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THY Anonim Ortaklığı, yüzde 49,12 oranındaki hissesi Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na, dolayısıyla kamuya ait olan bir kuruluştur. Bir adet altın hisse marifeti 
ile de THY’de yönetim tamamen kamunun elindedir. Bu kapsamda; 
 
1- Yönetim organlarının tamamı kamu tarafından atandığı halde denetiminin kamu 
hükümlerine tabi olmadığı başka bir kamu kurum kuruluşu var mıdır? Sadece geçen 
yıl 1 milyar TL zarar ettiği halde bu sistemde ısrar edilmesi ve sorumlulardan hesap 
sorulamamasının nedeni nedir? Bu zararın THY yönetim ve denetim kurularına rücu 
edilmesi düşünülmekte midir? 
2- Uzun yıllardan beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca toplu İş 
görüşmelerinde Tarafsız Resmi Arabulucular listesinin değişmez ismi olan Prof. Dr. 
Fevzi Şahlanan, hangi tarihten itibaren THY’ye hukuk danışmanı olarak hizmet 
vermektedir? 
3- Prof. Dr. Şahlanan’a bu hizmetleri karşılığında yıllar itibarı ile ne kadar ödeme 
yapılmıştır? Prof. Şahlanan, THY ile Hava-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşme 
süreçlerinde Tarafsız Arabulucu olarak görev yapmış mıdır? 
4- Bakanlığın Tarafsız Arabulucu listesinde yer alan bir akademisyenden ücretli 
danışman olarak yararlanılması hukuken ve ahlaken doğru mudur? 
5- Ülkede iş hukuku alanında temayüz etmiş birçok hukukçu ve akademisyen mevcut 
iken Tarafsız Arabulucu Listesindeki bir akademisyenden “danışman” olarak 
yararlanılması, toplu iş sözleşmelerindeki dengenin THY adına bozulması amacıyla 
hareket edildiği anlamına gelmez mi? 
6- Bu uygulama, Tarafsız Resmi Arabulucular listesinde yer alan diğer isimlerin de 
“ileride THY ile danışmanlık ilişkisine girme beklentisi ile hareket edebilecekleri” 
ithamlarına yol açmayacak mı? 
7- Son 10 yılda toplu iş sözleşmesi süreçlerinde THY tarafından haricen yardım 
alınmış mıdır? Alınmış ise kime veya kimlere bu maksatla ne kadar ödeme 
yapılmıştır? Böyle bir uygulamanın geçmişte örneği var mıdır?  
8- THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu 6 Haziran 2012 günü ekonomi 
editörleriyle yaptığı basın toplantısında THY çalışanlarının aylık “giydirilmiş” 
ücretlerini açıklayarak kamuoyu ile THY emekçilerini karşı karşıya getirmiş ve hedef 
gösterdiği yorumlarına katılıyor musunuz?  
9- Yarısı devlete yarısı halka ait olan THY’nin ve yan şirketlerinin Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Topçu ile THY Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Başkanlar ile 
birim amiri ve müdürlerinin aylık “giydirilmiş” ve “giydirilmemiş” ücretleri ne 
kadardır? 
10- 19 Kasım 2002’den bu yana THY’de hangi tarihte kaç kişi hangi pozisyonlarda işe 
alındı, kaç kişi emekli oldu, kaç kişi kurumdan ayrıldı? Yıllar itibariyle bu sayılar 
kaçtır? 


