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  Umut Oran 

İstanbul Milletvekili 
 
THY Anonim Ortaklığı yüzde 49,12 oranındaki hissesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, 

dolayısıyla kamuya ait olan bir kamu kuruluşudur. Bu kapsamda; 

1. THY Yönetim Kurulu Başkanı, THY Genel Müdürü Temel Kotil’i görevden mi 
aldı?  

2. Sayın Temel Kotil’in, THY’nin sponsoru olduğu basketbol turnuvası 
için gittiği finallerden acilen geri dönmesine yol açılacak derecedeki 
ivedi görevden almanın gerekçesi nedir? 

3. Sayın Temel Kotil’in 13 Mayıs 2013-10 Haziran 2013 arasında ücretli izine 
çıkarıldığı bilgisi doğru mudur? 

4. 2003’te Genel Müdür Yardımcısı olarak THY’de çalışmaya başlayan ve 18 Nisan 
2005’ten bu yana 8 yıldır genel müdürlük yapan Temel Kotil’in görevden 
alınma/izine çıkarılma gerekçesi nedir? Kotil’in görevinden alındığı doğru ise 
buna dair Yönetim Kurulu (YK) kararının tarihi nedir, karar oybirliğiyle mi alındı, 
görevden almaya muhalif kalan YK üyesi var mıdır? 

5. THY’nin Mayıs ayı başında hostesler için kırmızı ruj yasağı koymasından bir hafta 
sonra Temel Kotil’in 9 Mayıs 2013’te Londra’da iken yaptığı "Bizim ruj rengiyle 
ilgili bir problemimiz yok. Ancak nasıl olmuşsa alt seviyedeki 
yöneticiler bize sormadan böyle bir karar almış. Bildiğiniz üzere 
Türkiye'de bazıları bu tür konularda biraz hassas. Biz büyük bir havayolu 
şirketiyiz ve ne yaptığımızı biliyoruz" şeklindeki sözleri nedeniyle mi THY 
Yönetim Kurulu kendisini görevden aldı? 

6. Bu durumda THY’de kırmızı ruj yasağı bugünkü tarih itibariyle var mıdır yok 
mudur? 

7. Geçen yıl işten çıkartılan ve mahkeme kararlarına rağmen işlerine iade edilmeyen 
305 çalışanın işe alınmasını önkoşul olarak getiren ve bu istemi kabul edilmediği 
için 15 Mayıs’ta THY’de grevin başlayacak olması karşısında böyle 
kritik bir dönemde Temel Kotil’in görevden alınması, ticari yaşamın 
gerçekleriyle çelişen bir durum yaratmıyor mu? 

8. THY Yönetim Kurulu niçin sendika ile anlaşarak grev olasılığını ortadan 
kaldırmıyor? 

9. Yaklaşık 5 bin civarındaki kabin memurunun aşamalı olarak işten 
çıkartılarak taşeronlaştırma uygulamasını THY’de de yaşama geçireceğiniz 
yönünde sektörden gelen duyumların gerçeklik payı nedir? 

10. THY Yöneticisi Coşkun Kılıç’ın daha önceki görev yerleri ve çalışma süreleri, 
eğitim durumu nedir? Ne zamandan bu yana THY’de çalışmaktadır? 

 

 


