve ona aç›klama getiren SPK duyurular›na göre
“Ödenmiﬂ sermaye”, “Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal kay›tlardaki
tutarlar› üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebli¤in uygulanmas› esnas›nda de¤erlemelerde ç›kan
farkl›l›klar›n (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farl›l›klar gibi):
-“Ödenmiﬂ sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiﬂse, “Ödenmiﬂ sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere aç›lacak “Sermaye düzeltmesi farklar›” kalemiyle;
-“Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kâr da¤›t›m›
veya sermaye art›r›m›na konu olmam›ﬂsa “Geçmiﬂ y›llar kâr/zarar›yla”,
iliﬂkilendirilmesi gerekmektedir. Di¤er özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartlar› çerçevesinde
de¤erlenen tutarlar› ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklar›n›n sermayeye eklenmek d›ﬂ›nda bir kullan›m› yoktur.
Kâr Pay› Da¤›t›m›
Hisseleri ‹MKB’de iﬂlem gören ﬂirketler, SPK taraf›ndan getirilen temettü ﬂart›na aﬂa¤›daki ﬂekilde tabidir:
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarihli karar› gere¤ince 2008 y›l› faaliyetlerinden elde edilen kârlar›n
da¤›t›m esaslar› ile ilgili olarak paylar› borsada iﬂlem gören anonim ortakl›klar için, asgari kâr da¤›t›m oran› %20 (31
Aral›k 2007: %20) olarak uygulanacakt›r. Sözkonusu Kurul Karar› ve SPK’n›n halka aç›k ﬂirketlerin kâr da¤›t›m
esaslar›n› düzenledi¤i Seri:IV, No: 27 Tebli¤ine göre bu da¤›t›m›n ﬂirketlerin genel kurullar›nda alacaklar› karara
ba¤l› olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara
da¤›t›lmas›na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilmesine;
belirlenecek birinci temettü tutar›n›n mevcut ödenmiﬂ/ç›kar›lm›ﬂ sermayelerinin %5’inden az olmas› durumunda, söz
konusu tutar›n da¤›t›lmadan ortakl›k bünyesinde b›rak›labilmesine imkan verilmiﬂ ancak bir önceki döneme iliﬂkin
temettü da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirmeden sermaye art›r›m› yapan ve bu nedenle paylar› "eski" ve "yeni" ﬂeklinde ayr›lan
anonim ortakl›klardan, 2008 y›l› faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem kâr›ndan temettü da¤›tacaklar›n,
hesaplayacaklar› birinci temettüyü nakden da¤›t›lmalar› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Bunun yan›nda sözkonusu Kurul Karar› ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü¤ü bulunan iﬂletmelerce
da¤›t›labilir kâr›n hesaplanmas›nda konsolide finansal tablolarda yer alan kâr içinde görünen; ba¤l› ortakl›k,
müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüs ve iﬂtiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide finansal tablolar›na intikal eden, ancak
genel kurullar›nca kâr da¤›t›m karar› al›nmam›ﬂ olanlar›n kâr tutarlar›n›n dikkate al›nmamas› ve bu tutarlar hakk›nda
finansal tablo dipnotlar›nda aç›klama yap›larak, ba¤›ms›z denetim raporunda ayr› bir aç›klama paragraf›nda bilgi
verilmesi yönündeki uygulaman›n iptal edilmesine; ﬂirketlerin yasal kay›tlar›nda bulunan kaynaklar›ndan
karﬂ›lanabildi¤i sürece, da¤›tacaklar› kâr tutar›n› Seri: XI No:29 Tebli¤i çerçevesinde haz›rlay›p kamuya ilan
edecekleri finansal tablolar›nda yer alan net dönem kârlar›n› dikkate alarak hesaplamalar›na imkan tan›nmas›na
karar verilmiﬂtir.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kâr üzerinden SPK’n›n asgari kâr da¤›t›m
zorunlulu¤una iliﬂkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kâr da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan
da¤›t›labilir kârdan karﬂ›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›, karﬂ›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda
yer alan net da¤›t›labilir kâr›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda veya
yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kâr da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.
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Ayr›ca, ayn› Kurul Karar› ile ﬂirketlerin yasal kay›tlar›nda bulunan geçmiﬂ y›l zararlar›n›n ve I. tertip yasal yedek
akçenin düﬂülmesinden sonra kalan dönem kâr› ve kâr da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er kaynaklar›n toplam
tutar›na Seri:XI, No:29 Tebli¤i çerçevesinde haz›rlan›p kamuya ilan edilecek finansal tablo dipnotlar›nda yer
verilmesine karar verilmiﬂ olup, ﬁirket için bu tutar 41.278.778 YTL’dir. Di¤er taraftan, ﬁirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle yer alan 7.076.789 YTL tutar›ndaki kâr da¤›t›m›na konu edilebilecek Ola¤anüstü Yedek Akçesi
bulunmaktad›r.
D‹PNOT 18 - SATIﬁLAR VE SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
31 Aral›k 2008
229.467.779
25.773.033
22.269.945
16.291.871
5.910.764
5.109.558
3.409.315
244.218

31 Aral›k 2007
207.605.892
24.252.215
23.087.411
14.080.188
4.937.558
4.655.584
3.049.531
437.025

(6.502.238)

(5.796.763)

301.974.245

276.308.641

Verilen hizmet maliyeti
Sat›lan uçak yak›t› maliyeti

(214.953.455)
(206.395)

(196.312.533)
(386.117)

Sat›ﬂlar›n maliyeti

(215.159.850)

(196.698.650)

86.814.395

79.609.991

Verilen yer hizmetleri
Havac›l›kla ilgili olmayan iﬂletme kira gelirleri (**)
Yolcu servis ücret gelirleri (*)
Antrepo hizmet gelirleri
Havaalan› güvenlik hizmetleri
Ortak giderlere kat›l›m pay› gelirleri (****)
Havac›l›kla ilgili iﬂletme kira gelirleri (***)
Sat›lan uçak yak›t› ve komisyon gelirleri
Eksi: ‹adeler ve ‹ndirimler
Sat›ﬂ gelirleri - net

Brüt kâr

(*) Çelebi IC ile DHM‹ aras›nda imzalanan Antalya Hava Liman› 2. D›ﬂ Hatlar Terminal Binas› (“Terminal”) yap›m,
iﬂletim ve devir iﬂlerine ait uygulama sözleﬂmesi ve Terminal’in yap›m ve iﬂletimine iliﬂkin ihale ﬂartnamesine göre
DHM‹, d›ﬂ hat giden yolcu servis ücreti kiﬂi baﬂ› 15 ABD dolar› olmak üzere 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren
dönem itibar›yla 2.416.171 (2007: 2.345.796) yolcuya tekabül eden d›ﬂ hat yolcu servis ücret gelirini Çelebi IC’ye
garanti etmiﬂ olup müteakip iﬂletme y›llar›nda bu say› iﬂletme y›l› için %3 artt›r›larak hesaplanmaktad›r. Bir iﬂletme
y›l›nda DHM‹ taraf›ndan garanti edilen yolcu say›s›na ulaﬂ›ld›ktan sonra yolcu servis ücretinin tamam› DHM‹’ye ait
olmaktad›r. Sözkonusu yolcu servis ücretinin DHM‹’ye ait olan k›sm› Grup’un 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde
sona eren dönemlere ait konsolide mali tablolar›nda sat›ﬂlar ve sat›ﬂlar›n maliyeti aras›nda mahsuplaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 31
Aral›k 2008 tarihi itibariyle sat›ﬂlar ve sat›ﬂlar›n maliyeti aras›ndaki mahsuplaﬂma miktar› 24.721.758 YTL’dir (31
Aral›k 2007: 19.956.952 YTL).
(**) Havac›l›kla ilgili olmayan iﬂletme kira gelirleri ofis ve ticari mahallerin kiralanmas›ndan oluﬂmaktad›r.
(***) Çelebi IC'nin Antalya ikinci d›ﬂ hatlar terminalinde elde etti¤i köprü, su, PCA ve 400 Hz gibi hizmetlerden elde
etti¤i, havac›l›k ile ilgili gelirlerden oluﬂmaktad›r.
(****) Çelebi IC’nin yap-iﬂlet-devret kapsam›nda yapm›ﬂ oldu¤u d›ﬂ hatlar terminalinde, yap›lan sözleﬂme ve
yönetim plan› gere¤i kiralanan ofis ve iﬂletme mahalleri kira bedelleri ile kullan›lan ortak elektrik, ›s›tma ve di¤er
masraflar üzerinden hesaplanan kat›l›m paylar›d›r.
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D‹PNOT 19 - GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

Personel giderleri
Müﬂavirlik giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
Tamir, bak›m ve güvenlik giderleri
Seyahat ve taﬂ›ma giderleri
Kira giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Sigorta primleri
Vergi, resim ve harçlar
Yemek, e¤itim ve melbusat giderleri
Yak›t giderleri
Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

14.451.515
12.183.498
6.128.049
1.990.466
1.690.244
1.188.683
811.593
692.272
395.945
374.318
200.467
3.310.279

12.951.546
14.365.557
7.222.727
1.626.484
975.308
1.089.353
365.251
785.405
464.571
306.087
169.806
2.495.041

43.417.329

42.817.136

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

2.616.255
963.772
445.482
222.669
11.845
565.316

201.728
445.010
100.337
23.898
1.003.895

4.825.339

1.774.868

D‹PNOT 20 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER

Di¤er faaliyet gelirleri:
Holding kat›l›m pay› iadesi (*)
Sigorta hasar gelirleri
Kira gelirleri
Duran varl›k sat›ﬂ geliri
Hurda sat›ﬂ gelirleri
Di¤er

(*) 2004 - 2008 y›llar› aras›nda Çelebi Holding A.ﬁ. (Holding)’in aralar›nda Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’nin de
bulundu¤u iﬂtirak ve ba¤l› ortaklar› için verdi¤i hizmetlerin ve fonksiyonlar›n karﬂ›l›¤›nda Holding Yöneticilerine
ödenen maaﬂ ve benzeri ödemeler bir da¤›t›m anahtar› çerçevesinde di¤er iﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klarla beraber
Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’ye de yans›t›lm›ﬂt›r. ﬁirket Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Baﬂkan Vekiline ayn› zamanda ﬁirket
için yürüttükleri icrac› görevleri nedeniyle Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’den de ödeme yap›ld›¤› göz önüne al›narak,
Holding taraf›ndan bu kiﬂilere ödenen ve Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’den da¤›t›m anahtar› çerçevesinde tahsil edilmiﬂ
olan tutarlar›n yasal faizi ile birlikte Çelebi Hava Servisi A.ﬁ.’ye iadesine Holding taraf›ndan karar verilmiﬂ ve bu
çerçevede yap›lan hesaplama sonucunda ulaﬂ›lan yukardaki tutar Holding’ten tahsil edilmiﬂ ve gelir olarak tahakkuk
ettirilmiﬂtir.
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Di¤er faaliyet giderleri:

Sigorta hasarlar›
Karﬂ›l›k giderleri
Di¤er giderler

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

(259.085)
(452.335)
(945.427)

(203.374)
(15.323)
(1.751.386)

(1.656.847)

(1.970.083)

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

34.418.315
4.474.024
1.352.537

13.748.634
3.042.161
497.193

40.244.876

17.287.988

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

(28.534.892)
(5.914.777)
(6.012.961)
(223.555)
(238.673)

(13.403.972)
(7.745.953)
(2.095.694)
(276.138)
(225.618)

(40.924.858)

(23.747.375)

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

14.231.605
(12.241.248)

9.897.678
(9.638.600)

1.990.357

259.078

D‹PNOT 21 - F‹NANSAL GEL‹RLER

Kur fark› geliri
Faiz gelirleri
Tahakkuk etmemiﬂ finansman gelirleri

D‹PNOT 22 - F‹NANSAL G‹DERLER

Kur fark› giderleri
Faiz gideri
SWAP sözleﬂmeleri de¤erleme giderleri
Tahakkuk etmemiﬂ finansman giderleri
Di¤er finansman giderleri

D‹PNOT 23 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

Kurumlar vergisi
Eksi: Peﬂin ödenen vergiler
Vergi borçlar› - net (Dipnot 16)
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31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Ertelenen vergi varl›klar›
Ertelenen vergi yükümlülükleri

707.173
(4.448.235)

2.960.914
(5.098.855)

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü, net

(3.741.062)

(2.137.941)

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan ﬂirketin ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden
vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide dönem mali tablolara yans›t›lan
vergi karﬂ›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm ﬂirketler için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
Türkiye
Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2008 y›l› için %20’dir (2007: %20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari
kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan
istisna (iﬂtirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve indirimlerin (arge indirimi gibi) indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baﬂka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61.
madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden
hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir iﬂyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleﬂik kurumlara
ödenen kâr paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan kiﬂi ve kurumlara yap›lan temettü
ödemeleri %15 oran›nda stopaja tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.
ﬁirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %20 (2007: %20) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ay›n 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akﬂam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la
ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir. Mahsuba ra¤men ödenmiﬂ geçici vergi tutar› kalm›ﬂ ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karﬂ›
olan herhangi bir baﬂka mali borca da mahsup edilebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan ﬁirket’e iliﬂkin
olanlar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:
Yurt ‹çi ‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baﬂka kurumun sermayesine iﬂtirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m
fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar› hariç) kurumlar
vergisinden istisnad›r.
Emisyon Primi ‹stisnas›
Anonim ﬂirketlerin kuruluﬂlar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› paylar›n bedelinin itibari de¤eri
aﬂan k›sm›ndan sa¤lanan emisyon primi kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.
Yurt D›ﬂ› ‹ﬂtirak Kazançlar› ‹stisnas›
Kanuni ve iﬂ merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited ﬂirket mahiyetindeki bir ﬂirketin sermayesine,
kazanc›n elde edildi¤i tarihe kadar devaml› olarak en az bir y›l süreyle %10 veya daha fazla oranda iﬂtirak eden
kurumlar›n, bu iﬂtiraklerin kanuni veya iﬂ merkezinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az %15 oran›nda
(esas faaliyet konusu finansman temini veya sigortac›l›k olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi
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oran›nda) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taﬂ›yan ve elde edildi¤i vergilendirme dönemine iliﬂkin y›ll›k kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri iﬂtirak kazançlar› kurumlar
vergisinden istisnad›r.
Gayrimenkul, ‹ﬂtirak Hissesi, Rüçhan Hakk›, Kurucu Senedi ve ‹ntifa Senetleri Sat›ﬂ Kazanc› ‹stisnas›
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan iﬂtirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›,
kurucu senedi ve intifa senetleri sat›ﬂ›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan
yararlanmak için söz konusu kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iﬂletmeden çekilmemesi
gerekmektedir. Sat›ﬂ bedelinin sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›
Uzun y›llard›r uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutar› aﬂan maddi varl›k al›mlar›n›n %40’› olarak
hesaplad›klar› yat›r›m indirimi istisnas›, 30 Mart 2006 tarihli 5479 say›l› yasa ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69.
madde uyar›nca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 y›l›
kazançlar›ndan indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;
a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan müracaat üzerine düzenlenen yat›r›m teﬂvik belgeleri kapsam›nda 1 Ocak
2006 tarihinden önce baﬂlan›lan yat›r›mlar ile ilgili olarak bu tarihten sonra yap›lacak yat›r›m harcamalar› üzerinden
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar› ve kullan›m› halinde
%19,8 oran›nda tevkifata tabi olacak yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›,
b) 24 Nisan 2003 tarihinden sonra Gelir Vergisi Kanunu’nun kald›r›lan 19’uncu maddesi kapsam›nda 1 Ocak 2006
tarihinden önce baﬂlan›lan yat›r›mlar ile ilgili olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz edip bu
tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar üzerinden 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine
göre hesaplayacaklar› %40’l›k yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›,
31 Aral›k 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre (5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
%30 oran›ndaki kurumlar vergisi oran› ve Gelir Vergisi Kanunu’nun gelir vergisi tevkifat› ile ilgili düzenlemeleri dahil)
sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebileceklerdir.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönem kurum
kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiﬂ y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama
bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n
25’inci günü akﬂam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar beﬂ y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› iﬂlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar›
de¤iﬂebilir.
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Tam mükellef gerçek kiﬂi ve kurumlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak ayr› ayr› ya da birlikte, sermayesinin, kâr
pay›n›n veya oy kullanma hakk›n›n en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt d›ﬂ› iﬂtiraklerinin kurum
kazançlar›, da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n aﬂa¤›daki ﬂartlar›n birlikte gerçekleﬂmesi halinde, Türkiye’de kurumlar
vergisine tabidir.
a) ‹ﬂtirakin toplam gayri safi has›lat›n›n %25 veya fazlas›n›n faaliyet ile orant›l› sermaye, organizasyon ve eleman
istihdam› suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti d›ﬂ›ndaki faiz, kâr pay›, kira, lisans ücreti,
menkul k›ymet sat›ﬂ geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluﬂmas›,
b) Yurt d›ﬂ›ndaki iﬂtirakin ticari bilanço kâr› üzerinden %10’dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam
vergi yükü taﬂ›mas›,
c) Yurt d›ﬂ›nda kurulu iﬂtirakin ilgili y›ldaki toplam gayri safi has›lat›n›n 100 YTL karﬂ›l›¤› yabanc› paray› geçmesi
Kontrol edilen yabanc› kurum kazançlar›, da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n yurt d›ﬂ› iﬂtirakin hesap döneminin kapand›¤›
ay› içeren hesap dönemi itibariyle tam mükellef kurumlar›n, geçici vergi dönemi matrahlar› ile iliﬂkilendirilmeksizin,
kurumlar vergisi matrah›na hisseleri oran›nda dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulur. Türkiye’de vergilenmiﬂ
bu kazanc›n yurt d›ﬂ›ndaki kurum taraf›ndan sonradan da¤›t›lmas› durumunda, elde edilen kâr paylar›n›n sadece
vergilenmemiﬂ k›sm› kurumlar vergisine tabi tutulur.
Macaristan
Macaristan’da yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oran› %16 iken, 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere %4 oran›nda ilave vergi getirilmiﬂtir. ‹lave vergi oran› sadece 2006 mali y›l›n›n son çeyre¤indeki vergi öncesi
kâr rakam› için geçerli olup 2007 y›l›ndan itibaren y›ll›k olarak yürürlükteki vergi oran› olacakt›r.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde dönemlere ait vergi gideri, aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenmiﬂtir:

- Cari dönem kurumlar vergisi
- Ertelenen vergi (gideri)/geliri

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

(14.231.605)
(1.892.403)

(9.897.678)
2.940.541

(16.124.008)

(6.957.137)

Ertelenen vergiler
Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan ﬂirketin ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden
vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi
karﬂ›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm ﬂirketler için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
Grup, ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin yasal ve SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca
haz›rlanm›ﬂ mali tablolarda farkl› de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Vergi Kanunlar› ve SPK Muhasebe
Standartlar›’na göre de¤iﬂik raporlama dönemlerinde muhasebeleﬂmesinden ortaya ç›kmaktad›r. ‹leriki dönemlerde
gerçekleﬂecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve
yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (31 Aral›k 2007: %20). Macaristan için söz konusu oran %20’dir.
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31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle birikmiﬂ geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve
yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak hesaplamalar›n›n dökümü
aﬂa¤›daki gibidir:
Vergilendirilebilir
Ertelenen vergi
birikmiﬂ geçici farklar
varl›klar›/yükümlülükleri
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007
31 Aral›k 2008
31 Aral›k 2007
Kullan›lmam›ﬂ mali zararlar (*)
SWAP sözleﬂmeleri kur de¤erlemeleri (*)
Maddi ve maddi olmayan duran
varl›klar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi
matrah› aras›ndaki net fark
‹zin karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

-

(11.905.332)
(1.998.977)

-

2.381.066
399.796

(3.361.351)
(149.017)
(25.499)

(676.019)
(201.367)
(22.874)

672.270
29.803
5.100

135.204
40.273
4.575

707.173

2.960.914

Ertelenen vergi varl›klar›
Maddi ve maddi olmayan duran
varl›klar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi
matrah› aras›ndaki net fark
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Ertelen sigorta tazminat geliri
‹zin karﬂ›l›¤›
Tahakkuk eden sat›ﬂ komisyonlar›
Dava karﬂ›l›klar›
Tahakkuk eden personel
ikramiye giderleri
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Tahakkuk etmemiﬂ finansman giderleri
Tahakkuk etmemiﬂ finansman gelirleri
Ertelenen vergi yükümlülükleri

32.984.715
(4.776.361)
(2.268.450)
(1.539.333)
(1.300.386)
(432.447)

33.818.736
(3.521.027)
(1.747.050)
(1.406.203)
(1.011.487)
(312.735)

(6.596.943)
955.272
453.690
307.867
260.077
86.489

(6.763.747)
704.205
349.410
281.241
202.297
62.547

(376.789)
(49.781)
-

(256.850)
(49.781)
(24.491)
5.162

75.357
9.956
-

51.370
9.956
4.898
(1.032)

(4.448.235)

(5.098.855)

(*) Kullan›lmam›ﬂ mali zararlardan oluﬂan vergi alaca¤›, gelecek dönemlerde yeterli mali kâra sahip olunmas›n›n
kuvvetle muhtemel olmas› durumunda kay›tlara yans›t›l›r. CGHH’nin gelecekteki nakit ak›mlar›n›n piyasa
de¤erlerinde oluﬂacak de¤iﬂikliklere iliﬂkin kur riskine karﬂ› koruma sa¤lamas› maksad›yla gerçekleﬂtirdi¤i vadeli
döviz al›m sat›m iﬂlemine (Dipnot 14) ra¤men, Macaristan’da ve uluslararas› piyasalarda yaﬂanmakta olan
ekonomik krizin Macar Forinti’nin özellikle Avro karﬂ›s›nda muhtemel de¤er kaybetme riski nedeniyle oluﬂabilecek
kur fark› giderleri CGHH’nin 16.591.944 YTL tutar›ndaki mali zarar›n›n bir k›sm›ndan ya da tamam›ndan
öngörülebilirbir vade de istifade edememe ihtimali ortaya ç›km›ﬂt›r. Macar vergi sisteminde kullan›lmam›ﬂ mali
zararlar›n taﬂ›nmas› ile ilgili zaman s›n›rlamas› olmamas›na ra¤men, 3.318.189 YTL tutar›ndaki ertelenmiﬂ vergi
alaca¤›n› kay›tlara yans›tmam›ﬂt›r.
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Ertelenen vergi hareket tablosu aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1 Ocak

(2.137.941)

(4.900.035)

Yabanc› para çevrim fark›
Cari dönem ertelenen vergi geliri

289.282
(1.892.403)

(178.447)
2.940.541

31 Aral›k

(3.741.062)

(2.137.941)

D‹PNOT 24 - H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
Hisse baﬂ›na kâr miktar›, 35.044.734 YTL tutar›ndaki net dönem kâr›n›n, ﬁirket hisselerinin dönem içindeki a¤›rl›kl›
ortalama pay adedine (31 Aral›k 2008: 24.300.000 adet, 31 Aral›k 2007: 24.300.000 adet) bölünmesiyle hesaplan›r.
Hesaplamas› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Hissedarlara ait net kâr

35.044.734

26.141.069

Hisselerin a¤›rl›kl› ortalama say›s›
Beheri 1 YKr nominal de¤erli hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi (‘000)

24.300.000

24.300.000

1,44

1,08

Hisse baﬂ›na kazanç
D‹PNOT 25 - ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI

Dönem sonlar› itibariyle iliﬂkili taraflardan alacaklar ve iliﬂkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içinde iliﬂkili
taraflarla yap›lan iﬂlemlerin özeti aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu 135

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

i) ‹liﬂkili taraflarla olan bakiyeler
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

15.496.645
53.869
20.870
-

35.189
23.507

15.571.384

58.696

‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Çelebi Holding A.ﬁ. (*)
Ortado¤u Antalya Liman ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.
Çelebi Marina ve Yat ‹ﬂletmecili¤i
Di¤er

(*) ‹lgili tutar›n 15.475.715 YTL’lik k›sm› ﬁirket’in Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›¤› olan Çelebi IC Antalya
Havaliman› Terminal Yat›r›m ve ‹ﬂletme A.ﬁ.’nin 7 Kas›m 2008, 10 Kas›m 2008 ve 24 Kas›m 2008 tarihlerinde Çelebi
Holding A.ﬁ.’ye ödemiﬂ oldu¤u toplam 14.998.200 YTL avans ve bu avanslara iliﬂkin tahakkuk eden 477.515 YTL
tutar›nda faizi içermektedir.
Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klardan alacaklar

Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal
Yat›r›m ve ‹ﬂletme A.ﬁ.
‹liﬂkili taraflardan alacaklar - net

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

265.106

225.913

15.836.490

284.609

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

5.618.041
547.938
290.710
1.100
1.008
7.965

260.617
765.680
703.323
1.309
9.998
-

6.466.762

1.740.927

‹liﬂkili taraflara borçlar

Çelebi IC Hava Terminali ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.
Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret A.ﬁ.
Çelebi Holding A.ﬁ. (*)
Ortaklara borçlar (Ödenecek temettüler)
Çelebi Hizmet G›da ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.
Çelebi Denizcilik

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Çelebi Holding'e olan borcun 506.838 YTL'lik k›sm› holding giderleri kat›l›m pay›
nedeniyle ﬁirket’e ve Çelebi Güvenlik'e kesilen faturalardan kaynaklanmaktad›r.

136 Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. 2008 Faaliyet Raporu

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹ A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

ii) ‹liﬂkili taraflar ile yap›lan önemli iﬂlemler
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

542.923
485.255
377.099
265.493
226.071
579

383.851
408.979
235.500
124.691
224.215
5.155

30

615

1.897.450

1.383.006

3.316.552

3.091.653

22.791.865

21.318.741

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

5.014.728
3.017.299

4.540.360
2.938.931

8.032.027

7.479.291

9.227.872

9.910.720

4.558.373

4.263.748

‹liﬂkili ﬂirketlere muhtelif sat›ﬂlar
Çelebi IC Hava Terminali ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.
Ortado¤u Antalya Liman ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.
Çelebi Holding A.ﬁ.
Çelebi Marina ve Yat ‹ﬂletmecili¤i A.ﬁ.
Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret A.ﬁ.
Çelebi Hizmet G›da ‹ﬂletmeleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Çelebi Hizmet Restorant ‹ﬂletmeleri
ve G›da Turizm ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.

Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klara muhtelif sat›ﬂlar
Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal Yat›r›m ve ‹ﬂletme A.ﬁ.
‹liﬂkili ﬂirketlerden kira gelirleri
Çelebi IC Hava Terminali ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.

‹liﬂkili ﬂirketlere ödenen personel ve müﬂteri taﬂ›ma giderleri
Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret A.ﬁ.
Çelebi IC Hava Terminali ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.

Holding giderleri kat›l›m pay› (**)
Çelebi Holding A.ﬁ.
‹liﬂkili ﬂirketlerden genel giderler kat›l›m pay› gelirleri (***)
Çelebi IC Hava Terminali ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.
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31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

2.616.255

-

2.260.964
1.947.560
22.348

2.441.731
2.112.714
15.056

4.230.872

4.569.501

186.830

303.360

Holding kat›l›m pay› iadesi gelirleri
Çelebi Holding A.ﬁ. (Dipnot 20)
‹liﬂkili ﬂirketlerden di¤er al›mlar (****)
Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret. A.ﬁ.
Çelebi Holding A.ﬁ.
Di¤er

Müﬂterek Yönetime tabi ortakl›klardan muhtelif al›ﬂlar
Çelebi IC Antalya Havaliman› Terminal Yat›r›m ve ‹ﬂletme A.ﬁ.

(**) Çelebi Holding A.ﬁ.’ye ödenen holding giderleri kat›l›m paylar› Çelebi Hava Servisi A.ﬁ. ve Çelebi Güvenlik
Sistemleri ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ.’nin Çelebi Holding A.ﬁ.’den ald›¤› hukuki dan›ﬂmanl›k, mali dan›ﬂmanl›k ve insan
kaynaklar› dan›ﬂmanl›k hizmetlerini içermektedir. Bu giderler Çelebi Holding A.ﬁ.’nin iﬂtirakleri aras›nda kiﬂi say›lar›,
ﬂirket cirolar› ve aktif büyüklükleri gibi kriterler dikkate al›narak oluﬂturulan anahtar vas›tas›yla dönemler aras›nda
tutarl› bir ﬂekilde yap›lmaktad›r (Dipnot 19).
(***) Çelebi IC’nin yap-iﬂlet-devret kapsam›nda yapm›ﬂ oldu¤u d›ﬂ hatlar terminalinde, yap›lan sözleﬂme ve yönetim
plan› gere¤i Çelebi-IC Hava Terminali ‹ﬂletme ve Ticaret A.ﬁ.’ye kiralanan ofis ve iﬂletme mahalleri kira bedelleri
üzerinden hesaplanan kat›l›m paylar›d›r.
(****) Di¤er al›mlar, araç kiras›, organizasyon bedelleri ve di¤er sair giderlerden oluﬂmaktad›r. ‹liﬂkili ﬂirketlerden
di¤er al›mlar alt›nda s›n›fland›r›lan Çelebi Holding A.ﬁ.’den yap›lan al›mlar, direkt ﬁirket’le ilgili, ﬁirket nam ve
hesab›na Çelebi Holding A.ﬁ. taraf›ndan yürütülen iﬂ geliﬂtirme projeleri ve ihaleler ile ilgili ﬁirket’e yans›t›lan
masraflardan oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle iliﬂkili taraflar lehine, kredilerle ilgili verilen kefaletler aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

Çelebi Holding A.ﬁ.
Çelebi IC (*)

ABD Dolar›

YTL

45.154.000

20.000.000
-

31 Aral›k 2007
ABD Dolar›
YTL
45.154.000

25.750.000
-

(*) Çelebi IC 90.308.800 ABD dolar› (2007: 90.308.800 ABD dolar›) tutar›nda kredi için sözleﬂme imzalam›ﬂ olup,
Grup bu kredilerin %50’sine garanti vermiﬂ bulunmaktad›r. Söz konusu kredinin, yap›lan geri ödemelerle 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle bakiyesi bulunmamaktad›r. ‹lgili Banka, Çelebi IC ile 30 Nisan 2004 tarihinde akdedilmiﬂ olan
sözkonusu 90.308.800 USD tutarl› Kredi Sözleﬂmesi ve bu Kredi Sözleﬂmesi taht›nda Grup’un Bankaya hitaben
vermiﬂ oldu¤u garantiden kaynaklanan yükümlülüklerinden ibra edilmesinin uygun oldu¤una karar vermiﬂtir.
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Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar:
ﬁirket üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yard›mc›lar›
olarak belirlemiﬂtir.
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

6.109.673
168.432

5.519.858
85.880

6.278.105

5.605.738

Ücret ve benzerleri
K›dem tazminat› giderleri

D‹PNOT 26 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
Finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolay›, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimlerin etkileri dahil çeﬂitli finansal riskleri
yönetmeye odaklanm›ﬂt›r. Grup, risk yönetim program› ile piyasalardaki dalgalanmalar›n getirece¤i potansiyel
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›ﬂt›r.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktad›r.
Faiz oran› riski
ﬁirket yönetimi, faiz oran›na duyarl› varl›k ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluﬂan do¤al
tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz do¤uran varl›klar›n› k›sa vadeli yat›r›m araçlar›nda
de¤erlendirmektedir. Ayr›ca gerekli görüldü¤ü takdirde, türev araçlardan faiz takas› sözleﬂmelerinin s›n›rl› kullan›m›
ile de¤iﬂken faizli banka borçlar›ndan kaynaklanan faiz riskinden kendini korumaktad›r.
ﬁirketin faiz oran›na duyarl› finansal araçlar›n› gösteren tablo aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

34.212.669

33.547.984

7.807.214

9.989.796

62.118.780

72.182.634

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal Varl›klar
- Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr zarara yans›t›lan varl›klar
Finansal Yükümlülükler
De¤iﬂken faizli finansal araçlar
Finansal Yükümlülükler

31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren ilk dönemde faiz geliri elde etti¤i vadeli mevduat faiz oranlar› %2 yüksek/düﬂük
ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit olsayd›, vadeli mevduat faiz gelirleri, 5.396 YTL yüksek/düﬂük olacakt› (31 Aral›k
2007: 82.725 YTL).
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Kredi riski
Kredi riski, nakit ve nakit benzeri de¤erlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiﬂ alacaklar›
kapsayan kredi riskine maruz kalan müﬂterilerden oluﬂmaktad›r. (Dipnot 8).
Likidite ve Fonlama riski
Kredilerin geri ödeme dönemi ve miktarlar›ndan oluﬂan nakit ak›ﬂ›, Grup’un faaliyetlerinden yarataca¤› serbest nakit
ak›ﬂ miktar› dikkate al›narak yönetilmektedir. Dolay›s›yla, bir yandan gerekli oldu¤unda faaliyetten yarat›lan nakitle
borç ödenmesi opsiyonu elde tutulurken, di¤er yandan da yeterli say›da, güvenilir ve yüksek kalitede kredi
kaynaklar› eriﬂebilir bulundurulmaktad›r. Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihinde bir y›ldan uzun vadeli 54.882.985 YTL
tutar›nda finansal borcu bulunmaktad›r (31 Aral›k 2007: 48.946.861 YTL) (Dipnot 7).
ﬁirket’in finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aﬂa¤›daki gibidir:

Defter
de¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca
nakit
ç›k›ﬂlar
toplam

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka Kredileri
70.218.618

91.606.947

Ticari borçlar
-‹liﬂkili Taraf
-Di¤er

6.466.762
11.140.423

6.466.762
11.140.423

6.466.762
11.140.423

-

-

-

Di¤er Borçlar
-‹liﬂkili taraf
-Di¤er

71.668

71.668

71.668

-

-

-

Defter
de¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca
nakit
ç›k›ﬂlar
toplam

3 aydan
k›sa

3-12 ay
aras›

1-5 y›l
aras›

5 y›ldan
uzun

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka Kredileri
82.172.430

102.801.105

3.446.887 34.394.669 64.959.549

-

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

3 aydan
k›sa

3-12 ay
aras›

1-5 y›l
aras›

5 y›ldan
uzun

5.827.178 13.581.449 72.198.320

-

Ticari borçlar
-‹liﬂkili Taraf
-Di¤er

1.740.927
10.880.008

1.740.927
10.880.008

1.740.927
10.880.008

-

-

-

Di¤er Borçlar
-‹liﬂkili taraf
-Di¤er

2.329

2.329

2.329

-

-

-
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Döviz kuru riski
Grup, çok say›da para birimi ile yapt›¤› operasyonlar› nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktad›r. Bu riskin
yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalar›ndan en az etkilenecek ﬂekilde, di¤er bir deyiﬂle s›f›ra yak›n bir döviz
pozisyonu seviyesinin korunmas›d›r.
Bu amaçla para birimlerinin çapraz veya Yeni Türk Liras›’na karﬂ› pozisyonlar›n›n toplam özkaynak tutar›na oranlar›
belli s›n›rlar içinde tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olmas› durumunda türev iﬂlemler de yap›lmaktad›r. Bu kapsamda
Grup’un as›l olarak tercih etti¤i yöntem vadeli döviz iﬂlemleridir (Dipnot 27).
Grup, baﬂl›ca Avro, ABD dolar› ve HUF cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle YTL; ABD dolar› karﬂ›s›nda %10 oran›nda düﬂük/yüksek olsayd› ve di¤er tüm
de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, haz›r de¤erlerden ve al›nan ve
verilen avanslardan oluﬂan kur fark› kâr›/zarar› sonucu net kâr 624.635 YTL (31 Aral›k 2007: 1.471.701YTL) daha
düﬂük/yüksek olacakt›.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle YTL; Avro karﬂ›s›nda %10 oran›nda düﬂük/yüksek olsayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler
sabit kalsayd›, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, haz›r de¤erlerden ve al›nan ve verilen
avanslardan oluﬂan kur fark› kâr›/zarar› sonucu net kâr 3.523.637 YTL (31 Aral›k 2007: 5.313.718 YTL) daha
düﬂük/yüksek olacakt›.
31 Aral›k tarihleri itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n tutarlar› aﬂa¤›daki gibidir:
2008

2007

Döviz cinsinden varl›klar
Döviz cinsinden yükümlülükler (-)

57.158.437
(82.450.765)

56.230.719
(92.608.401)

Net bilanço pozisyonu

(25.292.328)

(36.377.682)

-

-

(25.292.328)

(36.377.682)

Türev enstrümanlar›n net pozisyonu (*)
Net döviz pozisyonu

(*) Dipnot 14 'te belirtilen vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmesi iﬂlemi UMS 39' a göre ﬁirket'in gelecekteki tahmin
edilen nakit ak›mlar›n›n piyasa de¤erlerinde oluﬂabilecek de¤iﬂikliklere iliﬂkin riskleri ortadan kald›rmak amac›yla
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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31 Aral›k 2008 itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar ve borçlar›n YTL karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

ABD dolar›

Avro

Di¤er para
birimleri

Toplam
YTL

17.229.796
2.321.241
3.763
9.612

24.181.746
9.210.803
21.177
164.776

190.189
3.825.334

41.601.731
11.532.044
24.940
3.999.722

19.564.412

33.578.502

4.015.523

57.158.437

(2.385.459)
(210.040)
(1.029.913)
(24.200)
(9.401.567)
(266.888)

(12.720.186)
(54.882.985)
(715.656)
(347)
(495.700)

(317.824)
-

(15.105.645)
(55.093.025)
(2.063.393)
(24.547)
(9.401.567)
(762.588)

(13.318.067)

(68.814.874)

(317.824)

(82.450.765)

6.246.345

(35.236.372)

3.697.699

(25.292.328)

Varl›klar:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Di¤er

Yükümlülükler:
K›sa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
Di¤er

Net bilanço pozisyon
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31 Aral›k 2007

ABD dolar›

Avro

Di¤er para
birimleri

Toplam
YTL

26.709.008
3.823.019
97.637
71.989

8.837.830
10.242.156
244.306
1.554

5.222.586
973.812
6.822
-

40.769.424
15.038.987
348.765
73.543

30.701.653

19.325.846

6.203.220

56.230.719

(8.220.496)
(1.747.050)
(1.175.233)
(112.509)
(4.729.359)
-

(24.982.824)
(47.199.810)
(252.229)
(28.160)
-

(4.120.649)
(35.210)
(4.872)

(33.203.320)
(48.946.860)
(5.548.111)
(175.879)
(4.729.359)
(4.872)

(15.984.647)

(72.463.023)

(4.160.731)

(92.608.401)

14.717.006

(53.137.177)

2.042.489

(36.377.682)

Varl›klar:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Di¤er

Yükümlülükler:
K›sa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
Di¤er

Net bilanço pozisyon

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren y›llara ait toplam ihracat ve ithalat tutarlar›n›n YTL karﬂ›l›klar›n›
gösteren tablo aﬂa¤›daki gibidir:

Toplam ihracat tutar›
Toplam ithalat tutar›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

192.031
1.300.073

219.730
3.305.416

Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken ﬁirket’in hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini
azaltmak amac›yla en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için ﬁirket’in faaliyetlerinin devam›n› sa¤layabilmektir.
Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için ﬁirket ortaklar›, ortaklara ödenen temettü tutar›n› SPK
mevzuat›n›n izin verdi¤i ölçülerde de¤iﬂtirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler ç›karabilir ve
borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilir.
Sektördeki di¤er ﬂirketlerle paralel olarak ﬁirket sermayeyi borç/sermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran net
borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri de¤erler ve ertelenmiﬂ vergi
yükümlülüklerinin toplam borç tutar›ndan düﬂülmesiyle hesaplan›r. Toplam sermaye, bilançoda gösterildi¤i gibi
özsermaye ile net borcun toplanmas›yla hesaplan›r.
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31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle net borç/(özsermaye+net borç) oran› aﬂa¤›daki gibidir:

Toplam yükümlülükler
Nakit ve nakit benzerleri
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Net borç
Özkaynaklar
Özkaynaklar+net borç
Net borç/(Özkaynaklar+net borç) oran›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

137.772.721
(53.638.275)
(4.448.235)
79.686.211
130.331.380
210.017.591
%38

127.315.651
(45.968.249)
(5.098.855)
76.248.547
123.093.144
199.341.691
%38

D‹PNOT 27 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
i) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi hakk›ndaki 5083 say›l› kanunun 1. maddesi uyar›nca ve 4 Nisan 2007
tarihli ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince, Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruﬂta yer alan “Yeni”
ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kald›r›lm›ﬂt›r. Buna göre bir önceki para birimi olan
Yeni Türk Liras› de¤erleri TL’ye ve Kr’ye dönüﬂtürülürken 1 Yeni Türk Liras›, 1 TL’ye ve 1 Yeni Kuruﬂ, 1 Kr’ye eﬂit
tutulmaktad›r.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iﬂlem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü
belgenin yan› s›ra ödeme ve de¤iﬂim araçlar›nda Yeni Türk Liras›’na yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüﬂüm
oran› ile TL cinsinden yap›lm›ﬂ say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, mali tablo ve
kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Yeni Türk Liras›’n›n yerini alm›ﬂ bulunmaktad›r.
ii) ﬁirket ile Acciona SA Grubu ile yürütülmekte olan görüﬂmelerin sonland›r›lmas›na neden olan bir tak›m engellerin
ortadan kalkmas› ve gerekli izinlerin öngörülebilir sürelerde temin edilebilme ihtimalinin ortaya ç›kmas› nedeniyle,
ilgili taraflar, ‹spanya ve Almanya'da faaliyet gösteren havalan› yer hizmetleri ﬂirketlerinin hisselerinin %100'ünün
ﬁirket taraf›ndan iktisap edilmesine iliﬂkin görüﬂmelere, imzalanan gizlilik ve münhas›rl›k anlaﬂmas› çerçevesinde,
yeniden baﬂlama karar› alm›ﬂt›r.
D‹PNOT 28 - KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
ﬁirket’in Atatürk Havaliman› (“AHL”) C Terminali’nde bulunan kargo - antrepo faaliyetlerini sürdürdü¤ü deposu 24
May›s 2006 tarihinde meydana gelen yang›n sonucunda zarar görmüﬂtür.
Söz konusu yang›nda ﬁirket’e ait makine, tesis ve cihazlar d›ﬂ›nda (Dipnot 10’da aç›kland›¤› ﬂekliyle) antrepoda
bulunan 3. ﬂah›slara ait emtia da zarar görmüﬂ bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle söz konusu emtia
sahipleri ve antrepo’da bulunan emtialar›n yük ilgililerinin bir bölümü u¤rad›klar› zararla ilgili olarak ﬁirket’e ve
ﬁirket’in Sigorta ﬁirket’ine baﬂvurmuﬂ, bir bölümü de icra takibi baﬂlatmak veya dava açmak suretiyle zararlar› ile
ilgili tazminat talebinde bulunmuﬂlard›r.
Yang›n nedeniyle ‹stanbul Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n 2006/37927 E.Say›l› dosyas›yla soruﬂturma baﬂlat›lm›ﬂ
ve soruﬂturma sonucunda yang›n›n ç›kmas›na fiilleriyle sebep olduklar› belirlenen dördü Devlet Hava Meydanlar›
güvenlik görevlisi biri Atatürk Havaliman› güvenlik görevlisi olmak üzere toplam beﬂ kiﬂi hakk›nda, Bak›rköy 3. Sulh
Ceza Mahkemesinin 2006/817 E. say›l› dosyas›yla ceza davas› aç›lm›ﬂt›r. Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n an›lan
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1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

mahkemeye sundu¤u iddianamede ﬁirket suçtan zarar gören olarak nitelendirilmiﬂtir. ﬁirket, mahkemeye sunulan
müdahale dilekçesi ile suçtan zarar görmüﬂ olmas› nedeniyle özel hukuka iliﬂkin her türlü yasal talep haklar› sakl›
kalmak kayd›yla faillerin cezaland›r›lmas› ve müdahil s›fat›yla duruﬂmalara kabulünü talep etmiﬂtir.
Söz konusu soruﬂturma sonucu neticesinde ﬁirket yönetimi, hukuk dan›ﬂman› ve avukatlar›, ﬁirket’in yang›n›n
ç›kmas›na sebep olmad›¤› ve yang›n dolay›s›yla sorumlu tutulmas›n› gerektiren bir sebep de saptanamad›¤› için,
yük sahiplerine veya yük dolay›s›yla zarara u¤rayan di¤er kimselere karﬂ› hukuki anlamda bir sorumlulu¤unun
bulunmad›¤›n› öngörmektedir. Bu nedenle yang›n›n ç›kmas›na kendi eylemi ile (veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u
kimselerden birinin eylemi sonucunda) sebep olmuﬂ bulunmayan ve yang›na ba¤l› zararlar› önlemekte de ﬂu ana
kadar herhangi bir kusuru belirlenmeyen ﬁirket’in tamamen kendi denetimi d›ﬂ›nda, önleyemeyece¤i ve
sonuçlar›ndan kaç›namayaca¤› bir ﬂekilde meydana gelen yang›n sebebiyle tazminat ödemekle yükümlü tutulmas›
uzak bir olas›l›k olarak
görülmektedir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, ﬁirket yönetimi kuvvetli bir olas›l›k olmamas›na ra¤men hava yolu taﬂ›mac›l›¤› ve di¤er
hukuk kurallar› çerçevesinde mevcut baﬂvuru ve davalar ile talep edilen azami tazminat tutar›n›n yaklaﬂ›k 9.423.988
YTL olabilece¤ini öngörmektedir. Di¤er taraftan yang›nla ilgili olarak ﬂirket aleyhine aç›lm›ﬂ ﬁirket’in di¤er daval›lar
(DHM‹, Di¤er Antrepo ‹ﬂletmecileri, Sigorta ﬁirketleri) ile birlikte müﬂtereken daval› s›fat›yla taraf durumunda oldu¤u
50.885.451 YTL (Dipnot 14) ve münferiden daval› s›fat›yla taraf durumunda oldu¤u 8.448.039 YTL olmak üzere
toplam 59.333.490 YTL tutar›nda dava ve icra takipleri bulunmaktad›r. ﬁirket’in, söz konusu emtialar ile ilgili 31
Aral›k 2008 tarihi itibariyle tamam› tahsil edilmiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan ﬁirket’in yang›ndan hukuken sorumlu tutulmas›
durumunda kullan›lmas› öngörülen 1.500.000 ABD dolar› tutar›nda bir sigorta poliçesi bulunmaktad›r. Buna ilaveten
ﬁirket’in sadece yang›ndan dolay› hukuken sorumlu tutulmas› durumunda devreye girecek 10.000.000 ABD dolar›
tutar›nda teminat› olan bir baﬂka sigorta poliçesi de mevcuttur.
ﬁirket yönetimi taraf›ndan yang›n s›ras›nda antrepoda bulunan emtialarla ilgili hasar durumunun tam olarak
belirlenememesi ve ﬁirket’in tazminat ödemekle yükümlü tutulmas›n›n uzak bir olas›l›k olarak görülmesi sebebiyle
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihli konsolide mali tablolarda herhangi bir karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.
Öte yandan, ﬁirket antrepoculuk faaliyetlerini Güneﬂli antrepo ve THY A.O.’ndan DHM‹’nin muvaffakat› ile kiralanan
Atatürk Havaliman›’ndaki tesislerde sürdürmektedir.
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