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ŞİMDİ GÜNEY AMERİKA ZAMANI

Türk Hava Yolları 2016 yılında 
Güney Amerika’da, Havana, Karakas, 

Bogota ve Panama noktalarını 
yolcularının deneyimine sundu. 

2 noktadan oluşan Güney Amerika uçuş 
ağını 6 noktaya çıkaran Türk Hava Yolları, 
yolcularına büyülü dünyaların kapılarını 

aralıyor.
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KISACA TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları 
Ortaklık Yapısı

Türk Hava Yolları 2015 sonunda 299 olan uçak sayısını 2016 sonu 
itibarıyla 334’e ulaştırmıştır. Filodaki uçakların 87’si geniş gövdeli, 
234’ü dar gövdeli,  13 tanesi ise kargo uçağıdır.

Türk Hava Yolları 2016 yılı itibarıyla 51’i iç ve 247’si dış hat olmak 
üzere 298 noktaya uçmaktadır. Şirket’in yolcu sayısı 2016 yılında 
bir önceki yıla göre %2,5 artışla 62,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu 
artışı iç hatlarda %3,8, dış hatlarda ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir. 
Yolcu uçakları konma sayısı %2,7 artışla 475.303’e çıkmıştır.

2016 yılında Kargo - Posta taşımacılığı da %23,1 artışla 887.164 tona 
yükselmiştir.

%50,88 
Diğer 

(Halka Açık Kısım)

%49,12 
T.C. Başbakanlık 

Özelleştirme Dairesi 
Başkanlığı

DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE VE 
EN FAZLA DIŞ HAT NOKTASINA 
UÇAN HAVA YOLU ŞİRKETİ 
OLAN TÜRK HAVA YOLLARI, 
YOLCULARINI YERDE VE GÖKTE 
MEMNUN ETMEK ADINA BİTMEK 
BİLMEYEN BİR ENERJİYLE 
ÇALIŞIYOR. 

1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları A.O.’nun ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt 
dışında yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmaktır.

Ortaklık hisselerinin %50,88’i halka arz edilmiş olup %49,12’si ise Özelleştirme 
İdaresi’ndedir. Ortaklığın ödenmiş sermayesi 1,38 milyar TL’dir. Ortaklığın 2’si doğ-
rudan ve 9 tanesi de müşterek olmak üzere toplam 11 adet iştiraki bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları dünyada en fazla ülkeye ve en fazla dış hat noktasına uçan hava 
yolu şirketidir. 

TÜRK HAVA YOLLARI İLE 
DÜNYA YANI BAŞINIZDA

Dünyada en fazla ülkeye uçan 
hava yolu şirketi olan Türk Hava 
Yolları, İstanbul’un konforunu, 

huzurunu ve mutluluğunu tüm 
dünyaya sunuyor.
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FİNANSAL ANALİZ

ARTAN REKABET DÜNYA GENELINDE GELIRLERI DÜŞÜRDÜ
2016 yılı hem havacılık sektörü genelinde hem de Türk 
Hava Yolları özelinde birçok açıdan zorlu bir sene olmuştur. 
Hava yollarının en büyük maliyet kalemi olan akaryakıt 
fiyatlarında yaşanan %20’lere varan düşüş,  sektörde 
ortalama %6’lara varan kapasite artışını ve beraberinde 
artan rekabet koşullarını getirmiştir. Talep ve hava yolları 
finansalları üzerinde etkili olan bir diğer faktör de kurlarda 
yaşanan dalgalanmalar olmuştur. Özellikle gelişen ülke para 
birimlerinin USD karşısındaki değer kaybı sektörün fiyatlama 
ve planlama konusunda zorlanmasına sebep olmuştur.  

Global etkilerin yanı sıra 2016 yılında ülkemizde gerçekleşen 
olumsuz olayların da etkisiyle Türk Hava Yolları’nın toplam 
gelirleri geçen yıla göre %6,9 oranında gerilemiştir. IATA’ya 
göre dünya çapında hava yolları yolcu gelirleri %2,7, kargo 
gelirleri ise %9,5 oranında gerilemiştir. Türk Hava Yolları yol-
cu gelirlerindeki gerileme ise %8,3 olarak sektör ortalaması-
nın üzerinde seyrederken, yaşanan olumsuzluklara rağmen 
kargo gelirleri ise sektörün tam tersine bir gelişim göstererek 
%6,5 oranında artmıştır. 2016 yılındaki yolcu gelirleri toplam 
gelirin %89’unu oluştururken, kargo gelirleri ise %9’u olarak 
kaydedilmiştir. 

2015 2015

53 518
48 504

2016 2016

ETKIN KAPASITE VE GIDER YÖNETIMI
Türk Hava Yolları 2016 yılında Türkiye’de yaşanan 
olumsuz olaylardan en çok etkilenen şirketlerden 
biri olarak önemli oranda gelir kaybı yaşamıştır. 
Fakat yılın ikinci yarısından itibaren aldığı tasarruf 
tedbirleri ve etkin kapasite planlaması ile net 
karını neredeyse başa baş seviyesine getirerek 
gelir kaybını telafi etmeyi başarmıştır.  

Alınan tasarruf tedbirleri ve etkin kapasite 
planlaması aynı zamanda Arz Edilen Koltuk 
Kilometre başına Birim Gideri (CASK) 2016 yılında 
%7,2 oranında azaltarak 5,96 USc’ye gerilemesini 
sağlamıştır. Bu gerilemede, petrol fiyatlarındaki 
düşüşün de önemli oranda etkisi görülmektedir.

Operasyonel giderlerinin yaklaşık %30’luk kısmının 
Türk Lirası cinsinden olması nedeniyle TL’nin USD 
karşısındaki değer kaybından gider yönetiminde 
olumlu etkilenen Türk Hava Yolları, 2016 yılında 
da düşük birim maliyet avantajını küresel çapta 
korumaya devam etmiştir.IATA Global Pazar

2016 Global Havacılık Göstergeleri 
(Milyar ABD Doları)

2012-2016 Ortalama EBITDAR Marjı: %19,6

Başlıca Finansal Göstergeler 
(Milyon ABD Doları)

2015 2016  16/15 Değişim

Hasılat (Net) 10.522 9.792 -7%

Net Kar 1.069 -77 -107%

Net Kar Marjı 10,2% -0,8% -10,9 p

EBIT 1.039 -167 -116%

EBIT Marjı 9,9% -1,7% -11,6 p

EBITDAR 2.580 1.628 -37%

EBITDAR Marjı 24,5% 16,6% -7,9 p

2015 2016  Değişim

Kargo Geliri 53 48 -9,5%

Yolcu Geliri 518 504 -2,7%

Kapasite Artışı 5,5% 6,2% 0,7 p
Kargo Geliri 

(Milyar ABD Doları)
Yolcu Geliri 

(Milyar ABD Doları)

2015201420132012

Toplam CASK

Personel/AKK

7,92

3,00

7,94

2,96

7,74

2,82

6,42

1,96

5,96

1,43 1,36 1,26 1,07
1,10

1,57

3,49 3,63 3,66 3,40 3,29

Yakıt/AKK

Diğer/AKK

2016

ALINAN TASARRUF 
TEDBİRLERİ VE ETKİN 
KAPASİTE PLANLAMASI, 
KOLTUK KİLOMETRE 
BAŞINA BİRİM GİDERİ 
(CASK) %7,2 ORANINDA 
AZALTMIŞTIR.

Birim Giderler (USc)
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Diğer

206
996

8.590

Kargo Yolcu

Kategorilerine Göre Gelir Dağılımı 
(Milyon ABD Doları)

YÜKSEK NAKIT YARATMA POTANSIYELI
Türk Hava Yolları, karlılık ve nakit yaratma potansi-
yelini havacılık sektöründe yaygın bir performans 
kriteri olarak kullanılan EBITDAR değeri ile ifade 
etmektedir. Ortaklığımız 2016 yılında %16,6 EBIT-
DAR Marjı ile 1,6 Milyar USD EBITDAR elde etmiştir. 
Ülkemiz genelinde gerçekleşen olumsuzluklar ve 
havacılık endüstrisinde artan rekabet nedeniyle  
EBITDAR Marjı 2015 yılına göre 7,9 puan düşerken, 
EBITDAR da %37 oranında gerilemiştir. Buna 
rağmen, son beş yılda ortalama %19,6 oranında 
EBITDAR marjı yaratan Ortaklığımız, sektördeki 
en karlı hava yollarından biri olmaya devam 
etmektedir.

EN ÇOK IŞLEM GÖREN IKINCI HISSE
Türk Hava Yolları hissesi, 1990 yılından itibaren 
THYAO kodu altında Borsa Istanbul’da işlem 
görmektedir. Ortaklığımız halka açıklık oranı 2004, 
ve 2006’da yaptığı ikincil halka arzlardan sonra 
%50,88’e yükselmiştir. Yatırımcılar tarafından 
uzun yıllardır Türkiye’de en çok tercih edilen hisse 
senetleri arasında gösterilen Türk Hava Yolları his-
sesi yüksek likiditesi ve geniş yatırımcı tabanı ile 
2016 yılında 97 milyar TL’lik işlem hacmiyle Borsa 
İstanbul’un en çok işlem gören 2. hissesi olmuştur. 
Ortaklığımız hisse fiyatı ise faaliyet gösterdiğimiz 
bölgelerde yaşanan jeopolitik riskler ve küresel 
güvenlik kaygıları gibi hava taşımacılığı üzerinde 
doğrudan etkisi olduğu düşünülen olumsuz geliş-
meler sebebiyle 2016 yılında Borsa İstanbul’a göre 
%44 daha düşük performans göstermiştir. 

Türk Hava Yolları’nın piyasa değeri; sağlam temel-
lere dayanan büyüme stratejisi, etkin maliyet yö-
netimi ve artan operasyonel verimliliği sayesinde 
2011-2015 yılları arasında 3 katına çıkarak 12 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Ancak 2015 yılının son çeyreğinde 
başlayan ve 2016 yılında da devam eden terör 
olayları ve buna bağlı olarak artan güvenlik kaygısı 
nedeniyle hava yolu yolcu trafiği olumsuz etkilen-
miş, bu da THYAO hisse performansını etkileyerek 
piyasa değerinin %30 oranında düşüşle  8,4 milyar 
TL’ye gerilemesine neden olmuştur.

Kategorilerine Göre Gelir Dağılımı 
(Milyon ABD Doları)

Gelirlerin* Coğrafi Dağılımı 
(Milyon ABD Doları)

2015 2016  16/15 Değişim

Yolcu Geliri 9.368 8.590 -8,3%

Kargo Geliri 935 996 6,5%

Diğer Gelir 219 206 -5,9%

TOPLAM 10.522 9.792 -6,9%

2015 2016  16/15 Değişim

Yurt İçi 1.359 1.282 -6%

Orta Doğu 1.333 1.154 -13%

Avrupa 3.138 2.791 -11%

Afrika 842 914 9%

Amerika 1.294 1.297 0%

Uzak Doğu 2.337 2.148 -8%

Toplam 10.303 9.586 -7%

DENGELI GELIR PORTFÖYÜ
Ortaklığımızın geniş uçuş ağı, çeşitlendirilmiş bir 
gelir akışı sağlayarak bölgesel krizlere karşı doğal 
bir riskten korunma mekanizması oluşturmaktadır. 
Bölgesel gelir dağılımında en büyük pay %29,1 
ile Avrupa’ya aittir. Yeni açılan Panama, Havana, 
Karakas, Atlanta ve Bogota gibi uzun hatlarla 
birlikte  toplam gelir içinde payını artıran Amerika 
ise Uzak Doğu’dan sonra gelirde en büyük pay 
sahibi bölge konumuna gelmiştir. 2016 yılında 
bilet satışlarımızın %72’lik kısmının Türkiye dışında 
gerçekleşmiş olması ülkemiz için çok önemli bir 
hizmet ihracatını ifade etmektedir.  

FİNANSAL ANALİZ

Gelirlerin Coğrafi Dağılımı 

%13,4 
Yurt İçi

%13,5 
Amerika

%22,4 
Uzak Doğu

%12,0 
Orta Doğu

%29,1 
Avrupa

%9,5 
Afrika

* Yolcu ve Kargo Gelirleri
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SEKTÖREL GELİŞMELER VE 
2017 BEKLENTİLERİ

ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırımı ve devam-
lılığı kararı, Brexit oylaması, emtia fiyatlarındaki 
dalgalanmalar, para politikasındaki sıkılaştırmalar, 
küresel ticarette ve yatırımlarda yavaşlama 2016 
yılında dünya ekonomisinin büyümesini baskıla-
yan unsurlar olmuştur. 

Bu gelişmelerin etkisiyle, küresel ekonomi 2016 
yılını %3,1 büyüme ile tamamlamıştır. Gelişmiş 
ekonomiler %1,6 ile yavaş bir büyüme sergilerken, 
gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme %4,1 ile 
yatay seyrini korumuştur. 

Avrupa bölgesi; Brexit kararı, kemer sıkma politi-
kaları ve bölgede meydana gelen terör olayları et-
kisiyle 2016 yılını %1,7 büyüme ile tamamlamıştır. 
Euro’nun USD karşısında değer kaybetmeye devam 
etmesi, Brexit kararının oluşturacağı belirsizlik, 
AB bütünlüğünün sarsılmaya başlaması, Almanya 
ve Fransa’daki seçimler, mülteci sorunu 2017’de 
de Avrupa bölgesindeki büyümeyi etkileyen 
unsurlardan olacaktır. 2017 yılında %1,6 büyüme 
beklenmektedir1. 

ABD 2016 yılında %1,6 büyüme kaydederken, 2017 
yılında %2,3 büyüme beklemektedir. ABD işsizlik 
oranları, güven endeksi, FED kararları, 2016 seçim-
leri sonucu yeni hükümetin uygulayacağı siyasi 
ve ekonomik yol haritası 2017 yılındaki büyümeyi 
belirleyen unsurlar olacaktır1. 

Çin ekonomisi, ticaretin azalmasının da etkisiyle 
yavaşlama ve yeniden dengelenme dönemine 
girmiş ve 2016 yılını %6,7 büyüme ile tamamla-
mıştır. 2017 yılında ise ticaret hacminin artması 
beklentileriyle %6,5 büyüme beklenmektedir.1 
Hindistan’ın 2016 yılında ortaya koyduğu para 
politikalarının yetersizliği ile yıllık büyümesi %6,6 
ile sınırlı kalmıştır. 2017 yılı büyüme beklentisi 
ise %7,2 seviyesindedir. Önümüzdeki dönemde 
büyüme hızının Çin’i geçmesi öngörülmektedir1. 

Brezilya ve Rusya ise 2016 yılında negatif büyü-
menin etkisini azaltarak sırasıyla %-3,5 ve %-0,6 
küçülürken, 2017 yılında ekonomik iyileşmenin 
devam etmesiyle sırasıyla %0,2 ve %1,1 büyümesi 
beklenmektedir1. 

Benzer etkenlerin 2017 yılında da küresel ekono-
miyi etkilemesi beklentisi ile birlikte büyümenin 
2017’de  %3,4’e 2018’de de %3,6 seviyelerine 
ulaşması öngörülmektedir.

TÜRKIYE EKONOMISI %3,3’E YAKIN BÜYÜDÜ
Küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra yaşanan 
üzücü olaylar, başarısız kalkışma girişimi, bölgede 
meydana gelen siyasi gelişmeler 2016 yılında 
Türkiye ekonomisini belirleyen unsurlar olmuştur. 
Ortaya çıkan olumsuz koşullara rağmen Türkiye 
ekonomisi 2016 yılında %3,3 büyümüştür. 2017 
yılında beklenen turist sayısı ve turizm gelirlerinin 
artması, siyasi ilişkilerin pozitif yönde ilerlemesi, 
üzücü olaylarının etkisinin azalması, Türk Lirası’nın 
diğer para birimleri karşısındaki değeri ve yeni 
anayasa referandumu ekonomiyi etkileyen 
unsurlar olacaktır. 2017 yılında %3 büyüme 
beklenmektedir4. 

HAVACILIK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDIRME 
Petrol fiyatları, kur değişimleri, terör olayları, 
ekonomik ve politik belirsizlikler, ticaretin azalması 
ve bölgesel sorunlar, aşırı kapasite artışları 2016 
yılında havacılık sektörünü etkileyen ana unsurlar 
olmuştur.

IATA verilerine göre dünyada taşınan yolcu sayısı 
2016 yılında %5,7 artarak 3,77 milyar yolcuya 
çıkmış; kapasite ise %6,2 artmıştır. Sektörün net 
karı 35,6 milyar USD olarak gerçekleşirken, toplam 
giderler %2,5 azalmış; yakıt hariç birim giderler %2 
oranında artmıştır. Birim yolcu ve kargo gelirleri 
ise sırasıyla %8 ve 12,5 oranında azalmıştır5. 

Petrol fiyatları sektör dinamiklerini etkileyen 
unsurlardan biri olmuştur. 2014 yılında düşmeye 
başlayan petrol fiyatlarından hedging dolayısıyla 
2015 yılında tam anlamıyla faydalanamayan hava 
yolları 2016 yılında bu düşüşten etkin bir şekilde 
faydalanmışlardır. Fakat 2016 yılı son çeyrekte 
yukarı doğru ivmelenme gözlemlenmiştir. 2014 
yılında brent petrol 100 USD/varil iken 2015 yılında 
53,9 USD/varil ve 2016 yılında 44,6 USD/varil 
olarak gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş 
havacılık sektöründe önemli maliyet kalemlerin-
den biri olan yakıt maliyetlerini azaltmıştır. Yakıt 
maliyetinin operasyonel maliyetler içesindeki 
payı 2014 yılında %31,3; 2015 yılında %27,3 olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise bu oran %19,2’ye 
gerilemiştir5. 2017 yılında petrol fiyatlarının 55 USD 
seviyesine çıkması beklenmektedir. 

Yerel para birimlerinin dolar karşısında değer 
kaybetmesi sektörü etkileyen başka bir unsur ola-
caktır. Para birimlerindeki değer kaybıyla birlikte 
satın alma gücündeki düşüş ile talep ve gelir gider 
havuzu dengesi önem kazanacaktır. 

Son dönemde havacılık sektörünü etkileyen 
olaylardan biri de terör olaylarıdır. Avrupa ve Orta 

Doğu bölgesinde yoğunlaşan bu üzücü olaylar, 
bölge hava yollarını ve bu bölgeye sefer düzenle-
yen hava yollarını etkilemiştir. Terör olayları turizm 
alışkanlıklarının değişmesine sebep olmuştur. 
Azalan talep, birim gelir ve doluluk oranları 
üzerinde baskı uygulamıştır. Hava yolları, risklerini 
azaltmak için kapasite kaydırmaları ve kısa vadeli 
stratejilerinde değişiklikler yapmışlardır. 2017 
yılında bu sürecin normalleşmesi beklenmektedir. 

2016 yılında hava yolları mevcut pazarını geniş-
letmek, uçuş ağını beslemek, ekonomik ve politik 
belirsizliklerin yol açtığı riskleri dağıtmak amacıyla 
stratejileri gereği büyük JV (joint venture) anlaş-
maları ve satın almalar gerçekleştirmişlerdir. 2017 
yılında da bu eğilimin devam etmesi beklenmek-
tedir. 

Tam servis sağlayıcı hava yolları (FSC), düşük 
maliyetli taşıyıcı hava yollarının (LCC) pazardaki 
yükselişini frenlemek, birim maliyetlerini düşür-
mek, mevcut ve yeni pazarlardaki payını arttırmak 
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1 IMF WEO (Update): A Shifting Global Economic Landscape
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4 IMF WEO October 2016

5  IATA: Economic Performance of The Airline Industry-2016

amacıyla yeni yapılanmalara gitmektedirler. Bu 
bağlamda geçmiş senelerde kısa ve orta mesafele-
re odaklanan alt marka düşük maliyetli taşıyıcılar 
2017 yılı ile birlikte uzun mesafeli uçuşlara da 
yöneleceklerdir.

Brexit kararı ve Avrupa’daki olası siyasi deği-
şimlerin sonuçları, İran ve Küba ambargolarının 
kalkması sonucu ülke havacılık sektörlerinin 
gelişimi, hükümetlerin havacılık üzerindeki 
korumacı politikaları, opensky (açık hava sahası) 
anlaşmalarındaki gelişmeler havacılık sektörünü 
etkileyen diğer unsurlar olacaktır. 

Tüm etkenlerin sonucunda 2017 yılında dünyada 
taşınan yolcu sayısının yaklaşık %5 artarak 3,96 
milyar yolcuya çıkması; kapasitenin ise %5,6 
artması beklenmektedir. Sektörün net kârının aza-
larak 29,8 milyar USD olarak gerçekleşmesi; toplam 
giderlerin %6,8 ve yakıt hariç birim giderlerin %2,5 
oranında artması beklenmektedir5. 

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVA YOLLARINA 
(LCC) KARŞI TAM SERVİS SAĞLAYICI 
HAVA YOLLARI (FSC) YENİ 
PLANLAMALARA GİTMEKTEDİRLER.
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HAVA KARGO DEĞERLENDIRMESI
Hava kargo sektörüne baktığımızda ise son yıllarda 
sunulan kargo kapasitesinin talepten fazla artışı, 
küresel ticaretteki zayıflık, petrol fiyatları ve düşüş 
eğilimindeki ücretler, hava kargo karlılığı öngörü-
leri için kilit öneme sahiptir. Deniz taşımacılığına 
olan talep kayması hava kargo pazarı açısından 
önemli bir tehdit olarak göze çarpmaktadır.

Geniş gövde yolcu uçağı teslimatları beraberin-
de dikkate değer bir ilave kargo (belly kargo) 
kapasitesi getirmektedir. Özellikle belirli ticaret 
hatlarında, geniş gövde yolcu uçaklarının berabe-
rinde getirdiği ilave kargo kapasitesi bu pazarların 
dinamiklerini belirlemede etkili olacaktır. IATA 
verilerine göre 2016 yılında kargo kapasitesi %5,3 
artarken, kargo trafiği %3,8 artmış ve arz edilen 
kapasitenin gerisinde kalmıştır. Bu durum kargo 
doluluk oranlarında düşüşe sebep olmuştur. 
Kargo doluluk oranları %43 seviyelerine kadar 
gerilemiştir6.

Hava kargo taşıyıcıları zorlu ve değişken pazar 
koşullarına karşı farklı stratejiler geliştirmektedir. 
Taşıyıcılar arasında genişletilmiş iş birlikleri 
(JBA-Joint Business Agreement) yapılmaktadır. 
Bazı hava kargo şirketleri ise kendi odak pazarları 
dışında gelişebilmek için, farklı ülkelerde yerel 
ortaklarla yeni şirketler kurmaktadır. Böylece farklı 
pazarlarda da var olarak olası riskleri dağıtmakta-
dır. Birçok önemli taşıyıcı özel kargo (canlı hayvan, 
değerli kargo, ilaç vb.) taşımacılığına yönelerek, 

daralan pazarda sunduğu farklı ve özel hizmetlerle 
öne çıkmayı amaçlamaktadır. Hava yolları, yolcu 
sadakat programlarına benzer olarak kargo müşte-
rilerine sunmaya başladığı kargo sadakat prog-
ramları ile rekabette öne çıkmayı amaçlamaktadır. 
Maliyet azaltıcı tedbirler üzerine yoğunlaşan bazı 
hava yolları tarafından izlenen diğer bir strateji 
ise zarar eden kargo uçağı seferlerini durdurarak, 
önemli kargo pazarlarını kaybetmemek adına 
ikincil bir hava yolundan kargo uçağı kapasitesi 
satın almaktır. Orta Doğu ve Avrupa merkezli bazı 
taşıyıcıların geleceğe yönelik özel kargo tiplerine 
de odaklanan yeni kargo terminali projeleri veya 
kapasite arttırım projeleri göze çarpmaktadır.

DHMI (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) öngörü-
süne göre 2017 yılında, bir önceki seneye kıyasla 
Türkiye iç hat kargo tonajında %3,5; Türkiye dış hat 
kargo tonajında ise %10,2’lik artış beklenmektedir. 
2016 yılındaysa iç hat artış oranı %3,6, dış hat artış 
oranı %10,8 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu değerler 
ışığında Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 
temkinli bir iyimserliğe sahip olduğu çıkarımı 
yapılabilir7.

BÖLGESEL DEĞERLENDIRMELER
Avrupa
Geçtiğimiz yıl Avrupa bölgesinde yaşanan terör 
olayları ve azalan talep, havacılık sektörünü olum-
suz yönde etkilemiş ve Avrupa bölgesindeki hava 
yollarını, düşen gelirlerden dolayı yaşanan dar bo-
ğazdan çıkmaları için farklı arayışlara itmiştir. Hava 
yolları, bu darboğazdan çıkmak için belirledikleri 
yeni stratejilerle birlikte diğer hava yollarıyla 
yaptıkları ikili anlaşmalar ve ortak girişimlerle 
müşterilerine daha iyi bir hizmet ve iletişim ağı 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu tip anlaşmaların 2017 
yılında da devam edeceği belirtilmiştir. Bunun 
yanında bölgede düşük maliyetli hava yollarının 
(LCC) payını arttırması, diğer hava yollarını farklı 
stratejiler üzerinden hareket etmeye itmektedir. 

IATA verilerine göre 2017 yılında toplam gelirde 
Avrupa bölgesinde yaklaşık %3 büyüme, yolcu 
başına karda ise USD bazında düşüş beklenmekte-
dir. Hava yolları, 2016 yılı içerisinde yaşanan olaylar 
sonrasında yıl sonu beklentilerinde değişikliklere 
gitmiştir. 2016 yılının sonuna doğru meydana 
gelen tatsız olaylardan etkilenen bölgedeki hava 
yollarının yolcu sayıları, her şeye rağmen bir 
önceki yılın rakamlarına oldukça yaklaşmıştır5.

Ayrıca, Brexit kararının yaratmış olduğu belirsizlik 
ve bu kararın havacılığa ve tüm bölgeye yapacağı 
olası etkiler hava yollarını düşündürmektedir. 
Sterlin’in USD karşısında yaşamış olduğu düşüşün 
devam edip etmeyeceği de belirsizliğini korumak-
tadır. 2017 yılında petrol fiyatlarının 2016’ya göre 
daha yüksek olacağı beklenmektedir. Bu durumun 
maliyetlerin düşürülmesine ciddi baskı yapacağı 
beklenmektedir.

Avrupa’daki tüm bu durumlar göz önüne alındı-
ğında gelirlerde ve yolcu sayısında artış beklense 
de bu artışların önceki yıllardaki gibi olmayacağı 
ve kârlılıkların olumsuz etkileneceği beklenmek-
tedir.

Asya
Asya Pasifik hızlı büyüyen bir orta sınıfın yer aldığı 
ve küresel GSYİH’nın %31’ini oluşturan 4 milyar 
insana ev sahipliği yapan bir bölgedir. %30,2 ile 
dünyada en büyük yolcu kapasitesi payına sahip 
bölge olan Asya-Pasifik, yıllık kapasite, trafik 
ve yolcu kapasitesi değişimleri açısından Orta 
Doğu’dan sonra en hızlı büyüyen pazar konumun-
dadır. IATA verilerine göre Asya-Pasifik bölgesinde, 
2017 yılı için %7,6 kapasite ve %7 trafik (ÜYK) 
büyümesi beklenmektedir. 2016 yılında 7,3 milyar 
USD olan bölgedeki hava yolu taşıyıcıların toplam 
net karının 2017 yılında 6,3 milyar dolara ineceği 
tahmin edilmektedir5.

Sunulan kapasite açısından dünyanın en yoğun 
hatları Asya-Pasifik bölgesinde bulunmasına 
rağmen, küresel ekonomi ve aşırı rekabet konu-
sundaki gerginlik ve belirsizlik, lider konumdaki 
Asya-Pasifik taşıyıcılarını bazı önlemler almaya 
zorlamaktadır. Yoğun rekabet, yetersiz altyapı 
kapasitesi ve havalimanlarındaki slot sıkıntıları 
bilet fiyatlarına ve kârlılığa baskı uygulamaktadır. 

Avrupa’daki ve Kuzey Amerika’daki düşük maliyetli 
taşıyıcılar, kalkınmalarına yardımcı olmak için 
daha az yoğun ve daha düşük maliyetli ikinci hava 
limanlarından faydalanırken, bu durum Asya’daki 
ülkelerde geçerliliğini yitirmektedir. Bu da bölge-
deki düşük maliyetli taşıyıcılar için maliyet baskısı 
oluşturmaktadır. Düzenleyici kısıtlamalar, hava-
limanlarındaki altyapı ve slot sorunları da düşük 
maliyetli taşıyıcıların gelişimini sınırlamaktadır. 

Bölgedeki bazı hava yolları Avrupa ve Körfez Böl-
gesi merkezli hava yolları ile ortaklık kurarak uçuş 
ağlarını ve dolayısıyla yolcu sayılarını artırmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca, 2016 yılında kurulan 
Value Alliance’daki düşük maliyetli sekiz hava 
yolunun daha yakın bağlantılar kurma çabaları, 
bölgedeki düşük maliyetli taşıyıcıların 2017 yılında 
daha iyi trafik ve finansal sonuçlar ortaya çıkarma 
eğilimlerini göstermektedir.

Orta Doğu
2016 yılında meydana gelen petrol fiyatları ve 
döviz kuru değişimleri, ekonomik gelişmeler ve 
dünya genelinde süregelen toplumsal olaylar 
Orta Doğu bölgesindeki hava yollarını etkileyen 
unsurlar olmuştur. 

Bölge hava yolları 2016 yılında %13,9 kapasite 
arttırırken, trafik (ÜYK) artışı %10,8 ile kapasite 
artışının altında kalmıştır. 2016 yılında net karlılık 
ise %18 azalmıştır5. 

Bölge hava yolları olumsuz gelişmeler ve artan 
korumacı politikalar karşısında satın alma, stratejik 
ortaklıklar kurma gibi aksiyonların yanı sıra değerli 
slotların satın alınması, kapasite kısma, kapasite 
kaydırma ve bazı hatların kapanması gibi strate-
jiler de uygulamışlardır. Ayrıca bölgede, global 
gelişmeler ve pazarda boşlukların doldurulmasıyla 
yeni aktörler ortaya çıkmıştır.

2017 yılında Orta Doğu merkezli taşıyıcıların hem 
rakipleriyle rekabet etmek hem de risklerini 
dağıtmak üzere Doğu’da ve Batı’da yatırımlarına 
devam etmeleri ve diğer hava yolu şirketleriyle 
stratejik ortaklıklar kurmaları beklenmektedir. 
Bazı hava yollarının ise geçmiş yıllarda yaptıkları 
yatırımları gözden geçirmesi ve bu yatırımlarda 
güncellemelere gitmesi beklenmektedir. Ayrıca 
açıklanan ve açıklanması beklenen kapasite ve 
operasyon güncellemeleriyle uçak siparişlerindeki 
ötelemelerin devam etmesi beklenmektedir. 

2017 yılında bölgedeki taşıyıcıların toplam net 
karının %67 oranında azalması; trafik artışının çift 
haneli büyüme trendinin dışına çıkarak %9 ve ka-
pasitenin %10,1 olarak büyümesi beklenmektedir5. 

Afrika
Afrika Havacılık sektörünün kayda değer büyüme 
potansiyeline rağmen, yapısal sorunlar, devam 
etmekte olan politik ve ekonomik istikrarsızlıklar, 
hükümetlerin korumacı, müdahaleci yapısı ve 
şirketlerin kötü yönetilmesi havacılık sektörünün 
gelişimini etkilemektedir. 

Net kârlılıkta, 2012 yılında başlayan negatif durum 
2016 yılında devam etmiş ve bu negatif durumun 
2017 yılı için de devam etmesi beklenmektedir. 

2016 yılında Afrikalı taşıyıcıların kapasiteleri %6,2 
ve trafiği (ÜYK) %5,8 oranında artarken, 2017 
yılında kapasitenin %4,7 ve trafiğinse (ÜYK) %4,5 

artması beklenmektedir. Afrika, bölgeler arası en 
düşük doluluk oranına sahiptir5. 

Kuzey Amerika
2015 ve 2016 yıllarında dikkat çeken kâr rakamları 
açıklayan bölge hava yolları 2016 yılında açıkla-
dıkları toplam 20,3 milyar USD’lik net kâr rakamı 
ile tüm sektörün elde ettiği net kârın yarısından 
fazlasını elde etmişlerdir. 2017 yılında ise benzer 
durumun devam etmesi ve sektörün 18,1 milyar 
USD net kâr elde etmesi beklenmektedir. Bölge 
hava yolları 2016 yılında %3,8 kapasite artırırken, 
trafik (ÜYK) büyümesi %3,2 oranında artmıştır. 
2017 yılında ise kapasitenin %2,6; trafiğin %2,5 
artması beklenmektedir5. 

Orta Doğu bölgesi hava yollarının Kuzey Amerika 
bölgesinde yayılmacı politika seyretmesi ve bölge-
den bir hava yolu ile ortaklık kurması beklentiler 
dahilindedir. 

Güney ve Orta Amerika 
Zayıf iç pazar koşulları ve değer kaybeden para 
birimleri ile beraber Latin Amerika zorlu pazar 
koşullarıyla yüzleşmektedir. Geçmiş senelerde 
bölgedeki hava yolları uçak teslimatlarını ötele-
mişlerdir. Altyapı eksiklikleri, yüksek vergiler ve 
bölgedeki bazı ülkelerin regülatif baskıları sektörü 
etkileyen önemli unsurlardır. 

Körfez bölgesi merkezli bazı taşıyıcıların Latin 
Amerika’daki hava yollarına ortak olmaları ve Orta 
Doğu , Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli bazı 
hava yollarının Latin Amerika için planladıkları 
projeler, bölgenin havacılık sektörünü şekillendire-
cek etkenler olarak dikkat çekiyor.

2016 yılında kapasite %3,5 ve trafik (ÜYK) %2,2 
büyürken, 2017 yılında sırasıyla %4 ve %4,8 
büyümesi tahmin edilmektedir. Kârlılıklarda ise 
azalma beklenmektedir. Borçların net kâra  oranı 
ise 2013’ten beri yükselmektedir5.

6  IATA: Air Freight Market Analysis-December 2016
7  DHMI: Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri

SEKTÖREL GELİŞMELER VE 
2017 BEKLENTİLERİ



TÜRK HAVA YOLLARI | 2016 YILLIK RAPORU| 14  15  |01  | HİSSEDARLARIMIZA

BAŞKAN’IN MESAJI

DEĞERLI HISSEDARLARIMIZ, MÜŞTERILERIMIZ, IŞ 
ORTAKLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZ,
2016 yılı Türk Hava Yolları’nın dünyada ve 
bölgemizde yaşanan olumsuzluklardan etkilendiği 
bir yıl oldu. Uluslararası etmenler ve ülkemizde 
gerçekleşen hain kalkışma gibi olaylar markamızın 
büyümesini etkilerken, olaylara karşı aldığımız 
ivedi önlemlerle operasyonel performansımızda 
düşüş yaşamadan, havacılık otoritelerinin övgüsü-
ne mazhar olan başarılara imza attık.

Tüm dünyanın önemli testlerden geçtiği bir yıl 
olarak tarihe geçen 2016 yılında, Türk Hava Yolları, 
Milli Bayrak Taşıyıcı olma bilinci ile üzerine düşen 
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdi. Yaşanan 
olağanüstü durumlara rağmen yolcu memnuni-
yetine verdiği önem ile bu durumlarda yakalanan 
yüksek uyum ve koordinasyon, markamızın her 
koşulda 2023 vizyonuna sahip çıkarak ilerleyişini 
sürdüreceğini gösterdi.

Burada bir kez daha geçtiğimiz yaz yaşanan 
menfur olaylar sırasında şehit olan tüm kahraman-
larımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize uzun 
ömürler diliyorum. Bu zorlu süreçlerde fedakarca 
çalışan mesai arkadaşlarımız, Türk Hava Yolları’nın 
hiçbir koşulda üstün hizmet kalitesinden ödün 
vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiler. Hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, markamıza desteklerini sürdüren iş 
ortaklarımız Boeing, Airbus, GE Capital Aviation 
Services, CFM International, AerCap ve Panasonic’e 
de teşekkür ediyor, kendileri ile iş birliğimizin 
güçlenerek sürmesini diliyorum. Markamızın 
operasyonlarının sözü geçen süreçlerde normale 
dönmesinde emeği bulunan TAV Havalimanları, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile paydaşları-
mızdan Turkish Do&Co’ya da ayrıca teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Tüm iştiraklerimiz ile toplam sayıları 50.000’e 
yaklaşan çalışanlarımız ve 334 uçaklık filomuz 
ile hedeflerimize her zamankinden daha büyük 
bir kararlılık ile ulaşmak için çalışıyoruz. Turizm 
sektöründe yaşanan gerilemeye rağmen yolcu 
sayımızı artırmaya devam ettik ve geçtiğimiz yıl 
62,8 milyon yolcu taşıdık. 

2018 yılında Cumhuriyet tarihinin tek seferde 
yapılan en büyük yatırımı olan İstanbul Yeni Hava-
limanı ile birlikte bu misyonu çok daha etkin bir bi-
çimde yerine getirmemize yarayacak bir kabiliyete 
kavuşacağız. Kanatlarını tüm dünyaya açan Türk 
Hava Yolları, bu tesisle birlikte gerçek potansiyelini 
hayata geçirecek ve küresel havacılık sektöründe 
liderliğe daha emin adımlarla yürüyecek.

ZORLU REKABET KOŞULLARI VE 
2016 YILI PERFORMANSIMIZ
Akaryakıt fiyatlarının düşük seyrettiği geçtiğimiz 
yıl boyunca, küresel havacılık sektörü zorlu bir 
rekabete sahne oldu. Artan talep ve maliyetlerin 
düşmesi kârlılık üzerinde baskı oluştururken, 
yaşanan istikrarsızlıklar ve olumsuzluklara karşın 
özellikle Asya-Pasifik bölgesi, küresel havacılık 
sektöründeki ağırlığını artırmayı sürdürdü. 2016 
yılında hava yolu taşımacılığında şimdiye kadar 
ulaşılan en yüksek rakam olan 3,7 milyar kişilik 
yolcu sayısına ulaşılırken, önceki yıla kıyasla yüzde 
6,8 artış gerçekleşti. Gelecek yıllarda geniş kitleler 
için giderek daha da ulaşılabilir hale gelecek hava 
ulaşımında eksenin Batı’dan Doğu’ya kayması da 
hızlanarak sürecek. 

Türk Hava Yolları, yolcu sayısını artırmayı dünyada 
ve bölgede süren çalkantılı ortama rağmen sür-
dürmüş, 2015 yılında 61,2 milyon olan toplam yolcu 
sayısı, 2016 yılında yüzde 2,5 artışla 62,8 milyona 
ulaşmıştır. Geniş uçuş ağımız ve ikincil şehirlere 
uçabilme yeteneğimiz ile transit yolcu sayımızda 
yüzde 14,1 oranında bir artış yakalamayı başardık 
ve bu da bize kültürler arası köprüler misyonumuz 
üzerine bina edilen stratejimizin ne kadar isabetli 
olduğunu göstermiş oldu. 

Arz edilen koltukta (AKK) yüzde 11,0, ücretli yolcu 
kilometrede (ÜYK) ise yüzde 6,2 artış sağlayan 
markamızın doluluk oranı yüzde 74,6 oldu. Son 
10 yıldır güçlü büyümesini sürdüren hava kargo 
iştirakimiz Turkish Cargo da 2016 yılında yüzde 23,1 
büyüme göstererek 2015 yılındaki 720 bin tonluk 
seviyesinden 887 bin ton düzeyine çıktı.

Dünyanın en genç filolarından birine sahip olan 
markamız, geçtiğimiz yıl boyunca da bu alandaki 
yatırımlarını sürdürerek 2015 yılı sonunda 299 olan 
uçak sayısını 2016 yılında 334’e yükseltti. Geniş 
gövde uçak sayısı 73’den 87’ye, dar gövde uçak 
sayısı ise 216’dan 234’e çıktı. Kargo filomuzda ise 
2016 yılı sonu itibarı ile 13 uçak yer aldı. Markamız 
filo büyüklüğü bakımından dünyada 13’üncü sırada 
bulunurken, yaş ortalaması 7,1 olan uçaklarımızla 
Avrupa’nın en genç ve modern filosuna sahip olma 
hedefine doğru hızla ilerlemektedir. Filomuzu 
genişletirken artan yolcu trafiğini ve değişen 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, yolcu konforunu 
ve emniyetini en üst seviyede önemseyen, yeni 
teknoloji donanımlı ve çevreye duyarlı yeni nesil 
uçakları seçiyor, planlamalarımızı bu yönde 
yapıyoruz. Hedefimiz, 2020 yılı sonunda kargo 
uçakları ile birlikte 400 uçaklık bir filoya ulaşmak. 
2023 yılında ise 500 uçaklık bir filoya ulaşmak 
gayesindeyiz.

M. İlker AYCI
Yönetim Kurulu ve  
İcra Komitesi Başkanı
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TÜRKIYE’NIN EN DEĞERLI MARKASIYIZ
2016 yılının markamızın hanesine yazılan başarıla-
rın en çarpıcı olanlarından biri uluslararası marka 
değerlendirme kuruluşu BrandFinance tarafından 
‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ seçilmemiz 
oldu. Önceki yıl dördüncü olduğumuz muhtelif 
sektörlerden 100 markalık listede geçtiğimiz yıl 
birinciliğe yükselmemiz ülkemiz, sektörümüz, 
çalışanlarımız ve hissedarlarımız adına ürettiğimiz 
değeri bir kez daha ortaya koydu. 

Markamızın ürettiği değerle adını duyurduğu 
bir diğer alan da hizmet ihracatı oldu. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl ilk kez yapılan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştır-
masında 7,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile ilk 
sırada yer alan Türk Hava Yolları, ülkemize en fazla 
döviz kazandıran şirket oldu. 

Türk Hava Yolları olarak yolcularımızı gidecekleri 
yerlere geleneksel misafirperverliğimizle, emniyet 
içinde ulaştırırken markamızla temas ettikleri her 
noktada bizimle yaşadıkları uçuş deneyimlerini 
daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Yolcu memnu-
niyetinde fark yaratmanın, beklentilerin ötesine 
geçmekle sağlanacağını, bizi farklı kılanın da bu 
olduğunu biliyoruz. Kültürümüz ve geleneksel de-
ğerlerimizi, yenilikçi hizmet anlayışımızla birleştir-
diğimizde ortaya çıkan sonucun en somut örneğini 
geçtiğimiz yıl altıncı kez kazandığımız “Avrupa’nın 
En İyi Hava Yolu Şirketi” ödülü oluşturuyor. 

Dünyanın en saygın hava yolu ve havaalanı 
değerlendirme kuruluşu Skytrax tarafından verilen 
bu ödüle ek olarak “Turkish Airlines Lounge 
Istanbul”’un dünyaca ünlü ikram konsepti, önceki 
yıl olduğu gibi 2016’da da markamıza, dünya 
sıralamasında “En İyi Business Class Özel Yolcu 
Salonu İkramı” ödülünü kazandırdı. Ayrıca, yerdeki 
ikramlarıyla yolcularının beğenisini kazanan mar-

kamız aynı başarıyı havada da tekrarlayarak bu yıl 
da “En İyi Business Class İkram Servisi” ödülünün 
sahibi oldu. 

Kültürümüzde mevcut olan misafirperverliğimizle 
harmanladığımız yenilikçi hizmet anlayışımız, 
yolcularımız tarafından uçaklarımızdan önce dün-
yanın farklı noktalarında açmaya devam ettiğimiz 
özel yolcu salonlarımızda deneyimleniyor. Moskova 
Vnukovo Havalimanı’ndaki özel yolcu salonumuza 
ek olarak 2016 yılında açtığımız Kenya Nairobi ve 
ABD Washington D.C. özel yolcu salonlarımız ile 
yurt dışındaki varlığımızı güçlendirmeyi sürdür-
dük. Yıl sonu itibarı ile yurt dışında 3, Türkiye dış 
hatlarda 3 ve 12 tanesi iç hat istasyonlarda olmak 
üzere toplamda 18 adet özel yolcu salonumuzda 
misafirlerimizi ağırlıyoruz. 

KÜRESEL TANITIM FAALIYETLERIMIZ, 
SPONSORLUKLARIMIZ
Sporun birleştirici gücüne inanan bir marka olarak, 
insanları ve toplumları ortak idealler ve değerler 
etrafında birleştiren sportif ve kültürel aktivitelere 
destek vermeyi sürdürüyoruz. Gururla taşıdığımız 
‘Dünyada En Çok Ülkeye Uçan Hava Yolu’ ünvanı 
destek verdiğimiz sportif ve kültürel etkinliklerle 
daha da anlam kazanıyor, uçtuğumuz ülkelerdeki 
varlığımız ve sosyal faaliyetlerimiz ile toplumlar 
arası köprüler kuruyoruz.

2016 yılı bu anlamda ‘ilk’lere imza attığımız ve 
tüm dünyada adımızı duyurduğumuz bir yıl oldu. 
Yaz aylarında Fransa’da oynanan Avrupa Futbol 
Şampiyonası UEFA Avro 2016’nın ‘Resmi Hava Yolu 
Ortağı’ olan Türk Hava Yolları, bu sponsorluk ile 
şampiyonanın 58 yıllık tarihinde bir ilki gerçek-
leştirdi. Markamız bu ortaklık ile spora ve temsil 
ettiği değerlere desteğini vurgularken, turnuva 
kapsamında düzenlediği etkinlik ve aktivasyonlar 
ile tüm dünyadan futbolseverlere ulaştı.

Desteklediğimiz bir diğer spor dalı olan basketbol-
da ise isim sponsoru olduğumuz Turkish Airlines 
Euroleague’e en yüksek seviyede destek vermeyi 
sürdürdük. Yoğun çabalarımız neticesinde Turkish 
Airlines Euroleague 2017 Final Four’u Mayıs ayında 
İstanbul’a taşıyacak, tüm dünyadan milyonlarca 
basketbol severin gözünü ülkemize çevireceğiz.

Önemli pazarlarımızda ve Business Class 
yolcuları nezdinde yakınen takip edilen golf 
sporuna yönelik çalışmalarımız da geçtiğimiz yıl 
boyunca hız kesmeden sürdü. Dünyanın en büyük 
amatör golf turnuvası Turkish Airlines World Golf 
Cup, 100 destinasyonda yaklaşık 8 bin golfçünün 
katılımıyla gerçekleşti. Yine golfte dördüncüsü 
gerçekleşen Turkish Airlines Open 2016 ile dünyaca 
ünlü sporcuları Antalya’da ağırlayarak ülkemizde 
golf sporunun gelişmesi ve Türkiye’nin bir golf 
destinasyonu olarak yıldızının daha da parlamasını 
sağlayan turnuvaların sponsorluğunu üstlendik. 

Dünya film endüstrisinin kalbi sayılan Holl-
ywood’un 2016 yılında vizyona giren önemli 
yapımlarından “Batman vs. Superman: Adaletin 
Şafağı” filminde yaptığımız sponsorluk çalışması 
da yine ilkleri barındırması açısından dikkat çekici 
idi. Bu sponsorlukla markamız hayali bir evrende 
yer alan ilk hava yolu olurken, film temalı aktivas-
yonlarımız ve film yıldızlarının oynadığı reklam 
filmlerimiz yüz milyonlarca kişiye ulaştı. Film ile 
ilgili yürüttüğümüz kampanyalarımız, reklam 
sektörünün en prestijli ödüllerinden Cannes Lions, 
D&DA Professional Ödülleri ve Stevie Ödülleri’den 
başarılarla dönerken Epica Awards tarafından 
“Altın Ödül”e layık görüldü.

ISTANBUL YENI HAVALIMANI ILE 
GÜCÜMÜZÜ KATLAYACAĞIZ 
Üç kıtanın ortasında yer alan İstanbul, çağlar 
boyunca üstlendiği doğal köprü vazifesini hava 
yolu taşımacılığında eşsiz bir avantaja çevirmiş 
durumda. Türk Hava Yolları’nın stratejik büyüme 
hedeflerinde önemli bir yer tutan, hava trafiği 
giderek yoğunlaşan, Asya ve Avrupa arasında 
ideal bir aktarma noktası olarak İstanbul, Yeni 
Havalimanı ile birlikte bir kez daha tüm dünyanın 
gözlerini üzerine toplayacak. İlk fazı gelecek yıl 
tamamlanacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ile 
Türk Hava Yolları önemli bir sıçrama yapacak. 2023 
yılı vizyonumuzu hayata geçirmemizde önemli 
bir mihenk taşı olacak bu yatırım, Türkiye’nin sivil 
havacılık sektörünün de küresel ağırlığını artıracak, 
yeni kabiliyet ve kazanımlara kapı açacak.

Tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon 
yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyüğü olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı, markamızın uçuş ağını 
daha da büyütmesine olanak verecek, başta işti-
raklerimiz olmak üzere tüm havacılık sektörümüz 
için önemli bir değer olacak. Tüm iştiraklerimizle 
birlikte bu değerli yatırımdan azami fayda sağla-
mak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. 2017 
yılını yoğun bir hazırlık dönemi ile geçirerek, 2018 

yılı Şubat’ında ilk fazı faaliyete geçtiğinde İstanbul 
Yeni Havalimanı’nda çok daha güçlü bir Türk Hava 
Yolları olarak operasyonlarımıza başlayacağız.

Dünyanın en fazla dış hat noktasına uçan hava yolu 
olarak, bu gücümüzü yeni havalimanında daha da 
artıracağız. Uçuş ağımızı 2016’da açtığımız İvano 
Frankivsk, Bogota, Panama, Dubrovnik, Atlanta, 
Kösice, Hanoi, Kluj, Seyşeller, Zanzibar, Havana ve 
Karakas ile 119 ülkede 295 destinasyona ulaştırdık. 
2017’de ise Konakri, Harkiv, Puket, Voronej ve 
Samara’yı da destinasyon listemize dahil ederek 
yeni şehirler keşfetmeye devam edeceğiz.

DEĞERLI PAYDAŞLARIMIZ,
Büyümeye ve başarılara alışmış bir hava yolu 
olarak, süren bölgesel ve küresel çalkantılara 
rağmen 2017 yılını her süreçte verimlilik artışı ile 
geçireceğiz. Türkiye’nin En Değerli Markası, En 
Büyük Hizmet İhracatçısı ve 1933 yılından beri 
göklerde olan Milli Bayrak Taşıyıcısı olarak, 2023 
hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Bölgemiz-
de ve sektörümüzde meydana gelen konjonktürel 
dalgalanmalar, inanıyoruz ki, 2017 yılı ile beraber 
etkisini yitirecek ve büyüme trendimize kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Havacılık sektörünün ağırlık merkezinin doğuya 
doğru kayması ve stratejik çarpan unsuru olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı birlikte Türk Hava Yolları, 
yaşanacak yoğun rekabete hazır ve dahası son 
derece avantajlı durumda olacak. 

Kendimizle yarış halinde olduğumuz hizmet 
kalitemizin daha da geliştirilmesi, Business Class 
yolcu sayımızın artırılması bu yıl da öncelikli 
hedeflerimiz arasında. Kaliteli ve özverili insan 
kaynağımız ve engin tecrübemizle rekabetçi bir 
sektörde fark yaratmak için teknolojiyi azami 
düzeyde kullanacağız. 

Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm hissedarla-
rımıza markamıza duydukları güven için teşekkür 
ediyor, 2017 yılında büyüme trendine devam eden 
bir Türk Hava Yolları ile dünya liderliğine doğru 
yükselişimizi sürdüreceğimize yürekten inanıyor, 
yeni başarılarda buluşmayı temenni ediyorum. 

M. Ilker AYCI
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’IN MESAJI

TAMAMLANDIĞINDA 
YILDA 200 MİLYON YOLCU 
KAPASİTESİ İLE DÜNYANIN 
EN BÜYÜĞÜ OLACAK 
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI, 
MARKAMIZIN UÇUŞ AĞINI 
DAHA DA BÜYÜTMESİNE 
OLANAK VERECEK, BAŞTA 
İŞTİRAKLERİMİZ OLMAK ÜZERE 
TÜM HAVACILIK SEKTÖRÜMÜZ 
İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER 
OLACAK. 
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Derneği (AYSAD) Başkanlığı, Enerji Verimliliği Derneği 
(ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan BÜYÜKEKŞİ, 
ayrıca 2000-2006 yılları arasında İstanbul Deri ve 
Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve 1997-2008 yılları arasında Türkiye 
Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı 
(TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 
üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

 mbuyukeksi@thy.com

M. İlker AYCI 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı

Bilal EKŞİ 
Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkan Vekili

İsmail Cenk DİLBEROĞLU 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi

İsmail GERÇEK  
Yönetim Kurulu Üyesi 

Prof. Dr. Mecit EŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet BÜYÜKEKŞİ  
Yönetim Kurulu Üyesi 



TÜRK HAVA YOLLARI | 2016 YILLIK RAPORU| 20  21  |01  | HİSSEDARLARIMIZA

YÖNETİM KURULU MİSYON VE VİZYON

1974 yılında doğan Ogün ŞANLIER, 1999 yılında, Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fransızca 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1999-2001 
yıllarında Anadolu Holding, Anadolu Isuzu Otomotiv 
San. Tic. A.Ş.’de İhracat Uzmanlığı görevini ifa eden ŞAN-
LIER, 2002-2007 yıllarında Feniş Holding, Feniş Dış Tica-
ret A.Ş.’de İhracat Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. 
2007-2013 yıllarında İBB İştirakler Daire Başkanlığı Halk 
Ekmek A.Ş.’de yöneticilik yaptı. Halen İstanbul Medya 
Akademisi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 
sürdürmektedir. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen 
Ogün ŞANLIER evli ve 2 çocuk sahibidir.

 osanlier@thy.com

1962 doğumlu, Saint Michel Fransız Lisesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Muzaf-
fer AKPINAR, evli ve iki çocuk babasıdır. İş hayatına 1986 
yılında Penta Tekstil’in kurucu ortağı olarak başlayan 
AKPINAR, 1993 yılında KVK Mobil Telefon Hizmetleri 
A.Ş.’nin CEO görevini üstlenmiştir. Daha sonra MV 
Holding A.Ş.’nin CEO’su olarak görev yapan AKPINAR, 
Fintur Holding BV’nin de oluşum sürecinde aktif olarak 
rol almıştır. Muzaffer AKPINAR, 1 Ocak 2002 tarihinden 
2006 Temmuz ayına kadar Turkcell CEO görevini yürüt-
müştür. Girişimci ve yatırımcı olarak yenilenebilir enerji, 
teknoloji, kimyevi maddeler ve inşaat sektörlerinde 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

 muzafferakpinar@thy.com

1973 Almanya doğumludur. Eğitiminin bir kısmını Al-
manya’da tamamlamış olup İstanbul Vefa Poyraz Lisesi 
ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1991-1995 
döneminde okul birincisi olarak tamamlamıştır. Lisans 
eğitiminin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversite-
si’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine 
başlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 1997 yılında başlamış, 11 yıl özel 
bir şirkette marka ve patent hukuku alanındaki çalışma-
sından sonra, 2010 yılında kendi hukuk bürosunu kur-
muştur. Ticaret hukukunda özellikle sınai haklar hukuku 
alanında uzmanlaşmış olup marka ve patent vekilliği de 
bulunmaktadır. Ana dili düzeyinde Almanca bilmektedir. 
Hâlihazırda Almanya’da Bremen Üniversitesi’nde hukuk 
doktorası çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 
Türkiye Gençlik Eğitim Vakfı’nın da Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 arzu.akalin@thy.com

Ogün ŞANLIER 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer AKPINAR 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Arzu AKALIN 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

MISYON
 » Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını bü-

yüterek küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek,

 » Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli 
bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım 
hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek,

 » Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dâhil stratejik 
önemi olan her türlü sivil havacılık alanında hizmet 
sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek,

 » Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumu-
nu muhafaza etmek,

 » Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve 
pazarlama imkânlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş 
ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifakı ile 
iş birliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti 
sunmasını sağlamak,

 » İstanbul’u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline 
getirmek,

 » Ayrıca, Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; 
uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet ka-
litesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın 
önde gelen ve küresel ölçekte faal hava yolu olmak.

VIZYON
 » Sektör ortalamalarının üstündeki büyüme trendinin 

sürdürülmesi,

 » Operasyonel emniyet seviyesinin sürekli olarak iyileşti-
rilmesi ve operasyonel mükemmeliyet,

 » Dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı,

 » Düşük maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri,

 » Sektör ortalamalarının altında satış ve dağıtım giderleri,

 » Rezervasyon, biletleme ve uçağa biniş işlemlerini 
kendisi yapan sadık müşterileri,

 » Kurumdan elde edeceği yararın, yarattığı katma 
değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren 
personel yapısı,

 » Üyesi bulunduğu “Star İttifak” ortaklarına iş yaratan ve 
onların sunduğu potansiyelden iş çıkaran ticari ataklık, 

 » Hissedarlarının ve tüm fayda sahiplerinin menfaatini 
birlikte gözeten modern yönetişim ilkelerini benimse-
miş yönetimi ile belirginleşen bir hava yolu olmak.
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STRATEJİLER VE STRATEJİK ODAKLAR

SÜRDÜRÜLEBILIR BÜYÜME VE KÂRLILIK
“Dünya Daha Büyük. Keşfet.” mottosuyla uçuş 
ağını genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları, 
farklı noktalardan gelen taleplerin doğru analiz 
edilmesiyle uçuş ağını yönetmektedir. 2015 yılı 
sonunda 113 ülkeden toplam 287 noktaya uçuş 
imkânı sağlayan Türk Hava Yolları, 2016 sonu 
itibarıyla uçulan ülke sayısını 119’a, uçuş noktası 
sayısını 298’e çıkarmıştır. Yurt dışı bölge kırılımı 
incelendiğinde Türk Hava Yolları Avrupa’da 43 ülke 
ve 111 noktaya, Afrika’da 32 ülke ve 50 noktaya, 
Amerika bölgesinde 8 ülke ve 17 noktaya, Uzak 
Doğu’da 22 ülke ve 35 noktaya, Orta Doğu’da ise 13 
ülke ve 34 noktaya hizmet vermektedir. 

Dünyanın en fazla dış hat noktasına uçan Türk 
Hava Yolları, aynı zamanda dünyanın en büyük 
dördüncü uçuş ağına sahiptir. Türk Hava Yolları 
ayrıca Afrika ve Orta Doğu’da yolcularına en çok 
bağlantı opsiyonu (kalkış-varış çifti) sunan hava 
yolu olma özelliğini devam ettirmiştir. 

DÜNYANIN EN FAZLA DIŞ HAT 
NOKTASINA UÇAN TÜRK HAVA YOLLARI, 

AYNI ZAMANDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 
DÖRDÜNCÜ UÇUŞ AĞINA SAHİPTİR. 

Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağının ve hizmet 
kalitesinin arkasındaki en önemli paydaşı genç 
ve güçlü filosudur. Birçok farklı pazara kalitesi ile 
hitap eden dinamik Türk Hava Yolları filosu, 2015 
yılı sonunda 299 uçağa ve 7,0 yaş ortalamasına 
sahipken, 2016 yılı sonunda 334 uçağa ve 7,1 yaş 
ortalamasına sahiptir. 

Türk Hava Yolları güçlü büyümesini devam 
ettirerek 2023 yılına kadar 500 uçaklık bir filoya 
ulaşmayı hedeflemektedir. 2018 yılında yeni 
havalimanının devreye girmesi ile kapasite 
kısıtlarının ortadan kalkması ön görülmektedir. 
Böylece İstanbul’un coğrafi avantajının daha etkin 
kullanılması ve hem direkt hem de transit yolcu 
taşımasının arttırılması planlanmaktadır. Yeni 
havalimanının avantajları ile Türk Hava Yolları, en 
fazla dış hat noktasına uçuş hizmeti sağlayan ve 
en çok tercih edilen hava yollarından biri olma 
başarısını geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

MARKA BILINIRLIĞI VE TERCIH EDILIRLIK 
Türk Hava Yolları, müşterilerine sağladığı geniş 
uçuş ağı ve yüksek hizmet kalitesi ile bugün en 
çok tercih edilen hava yollarından biridir. Dünyaca 
tanınan ünlülerin yer aldığı reklam filmlerinin ve 
avantajlı uçuş kampanyalarının desteğiyle marka 
bilinirliğini artıran Ortaklığımız, sadece var olan 
müşterilerinin sadakatini güçlendirmekle kalma-
makta, aynı zamanda hedef yolcu kitlesine giderek 
daha kolay ulaşabilmektedir. 

Türk Hava Yolları, bölgesel ve uluslararası bazda 
hazırladığı marka stratejisi çerçevesinde marka 
yüzlerinin yanı sıra dünyanın takip ettiği farklı spor 
alanlarındaki takımlara, bireysel sporculara, ulusal 
ve uluslararası turnuvalara sağladığı sponsorluklar 
ile marka bilinirliğini pekiştirmektedir. 

Türk Hava Yolları 2016 yılında Fransa’da düzenlen-
miş olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2016’ya 
resmi sponsorluğunu üstlenerek dikkat çekmiştir. 
Bunun yanı sıra Avrupa basketbolunun en prestijli 
turnuvası Euroleague ile 2010-2011 sezonunda 
başlayan mevcut isim sponsorluğu anlaşmasını 
2020 yılına kadar uzatmıştır. Türk Hava Yolları mar-
kası 2016 yılında “Batman vs. Superman” filmine 
sponsor olarak sinema sektöründe dünya çapında 
reklam ve tanıtım başarısını Epica Awards 2016 ile 
taçlandırmıştır. Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk 
karşılaşması olan Super Bowl, 2016 yılında olduğu 
gibi 2017 yılında da reklam anlaşması ile markamı-
zın bilinirliğine katkı sağlayacaktır. 

Ortaklığımız, uygulamaya koyduğu ve yeni plan-
ladığı projeler ve sponsorluklar ile önümüzdeki 
dönemde de marka bilinirliğini, farkındalığını ve 
değerini daha da artırmayı hedeflemektedir. 



TÜRK HAVA YOLLARI | 2016 YILLIK RAPORU| 24  25  |01  | HİSSEDARLARIMIZA

MÜŞTERI ODAKLILIK
Geçmişte önemli şirketler daha çok ürünlerine 
odaklanarak, onları tercih edecek olan müşterilerin 
beklentilerini arka planda bırakmaktaydı. Bugün 
ise en başarılı şirketler, ürün odaklı olmak yerine 
müşteri odaklı stratejiler belirleyerek büyümek-
tedir. Müşteri odaklı olmanın büyük önem taşıdığı 
havacılık sektöründe, hava yolu şirketleri gelişen 
teknolojiyi ve değişen düzenlemeleri, müşteri 
beklentilerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla 
kullanmaktadır. Müşteri beklentilerini karşılama-
nın, müşterinin kim olduğunu doğru şekilde analiz 
etmekten geçtiğinin farkında olan Ortaklığımız, 
müşterilerin fiyat, zaman ve serviste kalite konula-
rındaki hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak 
stratejilerini belirlemektedir.

Müşteri memnuniyetinin verilen hizmetin her 
aşamasında olması gerektiğini savunan Türk 
Hava Yolları, bu amaca uygun olarak güler yüzlü 
çalışanları ile birlikte uçuş öncesi ve uçuş boyunca 
farklı alternatifler sunmaktadır. Türk Hava Yolları, 
hem uçuş öncesinde zamandan kazanç sağlayan 
kullanıcı dostu internet sayfası ve havalimanla-
rında bulunan kullanımı kolay kiosklar aracılığıyla 
verdiği check-in hizmetleriyle; hem uçuş sırasında 
sağladığı farklı konseptteki servisleriyle, uçak içi 
eğlence seçenekleriyle, kişiye özel sürpriz özel 
gün kutlamalarıyla, ev konforu sunan uyku seti 
gibi ekstra hizmetleriyle; hem de uçuş sonrasında 
bağlantılı uçuşlarını beklerken kendilerini evlerin-
de hissedecekleri lounge hizmetiyle yolcularına 
uçuş deneyimlerinin her aşamasından memnun 
kalacakları bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.

“Airline of the Year Award (Air Transport News, 
2016)”, “Cargo Airline of the Year (Air Transport 
News, 2016)”, “MRO Company of the Year (Air 

Transport News, 2016)”, “Best Airline in Europe” 
(altı yıl üst üste) (SKYTRAX, 2016), “Best Airline in 
Southern Europe (SKYTRAX, 2016)”, “Best Business 
Class Dining Lounge (SKYTRAX, 2016)”, “Best 
Business Class On-Board Catering (SKYTRAX, 2016)” 
ödülleri, müşterilerin kendilerini özel hissetme-
leri için üretilen farklı fikirlerin uygulanmasıyla 
kazanılmıştır. 

2017 yılında Ortaklığımızı ilgilendiren önemli 
unsurlardan biri de 2018 Şubat ayında açılması he-
deflenen İstanbul Yeni Havalimanı geçiş sürecidir. 
Mevcut havalimanında pist ve kapasite kısıtların-
dan kaynaklanan belli başlı problemlerin çözümü, 

ÇALIŞANLARA DEĞER KATMAK

Türk Hava Yolları, sağladığı çalışma ortamı, sosyal 
imkânlar ve kariyer imkânları ile müşterileri gibi 
çalışanlarına da önem verdiğini göstermekte-
dir. Servisin her aşamasında güler yüzlü olma 
politikasını takip eden Ortaklığımız, çalışanların 
verimli ve mutlu olmasının ve bağlılığının bu 
politikada en büyük etken olduğunun farkındadır. 
Bu nedenle gerçekleştirilen sürpriz aktiviteler ile 
çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı 
bir çalışma ortamı sunulmaktadır. Ortaklığımız, 
sunduğu eğitim fırsatlarıyla da çalışanlarının hem 
kendi kariyerlerine hem de Ortaklığın marka bili-
nirliğine fayda sağlamalarına yardımcı olmaktadır. 
Türk Hava Yolları gelecek yıllarda da çalışanlarının 
verimliliğini ve işe bağlılığını artırıcı yeni politika-
lar uygulamaya devam edecektir.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

Türk Hava Yolları, 2016 yılında da başta şirket içeri-
sinde çalışanların katılımları ile oluşturulan gönüllü 
grupları olmak üzere paydaşlarının katılımıyla 
öncü kurumsal sosyal sorumluluk projelerine imza 
atmıştır. Bu sosyal sorumluluk projeleri kapsa-
mında hem yurt içinde hem de yurt dışında başta 
çocuklara olmak üzere pek çok insana ulaşılarak 
çeşitli faaliyetler ile destekler verilmiştir. 

Türk Hava Yolları sosyal sorumluluk çalışmalarının 
yanı sıra, çevreye verdiği değeri gösteren çalışma-
lar da yürütmektedir. Ortaklığımız, ortalamanın 
altında tutulan AKK başına yakıt tüketimi ile birçok 
rakibini geride bırakmıştır. Türk Hava Yolları yakıt 
tüketimini düşürerek hem oluşan hava kirliliğini 
azaltmakta hem de havacılıkta en büyük maliyet 
kaleminin etkisini azaltarak maliyet avantajı 
sağlamaktadır. Aynı zamanda Ortaklığımız, kurum 
içinde kağıt tüketiminin azaltılması, geri dönüş-
türülebilir atık yönetimi yapılması, doğal kaynak 
tüketim miktarlarının azaltılması gibi çevre dostu 
uygulamalar ile çevrenin korunmasına dair sosyal 
sorumluluğunu da yerine getirmektedir.

INOVATIF YAŞAM 

Rekabetin en yoğun yaşandığı hava ulaşımı 
sektöründe Türk Hava Yolları, müşteri memnuni-
yetini yükseltme, maliyetleri azaltma ve verimlilik 
artışı sağlamak için inovasyona verdiği önemi 
artırmaktadır. Buna bağlı olarak Ortaklığımız, 
organizasyon yapısında inovasyonu destekleyici 
nitelikte değişikliklere giderek inovatif projelerin 
artırılmasını ve hızlandırılmasını amaçlamıştır. 

Bunlarla birlikte Türk Hava Yolları, teknolojik 
girişimleri ve kurumları bir araya getirerek farklı 
endüstrilere inovasyonu ulaştırmayı hedefleyen, 
Silikon Vadisi merkezli teknoloji girişimi topluluğu 
Plug-and-Play’in seyahat ve konaklama sektörü 
için oluşturduğu inovasyon platformunun ortakla-
rından biri olmuştur. 

STRATEJİLER VE STRATEJİK ODAKLAR

verimlilik artırımı ile havalimanı süreçleri kaynaklı 
müşteri memnuniyetini artırıcı stratejilerimiz ve 
planlarımız uygulanmaya başlanacaktır. 

2016 yılında yapılan ek analizler ile birlikte 
belirlenen müşteri memnuniyetimizi ve ürün 
kalitemizi artırıcı uygulamalar 2017 yılı ile birlikte 
devreye alınmaya başlanacaktır. Sunulan ürün/
hizmet kalitesinin artırılması ve standartlaştırılma-
sını içeren bu projeler orta vadeli olarak da devam 
edecektir. Bu bağlamda müşteri memnuniyeti 
standartlarını sağlayamayan ve operasyonel 
verimlilik konusunda geride kalan uçaklarımızı ve 
ürünlerimizi yenilemeye devam edeceğiz. 
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KONFORUN DİĞER 
ADI TÜRK HAVA YOLLARI

2016 yılında uçuş ağını 
daha da genişleten Türk 
Hava Yolları, İstanbul’un 

büyülü yaşantısını uçuşlarına 
yansıtmaya devam ediyor. 

Yaşattığı konforlu uçuş 
tecrübesiyle birçok prestijli 

ödül kazanan Türk Hava 
Yolları’yla uçmak İstanbul 

kadar büyüleyici.
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BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 
2’Sİ DOĞRUDAN VE 
9’U MÜŞTEREK OLMAK 
ÜZERE TOPLAM 
11 ADET İŞTİRAKİ 
BULUNMAKTADIR.

Başta Türk Hava Yolları olmak 
üzere 100’den fazla yerli ve 
yabancı hava yolu şirketine bakım, 
onarım ve teknik destek hizmetleri 
sunmaktadır.

Başta Türk Hava Yolları olmak 
üzere 60’tan fazla yerli ve yabancı 
hava yolu şirketine ikram hizmeti 
sunmaktadır.

Almanya ile Türkiye arası 
charter uçuşlarda pazar lideri 
konumundaki hava yolu firmasıdır.

İstanbul Atatürk Havalimanı 
başta olmak üzere Türkiye’de 
sekiz havalimanında yer hizmeti 
vermektedir.

İstanbul Atatürk Havalimanı 
başta olmak üzere yurt içi 
meydanlarında jet akaryakıt 
depolama ve ikmal hizmeti 
vermektedir.

Türk Hava Yolları, nitelikli ve deneyimli kadrosu ve 
grup şirketleri ile havacılık sektöründe lider olma 
yolunda küresel marka kimliğini güçlendirmeye 
devam etmektedir.

Ortaklığın 2’si doğrudan ve 9’u müşterek olmak 
üzere toplam 11 adet iştiraki bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri 
ile maliyetlerini düşürürken operasyonlarında 
esneklik, kalite ve verimlilik sağlamakta, böylelikle 
havacılık sektöründeki rekabetçi gücünü ve etkinli-
ğini artırmaktadır. 

Ulaşım sektörü ile birlikte Türk uçak sanayiinin 
gelişimine de katkıda bulunan Şirketlerimiz, 
sektördeki diğer müşterilere de hizmet vererek 
hem birer kâr merkezi hem de konsolide kârlılığa 
ve hissedar değeri yaratımına katkıda bulunur 
hale gelmiştir.

2016 yılı sonu itibarıyla 50.000’e yaklaşan perso-
neli ile çok büyük bir aile haline gelen Türk Hava 
Yolları ve Grup Şirketleri, önümüzdeki dönemlerde 
de ülkemiz için büyük bir istihdam kaynağı olmaya 
devam edecektir.

THY TEKNIK A.Ş.
2006 yılında %100 Türk Hava Yolları sermayesiyle 
kurulan ve Haziran 2015’te Türk Hava Yolları HABOM 
A.Ş. ile birleşen THY Teknik A.Ş., 6.500’e yaklaşan 
çalışanı ve iştirakleri ile bölgesinde hava taşıma-
cılığı sektöründe önemli bir teknik bakım üssü 
haline gelmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda 
bakım, onarım hizmetlerinin yanı sıra, hava yolu 
sektörü ile ilgili her türlü teknik ve altyapı desteği 
sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI 
DO&CO IKRAM HIZMETLERI A.Ş.
2007 yılında Türk Hava Yolları ve Avusturya kökenli 
Do&Co AG’nin %50-%50 ortaklığı ile kurulmuştur.

İstanbul Atatürk Havalimanı merkez olmak üzere 
Türkiye’de dokuz noktada kurulmuş mutfakları 
ile yerli ve yabancı hava yolu şirketlerine ikram 
hizmeti sunmaktadır. Mutfaklarında günde yaklaşık 
210 bin yemek üretilmekte, her tabak Turkish 
Do&Co aşçıları tarafından özenle hazırlanmaktadır. 
Türk Hava Yolları’nın uçak içi ikram kalitesi Turkish 
Do&Co ile önemli bir ölçüde artış göstermiş, uluslar- 
arası birçok ödül kazanılmasını sağlamıştır.

GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. (SUN EXPRESS)
1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın 
%50-%50 ortaklığı ile kurulmuştur.

İlk uçuşunu 1990’da yapan Şirket, charter pazarın-
da uzun yıllar hizmet verdikten sonra, 2001 yılında 
başlattığı Antalya-Frankfurt uçuşlarıyla Türkiye’nin 
yurt dışına tarifeli sefer düzenleyen ilk özel hava 
yolu şirketi olmuştur. 2011 yılında Frankfurt’ta 
kurulan Sun Express Almanya ile birlikte 2016 
yılı sonu itibarıyla 71 uçaklık filoyla ve 3.700’ü 
aşan personeliyle hizmet vermektedir. 2016 yıl 
sonu itibarıyla Sun Express Türkiye’nin 22 uçağı, 
AnadoluJet operasyonlarını icra etmektedir.

TGS YER HIZMETLERI A.Ş.
2009 yılında Türk Hava Yolları ve Havaş Havaa-
lanları Yer Hizmetleri A.Ş.’nin %50-%50 ortaklığı 
ile kurulmuş olan TGS, 2010 yılı başından bu yana 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

İstanbul Atatürk Havalimanı ile beraber İstanbul 
Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan 
Menderes, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman 
havalimanlarında Türk Hava Yolları ve Sun 
Express başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı 
hava yolu şirketine hizmet veren Şirket, 2016 
yılı içerisinde 10 bini aşan personeli ile 650 bine 
yaklaşan sefere ve 86 milyonun üzerinde yolcuya 
uluslararası standartlarda hizmet sunmuştur.

TÜRK HAVA YOLLARI 
OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
2009 yılında Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük 
A.Ş.’nin %50-%50 ortaklığı ile kurulmuştur.

1 Temmuz 2010 itibarıyla faaliyetlerine başlayan 
Türk Hava Yolları OPET Havacılık Yakıtları A.Ş., 
Türkiye’deki en büyük jet yakıtı entegre tesisine 
sahiptir. Türkiye genelinde tüm havalimanlarında 
müşterilerine akaryakıt ikmali yapabilir konuma 
gelen Türk Hava Yolları OPET Havacılık Yakıtları A.Ş., 
2016 yılında 3,7 milyon metreküpü aşan jet yakıtı 
satışıyla sektöründe pazar liderliğini sürdürmüştür.

Çalışan Sayısı 6.417

Gelir 1.061 
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 4.444

Gelir 357 
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 3.768

Gelir 1.085 
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 9.711

Gelir 261  
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 436

Gelir 1.357 
milyon ABD Doları
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BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Sabiha Gökçen tesislerinde uçak 
motor kaportası ve geri itki 
sistemlerinin yüksek kalite standartları 
ile bakım ve onarımını sağlamaktadır.

Şirket, satın alma anında ödenen 
KDV’nin yurt dışına çıkışta iade 
alınmasına aracılık hizmeti 
vermektedir.

Üretimini yaptığı uçak kabin 
içi sistemleriyle öncelikle Türk 
Hava Yolları’nın ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.

Türkiye’deki ve yakın bölgelerdeki 
müşterilerine motor bakım, tamir 
ve revizyon hizmeti sunmaktadır.

Aydın Çıldır Havalimanı’nda pist, 
taksi yolu ve hangar gibi önemli 
yatırımlarını tamamlayan şirket, 
Türk Hava Yolları’na eğitim uçuşları 
için hizmet vermeye başlamıştır.

Uçak koltuğu dizaynı, üretimi, 
yedek parça üretimi, modifikasyonu, 
pazarlanması ve satışını yapan şirket, 
üretime 2013 yılı sonunda başlamıştır.

GOODRICH TÜRK HAVA YOLLARI TEKNIK SERVIS 
MERKEZI LTD. ŞTI.
2010 yılında Türk Hava Yolları ve Goodrich iştiraki 
olan TSA Rina Holdings B.V.’nin %40-%60 ortaklığı 
ile kurulmuştur.

Goodrich Türk Hava Yolları Teknik Servis Merkezi, 
Türk Hava Yolları başta olmak üzere yerli ve yaban-
cı hava yolu şirketlerine uluslararası standartlarda 
hizmet vererek sektöründe önemli bir oyuncu 
olmayı hedeflemektedir.

VERGI IADE ARACILIK A.Ş.
2014 yılı Eylül ayında %30 hissesi Türk Hava Yolla-
rı’na, %25 hissesi VK Holding A.Ş.’ne ve %45 hissesi 
Maslak Oto A.Ş.’ne ait olmak üzere kurulmuştur. 

Şirket’in, Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların 
Türkiye’de satın almış oldukları ve beraberlerinde 
yurt dışına götürecekleri mallar için satın alma 
anında ödenen KDV’nin yurt dışına çıkışta iade 
alınmasına aracılık etmesi amaçlanmaktadır.

TCI KABIN IÇI SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.Ş.
2011 yılında kurulan şirketin, %30 hissesi Türk Hava 
Yolları’na, %20 hissesi THY Teknik A.Ş.’ye ve %50 hissesi 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ -TAI)’ne 
aittir. 

TCI uçak kabin içi ürünleri ve komponentlerinin tasa-
rımını, üretimini, lojistik desteğini, modifikasyonunu 
ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Yaptığı Ar-Ge 
çalışmaları ile Türk Hava Yolları için ürettiği Boeing 737 
galleylerinde 91 kg’lık bir ağırlık tasarrufu sağlamayı 
başaran TCI, Boeing nezdinde B-737 uçakları için dünya 
çapında “Onaylı Tedarikçi Firma” listesine girmeye hak 
kazanmış ve üçüncü parti müşteriler için pazarlama 
faaliyetlerini artırmıştır. Türk Hava Yolları filosundaki 
Airbus A330’lar için üretilen beş shipset galley üretimi-
ni tamamlayan Şirket, A330 uçakları “Onaylı Tedarikçi 
Firma” listesine girme konusunda Airbus nezdinde 
görüşmelere devam etmektedir.

PRATT&WHITNEY TÜRK HAVA YOLLARI TEKNIK 
UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZI LTD. ŞTI.
2008 yılında Türk Hava Yolları ve United Techno-
logies iştiraki olan Pratt& Whitney’in %49-%51 
ortaklığı ile kurulmuştur.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaklaşık 25 
bin metrekare alan üzerinde kurulu bakım merke-
zi, yüksek teknolojide çevre dostu kimliği ile tam 
kapasitede yıllık yaklaşık 200 adet uçak motoruna 
bakım sunabilecek durumdadır.

TÜRK HAVA YOLLARI AYDIN ÇILDIR HAVALIMANI 
IŞLETME A.Ş.
2012 yılında %100 Türk Hava Yolları sermayesi ile 
Aydın Çıldır Havalimanı’nın işletmeciliğini yapmak, 
havacılık eğitimi vermek, sportif ve eğitim amaçlı 
uçuşlar düzenlemek, pist uzunluğuna uygun uçak 
tipleri ile yolcu taşımacılığına yönelik faaliyetlerde 
bulunmak üzere kurulmuştur. 

Aydın Çıldır Havalimanı’nda pist, taksi yolu ve han-
gar gibi önemli yatırımlarını tamamlayan şirket, 
Türk Hava Yolları’na eğitim uçuşları için hizmet 
vermeye başlamıştır. Şirket, ilerleyen dönemlerde 
Türk Hava Yolları’nın ve havacılık sektörünün pilot 
açığının kapatılmasında büyük katkı sağlayacaktır.

UÇAK KOLTUK ÜRETIM SAN. VE TIC. A.Ş.
2011 yılında %45 hissesi Türk Hava Yolları, %5 
hissesi THY Teknik A.Ş. ve %50 hissesi Assan Hanil 
Grubu’na ait olmak üzere kurulmuştur. 

Araç koltuğunda Türkiye’nin lider firması olan 
Assan Hanil Grubu işbirliğiyle kurulan şirket, 2014 
yılı başında Türk Hava Yolları uçaklarına ilk üretilen 
koltuklarının montajını gerçekleştirmiştir. İlerleyen 
dönemlerde birçok hava yolu firmasına koltuk 
dizaynı ve üretimi, yedek parça üretimi, modifikas-
yonu ve satışını yapmayı hedeflemektedir.

Çalışan Sayısı 33

Gelir 10  
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 19

Gelir 1  
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 134

Gelir 7 
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 329

Gelir 342  
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 18

Gelir 3  
milyon ABD Doları

Çalışan Sayısı 71

Gelir 9  
milyon ABD Doları
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TRAFİK SONUÇLARI

OCAK-ARALIK 2015 
DÖNEMİNDE 61,2 
MİLYON OLAN 
TOPLAM YOLCU SAYISI, 
2016 YILININ AYNI 
DÖNEMİNDE %2,5 
ARTIŞLA 62,8 MİLYONA 
ULAŞMIŞTIR.

Toplam Trafik Sonuçları

2016 2015 2014 2013 2012

Ücretli Yolcu (000) 62.759 61.248 54.675 48.268 39.045

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 170.092 153.209 135.330 116.433 96.124

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 126.815 119.372 106.787 91.997 74.410

Yolcu Doluluk Oranı (%) 74,6 77,9 78,9 79,0 77,4

Uçulan Nokta 298 287 264 245 219

Konma Sayısı 475.303 462.767 422.521 377.400 308.384

Uçulan Km (000) 918.127 864.586 792.438 690.572 542.339

Kargo+Posta (ton) 887.164 720.440 667.743 565.391 470.863

Fazla Bagaj (ton) 6.677 7.601 7.925 6.231 3.683

Dış Hatlar

2016 2015 2014 2013 2012

Ücretli Yolcu (000) 35.457 34.944 31.967 28.215 23.139

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 149.328 133.594 117.773 101.000 84.112

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 109.768 103.001 92.539 79.696 64.945

Yolcu Doluluk Oranı (%) 73,5 77,1 78,6 78,9 77,2

Uçulan Nokta 247 236 219 202 182

Konma Sayısı 279.781 271.267 250.214 220.037 179.843

Uçulan Km (000) 796.829 746.796 684.442 592.911 464.772

Kargo+Posta (ton) 832.126 668.189 616.124 517.848 430.763

Fazla Bagaj (ton) 3.943 4.772 4.986 4.040 2.162

İç Hatlar

2016 2015 2014 2013 2012

Ücretli Yolcu (000) 27.301 26.304 22.708 20.053 15.906

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 20.764 19.615 17.557 15.433 12.012

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 17.046 16.370 14.248 12.301 9.465

Yolcu Doluluk Oranı (%) 82,1 83,5 81,2 79,7 78,8

Uçulan Nokta 51 51 45 43 37

Konma Sayısı 195.522 191.500 172.307 157.363 128.541

Uçulan Km (000) 121.298 117.791 107.996 97.660 77.567

Kargo+Posta (ton) 55.038 52.251 51.619 47.543 40.100

Fazla Bagaj (ton) 2.734 2.828 2.939 2.191 1.521

2015201420132012

62.75961.248

54.675

48.268

39.045

2016

Ücretlİ Yolcu 
(Bin)

Ocak-Aralık 2015 döneminde 61,2 milyon olan top-
lam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 
artışla 62,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki 
artış iç hatlarda %3,8, dış hatlarda %1,5 oranında-
dır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında ise %14,1 
artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı ise 3,3 puan 
azalmıştır. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 
Ocak-Aralık 2015 döneminde 153,2 milyar iken, 2016 
yılının aynı döneminde %11,0 artarak 170,1 milyara 
ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,9 iken dış 
hat uçuşlarda %11,8 oranındadır. Ücretli Yolcu Km 
(ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119,4 milyar 
iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,2 artarak 
126,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK iç hat uçuşlarda %4,1 
artarken, dış hatlarda %6,6 artış göstermiştir. 
Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 
462.767 iken, 2016 yılının aynı döneminde %2,7 
artışla 475.303’e, uçulan nokta sayısı ise 287’den 
298’e yükselmiştir. Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2015 
döneminde 720.440 ton iken, 2016 yılının aynı 
döneminde %23,1 artışla 887.164 tona yükselmiştir.%55,3 

Dış Hat

%43,1 
İç Hat

Arz Edilen Koltuk Km (AKK)
Ücretli Yolcu Km (ÜYK)

%1 
Özel Kira

%0,6 
Hac-Umre
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ARZ EDİLEN 
KOLTUK KM (AKK) 
2016 YILINDA 
%11,0 ARTARAK 
170,1 MİLYARA 
ULAŞMIŞTIR.

AKK ve ÜYK Gelişimi 
(Milyon)

Toplam Yolcu Dağılımı
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FİLO

Geniş gövde uçaklara ilave olarak 2013 yılında 
siparişi verilen 117 adet Airbus dar gövde uçağı 
kapsamında 25 adet A321 uçağından 23 adedi 
2016 yıl sonu itibarıyla teslim alınmıştır. Kalan 
2 adet uçağın 2017 yılı başında teslim alınması 
planlanmaktadır.

Ayrıca 2013 yılında siparişi verilen 95 adet Boeing 
dar gövde uçağı kapsamında 20 adet B737-800 
uçağı 2016 yılı içerisinde teslim alınmıştır.

Genç ve modern bir filoya sahip olma hedefi 
doğrultusunda filoda yer alan A340-300 uçakla-
rının 3’ü geçmiş yıllarda filodan çıkarılmış olup 
filomuzda bulunan 4 adet A340-300 uçağı sadece 
charter uçuşlarda kullanılmaktadır. 

2014 yılında siparişi verilen 4 adet A330-200F 
uçağından 2016 yılı sonu itibarıyla 3 adedi 
teslim alınmış olup 1 adedi 2017 yılı başında 
teslim alınacaktır. Buna ilave olarak 2 adet B777F 
kargo uçağının 2017 yılı sonunda teslim alınması 
planlanmaktadır. 

Türk Hava Yolları, “Fırsatların değerlendirilmesi, 
risk yönetimi, sürdürülebilirlik, dinamik kapasite 
planlama ile uçuş ağı genişliği ve yoğunluğunun 
artırılması” stratejileri kapsamında her yılın 
sonunda Ortaklığın filo projeksiyonlarını güncel-
lemektedir. 

Uçak teslimleri esas alınmak suretiyle ara dönem 
talep ve filo yenileme ihtiyaçlarını karşılayacak 
uçak sayıları netleştirilmekte, filo yaş ortalamasını 
yükseltmeyecek ve uçak aile bütünlüğünü boz-
mayacak şekilde kiralık uçaklarla piyasa koşulları 
çerçevesinde ara çözümler de üretilmektedir.

%15 YAKIT TASARRUFU
2013 yılında Airbus firmasından 92 adet yeni nesil 
A321NEO uçağı ve Boeing firmasından verilen 75 
adet yeni nesil B737MAX uçağı siparişi verilmiş 
olup 2018 yılından itibaren bu uçakların filomuza 
katılmasıyla bu uçaklarda %15 yakıt tasarrufu 
hedeflenmektedir. 

Boeing ve Airbus firmalarından verilen uzun men-
zilde kullanılacak olan geniş gövde siparişlerinin 
yanı sıra kiralanan 3 adet B777-300ER uçağı ile 

15 Adet B737-900ER

110 Adet B737-800

29 Adet A320-200

66 Adet A321-200

13 Adet A319-100

1 Adet B737-700

20 Adet A330-200

31 Adet A330-300

4 Adet A340-300

32 Adet B777-300ER

3 Adet A310-300F

8 Adet A330-200F

1 Adet A300-600F

1 Adet B747-400F

DAR GÖVDE (234 Adet) GENİŞ GÖVDE (87 Adet) KARGO (13 Adet)

Toplam Uçak Sayısı: 334

Ortalama Filo Yaşı: 7,1

1933 yılında beş uçaklık bir filo ile kurulan Türk 
Hava Yolları, özellikle 2000’li yıllarda gerçekleştir-
diği atılımlarla filosunu genişletmiş ve gençleş-
tirmiştir. 

Dünyanın en çok ülkesine uçan ve dünyanın en 
geniş dördüncü uçuş ağına sahip Türk Hava Yolları, 
2016 yılı sonu itibarıyla 334 uçağa ulaşan filosuyla, 
bu alanda dünyanın en büyük 13’üncü hava yolu 
şirketi haline gelmiştir. 2004 yılı başında 65 
uçaktan oluşan Ortaklık filosu, kısa süre içerisinde 
%410’un üzerinde büyüme kaydetmiştir.

Türk Hava Yolları, maliyet analizlerini göz önünde 
bulundurarak gelişen yolcu trafiğini ve değişen 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, yolcu konforunu ve 
emniyetini önemseyen, yeni teknoloji donanımlı, 
yakıt tasarruflu ve çevreye duyarlı uçak alımlarıyla, 
markasını güçlendirme yolunda önemli adımlar 
atmaktadır. 

FILO YAŞI 7,1
Her geçen gün gücüne güç katmaya, filosunu 
genişletmeye ve gençleştirmeye devam eden Türk 
Hava Yolları, Avrupa’nın en genç ve modern filosu-
na sahip olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir. 
2016 yılı sonu itibarıyla Türk Hava Yolları’nın 
ortalama filo yaşı 7,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Türk Hava Yolları uzun dönem filo projeksiyonu 
neticesinde 2012 yılında siparişi verilen 20 adet 
B777-300ER ve 20 adet A330-300 uçağının teslim-
lerinin devam etmesi ile yeni hat açılışlarının yanı 
sıra mevcut hatlarda da frekans artışı yapılarak 
uzun menzilde büyüme hız kazanmıştır. 2016 
yılı içerisinde A330-300 uçaklarımızın teslimleri 
tamamlanmış olup, 2017 yılı içerisinde 1 adet 
B777-300ER uçağı teslim alınarak geniş gövde uçak 
siparişlerimizin teslimi tamamlanacaktır. 

DÜNYANIN EN ÇOK 
ÜLKESİNE UÇAN VE 
DÜNYANIN EN GENİŞ 
DÖRDÜNCÜ UÇUŞ AĞINA 
SAHİP HAVA YOLU OLAN 
TÜRK HAVA YOLLARI, 2016 
YILI SONU İTİBARIYLA 334 
UÇAĞA ULAŞAN FİLOSUYLA, 
BU ALANDA DÜNYANIN EN 
BÜYÜK 13’ÜNCÜ HAVA YOLU 
ŞİRKETİ HALİNE GELMİŞTİR. 

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

42.236

12:40 12:43 12:43

48.163

56.899

65.993

11:54

36.504

12:12

2016

2016

Toplam Koltuk Kapasitesi

Günlük Uçak Kullanımı

yoğun yolcu talebi olan ve slot kısıtı nedeniyle 
frekans artışı yapılamayan kısa ve orta menzildeki 
hatlarda arz edilen koltuk sayısı artırılarak avantaj 
sağlanmıştır. 

Ortaklık, dar gövde ve geniş gövde uçak sipa-
rişleriyle yakıt tüketiminde mevcut filoya göre 
%15’e yakın tasarruf sağlayacaktır. Siparişi verilen 
uçaklarla daha uzak menzillere ulaşılabilecek, uçuş 
ağı ve yolcu yoğunluğu gelişimi sağlanabilecektir.
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UÇUŞ AĞI

KUZEY AMERİKA
11 AVRUPA

111

TÜRKİYE
51

ORTA DOĞU
34 UZAK DOĞU

35

AFRİKA
50

ORTA VE GÜNEY 
AMERİKA

6

TÜRK HAVA YOLLARI 2016 YILINDA DA 
UÇUŞ AĞINI GENIŞLETMEYE 
DEVAM ETTI. DÜNYANIN EN FAZLA 
ÜLKESINE UÇAN HAVA YOLU ŞIRKETI 
OLAN TÜRK HAVA YOLLARI, YENI 
AÇILAN HATLARLA BIRLIKTE  
119 ÜLKE VE 298 NOKTAYA ULAŞTI.

AKK Değişim %23,1

ÜYK Değişim %18,2

Yolcu Sayısı Değişim %16,7

Kuzey Amerika

AKK Değişim %3,9

ÜYK Değişim %-1,4 

Yolcu Sayısı Değişim %-1,6 

Avrupa

AKK Değişim %22,4

ÜYK Değişim  %19,2 

Yolcu Sayısı Değişim %9,8

Afrika

AKK Değişim %16,6

ÜYK Değişim %2,9

Yolcu Sayısı Değişim %2,1

Orta Doğu 

AKK Değişim %9,5 

ÜYK Değişim %6,0 

Yolcu Sayısı Değişim %3,8

Uzak Doğu 

AKK Değişim %19,8

ÜYK Değişim %21,3 

Yolcu Sayısı Değişim %17,2

Orta ve Güney Amerika
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Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi 
olan Türk Hava Yolları 2016 yılı boyunca da yolcu-
ların dünyasını genişletmeye devam etmiş, uçuş 
ağına 12 yeni destinasyon ve 6 yeni ülke eklemiştir. 
Yeni açılan hatlarla birlikte toplamda 119 ülke ve 
298 noktaya ulaşan Türk Hava Yolları, Türkiye ve 
dünyanın birçok noktasını birbirine bağlayarak, 
yolcuların dünyada istedikleri her yere kolaylıkla 
ulaşmasına imkân tanımaktadır.

Türk Hava Yolları 2016 yılında Güney Amerika’da 
büyük bir açılıma imza atarak Havana, Karakas, 
Bogota ve Panama noktalarını yolcularının dene-
yimine sunmuş ve 2 noktadan oluşan uçuş ağını 6 
noktaya çıkarmıştır. 

Afrika’da da yatırımlarını sürdüren Ortaklığımız 
gözde turistik destinasyonlardan Seyşeller ve 
Zanzibar ile büyülü tropikal dünyaların kapılarını 
yolcularına açmaktadır. Diğer bölgelerde de hız 
kesmeyen yatırımlar sonucunda Kuzey Amerika’da 
Atlanta, Uzak Doğu’da Hanoi ve Avrupa’da Kösice, 
Dubrovnik, İvano Frankivsk ve Cluj noktaları, Türk 
Hava Yolları konforu ve keyfi ile keşfedilmeye 
başlanmıştır.

UÇUŞ AĞI

YURT İÇİ NOKTA 
SAYISI

51
YURT DIŞI NOKTA 

SAYISI

247

TOPLAM UÇUŞ 
NOKTASI

298

UÇULAN ÜLKE 
SAYISI

119

AÇILAN UÇUŞ 
NOKTASI 
SAYISI

12

%29,6

%20,1

%14,4
%13,3

%11,6

%9,3

%1,7

Bölgesel Gelir Dağılımı

Dış Hat Bölgesel Yolcu Dağılımı

%14,9 
Orta Doğu %13,3 

Uzak Doğu

%8,1 
Afrika

%6,3 
Kuzey Amerika

Avrupa Uzak Doğu İç Hatlar Orta Doğu Kuzey 
Amerika

Afrika Orta ve Güney 
Amerika

%0,9 
Orta ve Güney 

Amerika

%56,5 
Avrupa
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2016 YILINDA TÜRK HAVA YOLLARI

TÜRK HAVA YOLLARI 
2016 YILINDA DA AVRUPA’NIN EN IYISI
Son beş yılda olduğu gibi 2016 yılında da 
“Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri” değerlendirme-
sinde Türk Hava Yolları “Avrupa’nın En İyi Hava 
Yolu Şirketi” seçildi. Ayrıca Türk Hava Yolları 
dünya sıralamasında “En İyi Business Class 
Özel Yolcu Salonu” ikincilik ödülünü ve “En 
İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” 
ödülünü alarak nitelikli hizmet anlayışını 
ödüllerle taçlandırdı.

KAPASITE ARTIŞI DEVAM EDIYOR
2004 yılında 65 uçaktan oluşan Türk Hava Yolları 
filosu kısa süre içerisinde %410’un üzerinde büyü-
me kaydederek 2016 yılında 334 uçağa ulaştı. 2015 
yılında 56.899 olan toplam koltuk kapasitesi, 2016 
yılında 65.993’e ulaştı. Ayrıca 2015 yılında 287 olan 
uçulan nokta sayısı, 2016 yılında 298’e çıktı.

DAHA FAZLA ÜLKE, DAHA FAZLA UÇUŞ NOKTASI
Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi 
olan Türk Hava Yolları 2016 yılı boyunca da yol-
cuların dünyasını genişletmeye devam edip uçuş 
ağına 12 yeni destinasyon ve 6 yeni ülke ekledi. 
Güney Amerika’da büyük bir açılıma imza atılarak 
Havana, Karakas, Bogota ve Panama noktala-
rını yolcularının deneyimine sunan Ortaklık, 2 
noktadan oluşan uçuş ağını 6 noktaya çıkardı. 2016 
yılında yeni açılan hatlarla birlikte Türk Hava Yolları 
119 ülke ve 298 noktaya ulaşıyor. 

YENI HAVALIMANI: BÜYÜYEN TÜRK HAVA YOLLARI
Türk Hava Yolları güçlü büyümesini devam ettirerek 2023 yılına 
kadar 500 uçaklık bir filoya ulaşmayı hedeflemektedir. 2018 
yılında yeni havalimanının devreye girmesi ile kapasite kısıtla-
rının ortadan kalkması ön görülmektedir. Böylece İstanbul’un 
coğrafi avantajının daha etkin kullanılması ve hem direkt hem 
de transit yolcu taşımasının arttırılması planlanmaktadır. Yeni 
havalimanının avantajları ile Türk Hava Yolları, en fazla dış 
hat noktasına uçuş hizmeti sağlayan ve en çok tercih edilen 
hava yollarından biri olma başarısını geliştirerek sürdürmeyi 
hedeflemektedir.

ARTAN ISTIHDAM, NITELIKLI EĞITIM
Nitelikli ve deneyimli kadrosu ve grup şirketleri ile havacılık 
sektöründe lider olma yolunda küresel marka kimliğini 
güçlendirmeye devam eden Türk Hava Yolları, 50.000’e yaklaşan 
personeliyle büyük bir aile oldu. Bununla birlikte bölgesinin 
önde gelen havacılık eğitim kuruluşlarından biri olan Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi, 2016 yılında 56 bine yakın öğrenci-
nin katıldığı 2.585 sınıf eğitimi gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları 
istihdam kadar eğitime de önem veren bir anlayışla sektörün 
eğitimli personel ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

4 
KITA

62,8 
MİLYON YOLCU

119 
ÜLKE

2016 YILI,  
“YILIN HAVA YOLU ŞİRKETİ” 
ÖDÜLÜ

2016 YILI,  
“YILIN KARGO HAVA YOLU ŞİRKETİ” 
ÖDÜLÜ (TURKISH CARGO)
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KARGO

KARGO UÇAĞI 
SAYIMIZDAKİ ARTIŞLA 
BİRLİKTE, KARGO UÇAĞI 
AĞIMIZ 2016 YILINDA DA 
GENİŞLEMEYE DEVAM 
ETMİŞ VE 2016 YILININ 
BAŞLARINDA 55 
OLAN UÇUŞ NOKTASI, 
YIL SONUNDA 63’E 
YÜKSELMİŞTİR.

Türk Hava Yolları’nın hava kargo taşımacılık 
hizmeti veren markası olan Turkish Cargo, geride 
bıraktığımız on yılı aşkın süredir yürütmekte 
olduğu güçlü büyüme eğilimini, sektördeki tüm 
güçlüklere karşın bu yıl da kesintiye uğratmadan 
sürdürmeyi başarmıştır. 

2015 yılında 935 milyon ABD Doları seviyesinde 
olan kargo gelirleri, 2016 yılında %6,5 artış göste-
rerek 996 milyon ABD Doları düzeyine ulaşmıştır. 
Taşıdığımız kargo miktarı %23,1 büyüme göstere-
rek 2015 yılındaki 720 bin tonluk seviyesinden 887 
bin ton düzeyinin üzerine çıkmıştır.

2016 yılında sektörde taşınan kilometrelendi-
rilmiş kargo miktarı %3,4 artarken; ortalama 
birim gelirler bir önceki yıla göre özellikle düşen 
akaryakıt fiyatları, artan belly kapasite ve Uzak 
Doğu’da yılın ilk yarısında düşük seyreden büyüme 
sebebi ile %12,5 seviyesinde düşüş yaşamıştır. Tüm 
bu olumsuzluklar dünya hava kargo pazarının 2016 
yılında küçülüp, 50 milyar ABD doları seviyesinin 
de altına inerek son on yılın en düşük seviyesine 
inmesine sebep olmuştur. 

2015201420132012

720.440
667.743

565.391

470.863

887.164

2016

Kargo+Posta Gelişimi 
(Ton)

2017 yılının da hava kargo sektörü için zor geçe-
ceği, toplam hava kargo gelirinin 50 milyar ABD 
doları seviyelerini aşmasının zor olduğu öngörül-
mektedir. Buna karşın Turkish Cargo geçtiğimiz 
on yılda %0,4 seviyelerinden %2’ler seviyesine 
çıkardığı dünya hava kargo pazarındaki payını, 
2017 yılında da artırmayı ve %2,15 seviyesine 
ulaşmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, 2017 yılı için bütçelenen 
kargo geliri 1 milyar 60 milyon ABD doları seviye-

sinde olup, 2016 yılında olduğu gibi bu yıl da bütçe 
hedefinin üzerinde bir büyümenin gerçekleşmesi 
için çalışılacaktır.

Hedeflerimize ulaşabilmek için 2015 yılında yapılan 
altyapı yatırımlarına ilaveten, 2016 yılında da kargo 
filomuzda genişlemeye gidilmiştir. Filoda 2015 
sonu itibarıyla 10 adet kargo uçağı bulunurken 
bu sayı 2016 yılı içindeki ilavelerle yıl sonunda 
13’e yükselmiştir. Bununla beraber, kargo sefer 
sayısı %15,2 artmıştır. Uçak sayımızdaki artış ve 

uçakların daha verimli kullanılması sonucu kargo 
uçakları ile üretilen kapasite 2016 yılında %20’nin 
üzerinde artmıştır.

Kargo uçağı sayımızdaki artışla birlikte, kargo 
uçuş ağımız 2016 yılında da genişlemeye devam 
etmiş ve 2016 yılının başlarında 55 olan uçuş 
noktası, yıl sonunda 63’e yükselmiştir. 2016’da 
kargo uçuş ağımıza eklediğimiz noktalar arasın-
da Moskova, Saygon, Punom Pen ve Dammam 
başı çekmektedirler.

2015 yılı başında İstanbul Atatürk Havalima-
nı’ndaki yeni kargo terminaline geçilmesinin 
ardından Ekim ayında da bilgi sistemleri altyapısı 
iCargo ürünü olan COMIS’le değiştirilmiş, bunun 
tüm süreçlere olumlu bir etkisi olmuştur. 2016 
yılı bu çok kapsamlı süreç değişikliklerinin 
standart işleyişe dönüştüğü önemli bir yıl olarak 
kayıtlara geçmiştir. Yeni süreçlerle birlikte 
sistemin getirdiği imkânlardan da faydalanılarak 
performans raporları geliştirilmiştir. Bu rapor-
larla operasyon performansı, önceki dönemlere 
göre eğilimleri ve aksaklıklarla ilgili analizleri de 
içerecek şekilde takip edilebilir hale gelmiştir. 

Müşteri nezdinde en önemli performans 
göstergelerinden olan FAB (Flown as Booked 
- Rezervasyona göre Uçuş) oranını olumsuz 
etkileyen süreçler ve bu süreçlerdeki aksaklıkla-
rın kök nedenleri kolaylıkla tespit edilebilir hale 
gelmiştir. Çözüme yönelik aksiyonlarla süreçler-
de iyileşmeler gerçekleşmiş ve FAB oranında %8 
iyileşme sağlanmıştır.

Yüksek birim gelirli özel ürünlere yönelik altyapı 
geliştirmeleri kapsamında, özellikle iklimlendir-
me ihtiyacı olan taşımalar için ürün ve depolama 
aracı tipine göre %13 ile %200 arasında değişen 
oranlarda artışlar sağlanmıştır. Bu artışlar 

Dünya Hava Cargo Pazarı Turkish Cargo Pazar Payı

47,8
49,4

52,8

62,5
60,7

%1,13

%1,41

%1,56

%1,78

%2,08 %2,15

63,5

Dünya Hava Kargo Pazarı ve 
Türk Hava Yolları  Pazar Payı

2015201420132012 2016 
Beklenen

2016 
Tahmini

tamamen düşük maliyetli, hacim kullanımına 
ve verimlilik artışına dayanan uygulamalarla 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projeye esas teşkil 
edecek stratejik hedefler ve büyüme tahminleri 
gözden geçirilmiş ve üst yönetim onayıyla eylem 
planına dönüştürülmüştür. Bu hedefler ve planlar 
çerçevesinde yapılacak olan tesis ve özel ürün 

altyapılarına yönelik ihtiyaçlara ve alan büyük-
lüklerine karar verilmiştir. Analiz ve kavramsal 
tasarım aşamaları bu bağlamda yürütülmüş, 
mimari tasarım ve ihale süreçleri başlatılmıştır. 
2018 yılı ilk çeyreğinde açılışa hazır olacak şekilde 
çalışmalar devam etmektedir.

AMERİKA

AVRUPA 1
AVRUPA 2

TÜRKİYE

ORTA 
DOĞU

UZAK 
DOĞU

AFRİKA

SATIŞ BAZLI 
TONAJ (%)

SATIŞ BAZLI 
GELİR (%)

7,6

8,3

4,6

4,9

4,0

3,7

26,0 19,4

18,6
9,2

17,7
7,3

28,9

39,5

Kargo Bölgeleri Satış Bazlı 
Gelir ve Tonaj Yüzdeleri (%)
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SÜREKLI UÇUŞA ELVERIŞLILIK YÖNETIMI
Türk Hava Yolları, ticari yolcu ve kargo, VIP ve 
eğitim uçakları sınıflarında 370’in üzerinde uçağın 
SHGM’den aldığı Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım 
Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M) onay kapsamın-
da sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin sevk ve 
idaresini gerçekleştirmektedir. 

Ticari hava taşımacılığı İşletme Ruhsatı (AOC) 
altında yer alan ticari uçaklar (SHY-6A Filosu, 
Airbus A320 serisi, Airbus A330, Airbus A340, 
Boeing 737NG yeni nesil serileri, Boeing 777) ile 
Genel Havacılık İşletme Ruhsatı altında yer alan 
VIP ve eğitim uçaklarının (SHY-6B Filosu- Cessna 
172S, Cessna CE510, Cessna Citation V, Gulfstream 
IV, Gulfstream 450, Gulfstream 550, A319CJ, 
Bombardier Challenger 850, Diamond DA40 ve 
Diamond DA42) tümünün Sürekli Uçuşa Elverişlilik 
ve Bakım Sorumluluğu yürütülmektedir. Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından her iki filo 
için Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu 
Onay Sertifikası yayımlanarak onaylanmıştır. Türk 
Hava Yolları A.O. ticari filosundaki uçaklar için 
Türkiye’de Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme yetkisi 
alan ilk firmadır.

 Alınan onaylar kapsamında, öncelikli olarak 
hava araçlarının, işletim ömründeki herhangi bir 
zamanda yürürlükteki uçuşa elverişlilik gerek-
liliklerine uygun olmasını ve emniyetli işletim 
için elverişli bir durumda olmasını sağlamakla 

birlikte, bir uçağın sipariş veya kiralanma kararı 
alınması aşamasındaki fizibilite çalışmalarından 
filodan çıkışına kadar olan süreç içerisindeki uçak 
seçimi, uçak konfigürasyonlarının belirlenmesi, 
BFE sistemlerinin belirlenmesi, motor seçimi, uçak-
ların teslim alınması, ilgili bakım anlaşmalarının 
yapılması, uçağın Türk Hava Yolları operasyonu 
süresince uçuşa elverişliliğinin sağlanması, teknik 
modifikasyonlar, kabin içi eğlendirici sistemlerin 
uçağa takılması, uçakların iade edilmesi ve benzeri 
tüm teknik, bakım hizmetlerinin tedarik edilmesi 
ve sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi faaliyetle-
rini eksiksiz ve mevcut hedeflere uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Türk Hava Yolları filosunun güvenilirlik ve işlerlik 
noktalarında en yüksek standartlara sahip olma-
sının temin edilmesi Türk Hava Yolları teknik ekibi 
ve kendi alanlarında öncü iştiraki Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. başta olmak üzere bakım ve/veya mü-
hendislik hizmeti alınan sektörde kendi alanında 
lider ulusal veya uluslararası firmalarla arasında 
oluşturduğu güçlü iş birliğinin neticesidir. 

Türk Hava Yolları A.O. emniyet, müşteri mem-
nuniyeti ve verimliliği kendisine öncelikli hedef 
olarak almış olup filosuna katılacak ve filosunda 
halihazırda kullandığı uçakların teknik durumunu 
bu hedeflerle uyumlu olacak şekilde tutmak için 
çalışmaktadır. 

EASA, FAA VE SHGM 

TARAFINDAN BAKIM 

HİZMETİ VERME 

ONAYINA SAHİP OLAN 

TÜRK HAVA YOLLARI 

TEKNİK A.Ş., EN ÖNEMLİ 

MÜŞTERİSİ OLAN TÜRK 

HAVA YOLLARI’NIN YANI 

SIRA, AVRUPA, ORTA 

DOĞU, KUZEY AFRİKA 

VE ASYA BÖLGELERİNDE 

100’DEN FAZLA HAVA 

YOLU ŞİRKETİNE HİZMET 

VERMEKTEDİR. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 

HER ZAMAN ÖN PLANDA 

TUTAN TÜRK HAVA YOLLARI 

TEKNİK A.Ş. ISO 10002 

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ 

YÖNETİMİ SİSTEMİ 

SERTİFİKALARINI DEVAM 

ETTİREREK BU ALANDAKİ 

ÖNCÜ YAKLAŞIMINI 

KORUMAKTADIR.

BAKIM ONARIM

BAKIM ONARIM
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul, Ankara ve 
Aydın Çıldır’da konumlanmış, toplam 576.000 met-
rekare kapalı alana sahip 7 hangarıyla, hava yolları 
ve iş jeti operatörlerine bakım onarım hizmetleri 
sunmaktadır. 

EASA, FAA ve SHGM tarafından bakım hizmeti 
verme onayına sahip olan Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş., en önemli müşterisi olan Türk Hava Yolları’nın 
yanı sıra, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya 
bölgelerinde 100’den fazla hava yolu şirketine 
hizmet vermektedir. 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Boeing 737NG yeni 
nesil serileri, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, 
Airbus A320 serisi, Airbus A330, Airbus A340, 
Gulfstream G-IV/G-V/ G550, Cessna 172 ve Diamond 
DA42 uçak tipleri için hat bakım, üs bakım ve 
komponent bakım hizmetleri sunmaktadır. Bu 
uçaklarda kullanılan iniş takımları, uçuş elektroniği 
bileşenleri, hidrolik-pnömatik komponentler, fren 
sistemleri, lastik ve jant ile mekanik komponent-
leri için bakım-onarım için gereken tüm bakım ve 
onarım faaliyetleri Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
bünyesinde gerçekleştirmektedir. Dünya genelinde 
“komponent pool” hizmeti sağlanan uçak sayısı 
600’ün üzerindedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda 
tutan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ISO 10002 
Müşteri Şikayetleri Yönetimi Sistemi sertifikalarını 
devam ettirerek bu alandaki öncü yaklaşımını 
korumaktadır.

Çevreye ve çalışanlarının sağlığına duyarlı olan 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ISO 14001 Çevre, OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi serti-
fikaları ile İSGÇ uygulamalarını belgelemektedir.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tek çatı altında 7.000’ 
e yaklaşan çalışan sayısı, sürekli büyüyen kapasite 
ve iş hacmi ile bölge ekonomisinde ve havacılık 
endüstrisinde önemli rol üstlenmiştir.

EASA PART-147 / SHY-147 TEMEL EĞITIM
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. aynı zamanda bir 
bakım eğitimi kuruluşu olarak da hizmet vermekte 
olup, hem EASA (European Aviation Safety Agen-
cy) hem de SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) 
tarafından, 2015 yılında Kategori A1 Temel Eğitim 
ve Sınav alanında, 2016 yılında da Kategori B1/B2 
Temel Eğitim ve Sınav alanında yetkilendirilerek 
mevcut yetkilerine temel eğitim ve sınavlarını 
yapabilme yetkisini de dahil etmiştir.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bu yetkilerle birlikte 
EASA tarafından bu alanlarda Türkiye’de yetkilen-
dirilmiş tek kuruluş olma vasfını kazanmıştır. 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 2016 yılında Kenya 
ve Kyrgyz Republic ülke otorite sertifikalarını ilk 
kez alırken; Rusya, Kuwait, Guernsey Adaları, 
Cayman Adaları, Singapur, Senegal, Libya, Ürdün, 
Egypt, Bahrain, Bermuda, Kore, Saudi GACA, 
Pakistan, Tacikistan, Fas ve UAE GCAA sertifikalarını 
yenilemiştir.
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TABLET BAZLI KABIN IÇI EĞLENCE SISTEMI
Türkiye’de geliştirilen ilk yerli Kabin İçi Eğlence 
Sistemi, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Havelsan 
A.Ş. arasında 2012 yılında imzalanan stratejik iş 
birliği kapsamında %100 Türk mühendisliği ile 
üretilmiştir. 

2016 yılı 1 Temmuz itibarıyla kurulumuna başlanan 
ve 1 Eylül tarihinde tamamlanan Tablet bazlı 
In-Flight Entertainment (TBIFE), Türk Hava Yolları 
A.O.’na ait IFE sistemi bulunmayan dar gövdeli 
uçaklarda Business Class yolculara film, müzik, 
harita, e-magazin gibi medya içerikleri servis 
edilmek için geliştirilmiş bir üründür.

KABLOLU KABIN IÇI EĞLENCE SISTEMI
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Havelsan A.Ş. 
işbirliğinin diğer bir ürünü de 2016 yılında hayata 
geçirilen Kablosuz Kabin İçi Eğlence Sistemlerinden 
sonra bir üst adım olarak Kablolu Kabin İçi Eğlence 
Sistemleridir. 

2016 yılında devam eden çalışmalar ile koltuk 
arkası ekranlarda istenildiğinde ses ve görün-
tü (audio video on demand - AVOD), oyun, 
e-anket, e-yayınlar vb. güncel medya içeriklerinin 
sunulması amaçlanmaktadır. Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş.’nin donanım, tasarım/üretim, sistem 
mühendisliği, test, sertifikasyon ve uçak instal-

lasyonunu yapacağı; Havelsan A.Ş. ise yazılım ve 
entegrasyonu sağlayacağı, %100 Türk mühendisliği 
ürünü sistemin 2018 yılı 4. çeyreğinde sertifikasyon 
işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2009 yılından bu 
yana yerli ve yabancı firmalarla kurduğu iştirak şir-
ketleri ile de müşterilerine verdiği hizmet kalitesini 
artırmakta, havacılık alanında farklı iş kollarında 
da büyümeyi hedeflemektedir.

TURKISH ENGINE CENTER
Pratt&Whitney ile ortak olarak kurulan Turkish 
Engine Center (TEC), 2016 yılını başarılı bir şekilde 
tamamlamıştır. 2016 yılı içerisinde 115 adet motor 
bakımı yapan TEC, kuruluşundan itibaren 500. 
motor bakımını tamamlamış ve başarıyla teslim 
etmiştir. 

GOODRICH TURKISH TECHNIC SERVICE CENTER
UTC Aerospace Systems ile ortaklık olarak kurulan 
Goodrich Turkish Technic Service Center, 2016 
yılında 75’ ten fazla bakım gerçekleştirmiştir. 2016 
yılında şirket, önceki seneye göre gelirini %10 
artırmıştır.

TURKISH CABIN INTERIOR
TAI ile ortaklık olarak kurulan ve Sabiha Gökçen 
Tesislerimizde bulunan bir diğer iştirakımız TCI 

Turkish Cabin Interior, ilk Türk galleyini üreten 
şirket olma özelliğinin yanı sıra dünya üzerinde en 
çok kullanılan 2 uçak tipinden biri olan Boeing 737 
yeni nesil tipi uçaklarında “Global Offerable” ilan 
edilmiştir ve katalogda yer olan 4 üretici firmadan 
birisi olma başarısını göstermiştir. Buna ek olarak, 
Boeing 737 uçaklarında dünyanın en hafif galleyini 
üretebilir duruma gelen Turkish Cabin Interior, ger-
çekleştirdiği projelerde rakiplerine göre %15 daha 
hafif galley üretebilmektedir. Şirketin önümüzdeki 
yıllarda “Smart Galley” gibi inovatif ürün tasarım-
larıyla ürün çeşitlendirmesi hedeflenmektedir.

TURKISH SEAT INDUSTRY
Assan Hanil ile ortaklık olarak kurulan ve 
Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üretici firması 
olan Turkish Seat Industry, 2016 senesi içerisinde 
İzmit’de bulunan tesislerinden, Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. Sabiha Gökçen tesislerine taşınmıştır. 
Üretimde yerli tedarikçiler ile çalışan Turkish Seats 
Industry, %80 oranında yerli ürün kullanmaktadır. 
Şirketin önümüzdeki yıllar içerisinde Business Class 
koltuk üretimi için çalışmaları devam etmektedir.

TURKBINE TEKNIK
2016 yılı Aralık ayı içerisinde, Türk Hava Yolları Tek-
nik A.Ş. Turkbine Teknik’teki %50 hissesini şirketin 
diğer ortağı olan Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme 
ve Bakım Hizmetleri A.Ş.’ye satarak, Turkbine 
Teknik üzerindeki ortaklığından ayrılmıştır.

TURKISH TECHNIC 
VE HAVELSAN’IN 
GELİŞTİRDİĞİ TABLET 
BAZLI EĞLENCE SİSTEMİ 
İLE MİSAFİRLERE 
KONFORLU BİR 
YOLCULUK SUNULUR.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE 
DÜNYANIN SAYILI HAVA YOLU 

ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLAN TÜRK 
HAVA YOLLARI’NIN ARKASINDA 
OLANCA BÜYÜSÜ, ENERJİSİ VE 
GÜZELLİĞİYLE İSTANBUL VAR.

BAKIM ONARIM
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Hava yolu ikramına yeni bir anlayış ve lezzet getiren 
Türk Hava Yolları, her yıl düzenli olarak hava yolu 
şirketlerini ödüllendiren, sektörün en saygın ödülleri 
olarak değerlendirilen “Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri” 
değerlendirmesinde, geçtiğimiz beş yılda olduğu 
gibi 2016’da da “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu Şirketi” 
seçilmiştir. 

İkram ve aktivite konseptinden ambiyansına kadar 
her detayıyla dünya çapında rağbet gören ve yol-
cularına ayrıcalıklı konforun kapılarını açan “Turkish 
Airlines Lounge Istanbul”, Türk Hava Yolları’na dünya 

sıralamasında “En İyi Business Class Özel Yolcu Salo-
nu” ikincilik ödülünü getirdi. Turkish Airlines Lounge 
Istanbul’ da misafirlerinin beğenisine sunulan farklı 
ve zengin ikram hizmetleriyle de, geçtiğimiz iki yıl 
olduğu gibi bu yıl da “En İyi Business Class Özel Yolcu 
Salonu İkramı” ödülünü almaya hak kazanan Türk 
Hava Yolları büyük bir gurur yaşadı. 

Bu başarıda, Türk Hava Yolları DO&CO şirketimiz 
tarafından hazırlanan ve gerek uçak içinde, gerekse 
özel yolcu salonunda yolculara takdim edilen ikram 
konsepti büyük pay sahibidir. 

ORTAKLIĞIMIZIN DÜNYANIN 

SAYILI ORGANİZASYONLARINDAN 

KAZANDIĞI PRESTİJLİ ÖDÜLLERİN 

ARKASINDA TÜRK HAVA YOLLARI 

DO&CO ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN 

HAZIRLANAN VE GEREK UÇAK 

İÇİNDE GEREKSE ÖZEL YOLCU 

SALONUNDA YOLCULARA TAKDİM 

EDİLEN İKRAM KONSEPTİ BÜYÜK 

PAY SAHİBİDİR.

İKRAM

ANADOLU MISAFIRPERVERLIĞI, 
DÜNYA LEZZETLERI, EN IYI KALITE...
Yüksek yolcu memnuniyetinin öncelikli hedef 
olarak belirlendiği Türk Hava Yolları için ikram 
konsepti, Anadolu’nun misafirperverlik geleneği 
üzerine kurulmuştur. Menülerde geleneksel Türk 
mutfağından ve dünya mutfaklarından lezzet-
lere yer verilmektedir. Türk Hava Yolları’nın tüm 
uçuşlarında eğitimli kabin görevlileri, sıkı servis 
kurallarını takip ederek hizmet vermektedir.

Elde edinilen bu başarılarla yetinmeyen Türk 
Hava Yolları, sektördeki en iyi ikram servisi sunan, 
oyuncu olarak yeni eğilimler oluşturmak ve misa-
firlerini sürekli şaşırtmak için yenilikçi uygulamalar 
gerçekleştirmektedir. 

Yurt içi uçuşlarımızdaki Economy Class menü 
konsepti 2016 yılında değiştirilmiş olup, yeni 
geliştirilen “sıcak sandviç” ikramı ile sıcak ikram 
uygulaması başlatılmıştır. Yeni “sıcak sandviç” 
ikramımızda, her gün taze olarak üretilen ve el 
emeğiyle yapılan ekmek kullanılmaktadır. Beğeni 

gören sıcak sandviç ikramımız, 2016 yılı sonu iti-
barıyla, üç saate kadar olan kısa menzilli yurt dışı 
uçuşlarında da servis edilmeye başlanmıştır. Uçak 
içi yapmış olduğumuz elektronik anketlerimizde 
yolcularımızın yeni sıcak sandviç uygulamasından 
çok daha memnun olduğu gözlenmiştir. 

Türk Hava Yolları, “Özel Günleri” de farklı ürün 
ve hizmetlerle misafirlerine unutulmaz kılmıştır. 
Yılbaşı gecesi gökyüzünde seyahat etmekte olan 
misafirlere pasta, sevgililer gününde kartlı çikolata, 
Çin yeni yılı için çikolata ve Çin sonbahar festivali 
için özel tasarım “moon cake”, dini bayramlarda 
çikolata, 23 Nisan’da çocuk misafirlere uygun 
çikolata yüklemesi yapılmıştır. 

Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşen 
Avrupa Futbol Şampiyonası “Euro 2016” turnuvası 
süresince, Türkiye çıkışlı tüm tarifeli seferleri-
mizde Özel Tasarımlı Menü Kartları dağıtılmıştır. 
Antalya’da gerçekleşen “Turkish Airlines Open Golf 
Turnuvası” sırasında da özel tasarımlı menü kartla-
rımız belirli hatlarda yolcularımıza sunulmuştur.

YÜKSEK YOLCU 
MEMNUNİYETİNİN 
ÖNCELİKLİ HEDEF OLARAK 
BELİRLENDİĞİ TÜRK HAVA 
YOLLARI İÇİN İKRAM 
KONSEPTİ, ANADOLU’NUN 
MİSAFİRPERVERLİK 
GELENEĞİ ÜZERİNE 
KURULMUŞTUR. 
MENÜLERDE GELENEKSEL 
TÜRK MUTFAĞINDAN
VE DÜNYA 
MUTFAKLARINDAN 
LEZZETLERE YER 
VERİLMEKTEDİR.
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“BATMAN VS. SUPERMAN”
2016 yılında misafirlerimizin ilgisini en çok çeken 
uygulamalarımızdan biri “Batman vs. Superman” 
uygulamaları olmuştur. Tüm Amerika hatları, Av-
rupa, Orta Doğu ve Asya’daki diğer 12 hattımızda 
hem Business Class, hem Economy Class yolcula-
rına, özel tasarıma sahip “Batman vs. Superman” 
menü kartları yüklenmiştir. İstanbul çıkışlı 
Amerika seferlerinde “Batman vs. Superman” 
logolu mini kekler ikram edilmiş olup, gidiş-dö-
nüş Amerika seferlerinde yolcularımıza dağıtılan 
su şişelerinde “Batman vs. Superman” tasarımı 
kullanılmıştır. Lokum ikramlarımız “Batman vs. 
Superman” logolu kürdanlar ile yapılmıştır. Çocuk 
menüsü talep eden yolcularımıza ikramları, özel 
olarak tasarlanan “Batman vs. Superman” logo 
ve görselli tepsi dizaynı ile servis edilmiştir. Aynı 
zamanda tüm çocuk yolcularımıza “Batman vs. 
Superman” tasarımlı maskeler dağıtılmış olup, 
bu maskeler sadece küçük yolcularımızın değil, 
yetişkinlerin de ilgisini çekmiştir. Yolcularımızın 
beğenisini kazanan bu uygulamalar, sosyal med-
ya kanallarında yüksek oranda paylaşılmıştır.

UÇAK IÇI EĞLENCE
Türk Hava Yolları A.O.-Türk Telekom marka or-
taklığı ile B777-300ER ve A330-343 tipi uçaklarda, 
yolculara uçak içi Wi-Fi hizmeti sunulmaktadır. Bu 

uygulama sayesinde, 209.915 yolcu, beraberlerin-
de getirdikleri Wi-Fi uyumlu elektronik cihazları 
ile Türk Telekom portalı üzerinden internete erişim 
sağladı.

2016 yılında yapılan yeni anlaşmalar ile uçak içi 
medyaya dâhil edilen vizyon filmleri, klasik film-
ler, uluslararası filmler, TV programı ve belgesel 
program sayı ve çeşitliliğinde gözle görülür bir 
artış sağlayan Türk Hava Yolları; en çok Hollywood 
filmini sisteminde bulunduran hava yolu firması 
olmuştur. 

Ayrıca, Engelsiz Filmler Projesi ile filmler betimle-
meli dublaj ve alt yazılı olarak eğlence sistemine 
yüklenmiştir. Proje 4 film ile başlatılmış olup hali 
hazırda 11 film sistemimizde yer almaktadır.

Türk Hava Yolları misafirleri, zengin film arşivin-
den seçtikleri filmleri seyrederek 27.711.637 saat 
boyunca uçuşun tadını çıkarmıştır. Bunun yanı 
sıra, 6.982.275 saat müzik dinlenmiş, 1.122.191 saat 
oyun oynanmıştır.

2016 yılında 62 farklı yayından alınan 17.123.000 
adet gazete ve dergi uçak içinde, standlarda ve 
CIP salonlarında yolcularımıza sunulmuştur.

KONFOR ÜRÜNLERI
2016 yılında Türk Hava Yolları, yolcu memnuniyetini 
en üst seviyeye taşıma odaklı geliştirdiği hizmet ve 
ürün skalasına yenilikler katmaya devam etmiştir. 
Kozmetik dünyasının önemli isimleri ve dünyanın 
en ünlü tasarım markalarının iş birliğiyle tasarlanan 
Bentley, Jaguar, Cerutti, Chopard ve Furla markalı 
seyahat kitleri yolcuların kullanımına sunulmaya 
devam edilmiştir.

Ortaklığımızın Business Class stratejisi doğrultusunda 
uçak içi ürünlerde yolcularımızın beklentilerini en üst 
seviyede karşılayacak, marka algımızı yükseltecek, 
Business Class’ta Türk Hava Yolları’nı diğer hava 
yollarından ayrıştıracak ve tekrar tercih edilme ora-
nına katkıda bulunacak projeler hayata geçirilmeye 
başlanmıştır. Business Class lavabolarımızda “Yaşayan 
Bahçe” (“Living Garden”) konseptini hayata geçirerek 
el sabunu, el losyonu ve oda kokusundan oluşan 
ürünleri şık ahşap stantlarla birlikte lavabo raflarında 
zenginleştirilmiş çiçeklerle yolcularımız karşılanmaya 
başlanmıştır.

2016 yılında yolcularımıza toplam 1.200.000 adet 
Business Amenity Kit, 9.500.000 adet Economy Relax 
Kiti, 550.000 adet Umre Kiti, 95.000 adet Hac Kiti, 
270.000 adet Business kulaklık, 32.500.000 adet 
ekonomi kulaklık, 1.700.000 adet battaniye, 1.600.000 
adet yastık ve yastık kılıfı, 190.000 adet el losyonu, el 
sabunu, oda kokusu servis edilmiştir.

İSTANBUL’UN 
MASALSI VE HUZUR DOLU ATMOSFERİ, 

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 
UÇUŞLARINA REHBERLİK EDİYOR. 

HER YOLCULUK KEYİFLİ BİR RÜYAYA 
DÖNÜŞÜYOR.

KABIN IÇI ÜRÜNLER
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YER HİZMETLERİ

AVRUPA’NIN EN GENÇ EKİPMAN 
FİLOSUNA SAHİP OLAN TGS, 
BÜYÜME ODAKLI VE HİZMET 
KALİTESİNİN ARTIRILMASI 
AMAÇLI YATIRIMLARINA 2016 
YILINDA DA DEVAM ETMİŞ, 
YATIRIMLARINI KURULUŞUNDAN 
BU YANA GEÇEN YEDİ YILDA 
TOPLAM 369 MİLYON TL’YE 
ULAŞTIRMIŞTIR.

TGS 
316.963
%52,2

HAVAŞ 
123.243
%20,3

ÇELEBİ 
166.944
%27,5

HIZMET VERILEN YOLCU SAYISI 86 MILYON 
TURKISH GROUND SERVICES (TGS)
TGS (Turkish Ground Services), uluslararası hava-
cılık sektöründe talep gören, dinamik ve dünya 
standartlarında bir yer hizmetleri şirketi olmak 
hedefiyle, iki güçlü şirketin birikimi ve iş tecrübesi 
ile faaliyete geçtiği 2010 yılından bu yana, doğru 
stratejiler ve nitelikli insan kaynağıyla büyük bir 
başarı öyküsüne dönüşmüştür. 

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yol-
ları ve HAVAŞ’ın %50-%50 ortaklığıyla kurulan TGS, 
bugün geldiği noktada sayısal verilerin başarısının 
yanında kaliteli hizmet anlayışındaki farklılıklarıyla 
da ön plana çıkmaktadır. TGS Yer Hizmetleri, 
İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan 
Menderes, Antalya, Adana, Milas-Bodrum, Dala-
man ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
anlaşmalı 168 hava yolunun 633 bin seferine ve 
86 milyon yolcuya; 10.045 personeli, 1.968 adedi 
motorlu olmak üzere toplam 6.640 adet ekipmanı 
ile yer hizmetleri kapsamındaki tüm faaliyetleri 
uluslararası kalite standartlarında sunmaktadır.

Türkiye’nin en genç yer hizmetleri kuruluşu olan 
TGS, hizmet verilen sefer, personel ve ekipman 

sayısıyla Türkiye’de liderliğini güçlendirerek 
sürdürmektedir. TGS’nin bu başarısının arkasındaki 
en önemli sermaye, sahip olduğu kaliteli insan 
kaynağı ve 7/24 hizmet veren çalışanlarıdır. Avru-
pa’nın en genç ekipman filosuna sahip olan TGS, 
büyüme odaklı ve hizmet kalitesinin artırılması 
amaçlı yatırımlarına 2016 yılında da devam etmiş, 
yatırımlarını kuruluşundan bu yana geçen yedi 
yılda toplam 369 milyon TL’ye ulaştırmıştır. TGS, 
çalışan sayısını 2016 sonu itibarıyla ortalama 10 
binin üzerine çıkarmış, 8 istasyonda yaklaşık 316 
bin uçağa yer hizmeti vermiştir. Hizmet verdiği 
uçak sayısı her geçen gün artan TGS, Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin 
müşteri portföyüne katılmasıyla 168 hava yoluna 
hizmet veren bir şirket konumuna gelmiştir. TGS 
2017 yılında da hizmet kalitesi, güvenilirliği ve 
rekabet gücü ile tercih edilen, sektöründe lider 
yer işletme şirketi olma vizyonunu benimseyerek 
ilerlemeyi ve ülke ekonomisine de aynı oranda 
katkı sunmayı hedeflemektedir.

Büyüme odaklı, büyük çaplı yatırımlarına devam 
eden TGS, yatırımlarını yedi yılda toplam 369 
milyon TL’ye ulaştırmıştır.

2016 Yılı Uçuş Sayısı 
Bazında Pazar Payları 
(uçuş sayıları turn around)

%82

5,9

%73

8,6

20162016 20152015

Zamanında Kalkış Oranı

YERDEKI BAŞARI 
2016 yılında da TGS ve Türk Hava Yolları, en önemli sermayesi olan 
özverili personelinin üstün çalışmaları sayesinde operasyonlarını 
normal seyrinde devam ettirmiştir. Böylece, Zamanında Kalkış Per-
formansı %82’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca Bagaj Aksaklık 
oranı binde 6 seviyesinin altında kalmıştır. 

2016 yılı başarılı operasyonların yanı sıra kaliteyi artırıcı çalışmalar, 
tasarruf çalışmaları ve 3. Havalimanı planlamasıyla ilgili yapılan 
çalışmalar kapsamında da verimli bir yıl olmuştur. 

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla, yolcuların satış ofisine 
gitmelerine gerek kalmadan, kontuarda fazla bagaj ödemelerini 
yapabilmeleri için gerekli altyapı tamamlanmış; check-in süreçleri-
nin kolaylaştırılması adına Bag Drop ve Kiosk sayıları artırılmıştır. 

Diğer taraftan, maliyet odaklı çalışmalar kapsamında handling, 
konma-konaklama gibi maliyetlerde de tasarruf sağlanmıştır. 

Bagaj Aksaklık Oranı 
(1.000 Yolcu Başı)
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EĞİTİM

EĞITIM KAYNAKLARI
5.800 metrekare bir alanda konumlu olan 
Akademi, hem kapasite artışı hem de konfor ve 
kullanılabilirliği artırmak amacıyla 21 derslik ve 144 
koltuk kapasiteli bir amfide hizmet vermektedir. 

2016 yılında 116 çalışanın görev yaptığı Akademi, 
2015 yılında katılan 11 eğitmenle birlikte kadrosunu 
daha da güçlendirmiş ve toplam 43 eğitim veren 
personel ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Diğer 
birimlerde görev yapan 130 iç tedarikçi ve 23 dış 
tedarikçi eğitmenle birlikte toplam eğitmen sayısı 
196’ya ulaşmıştır.

EĞITIM METODOLOJISI
Akademinin, eğitimlerinde kullandığı dijital eğitim 
yaklaşımı dijital ders, ön sınav, sınıf içi uygulama 
ve son sınav süreçlerinden oluşur. 

Dijital ders içerisinde kısa video, text, animasyon, 
interaktivite ve iç değerlendirme öğelerini barın-
dırmaktadır. Bu öğelerden en az birisi bulunmu-
yorsa ortaya çıkan ürün dijital bilgi notudur.

Ön sınav ve son sınav, online sınav sistemi 
üzerinden nesnel değerlendirme ve şeffaflık ilkesi 
doğrultusunda uygulanmaktadır. Ön sınav ve 
son sınav arasındaki fark, hem eğitmenin hem 
de kursiyerin performasını ölçmek için bir girdi 
sağlamaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK AKADEMİSİ, 

BÖLGESİNDE ÖNDE GELEN HAVACILIK EĞİTİM 

KURULUŞLARINDAN BİRİDİR. AKADEMİ, 2016 YILINDA 

55.611 ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI 2.585 SINIF EĞİTİMİ 

GERÇEKLEŞTİRMİŞ, UZAKTAN EĞİTİM SAYISINDA İSE 

789.212 KİŞİYE ULAŞMIŞTIR. 

TEKNOLOJIK EĞITIM ÇÖZÜMLERI
Türk Hava Yolları’nın 2023 hedefleri doğrultusunda, 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin dünya 
standartlarında bir kurumsal eğitim merkezi haline 
dönüştürülmesi amacıyla en son teknolojik im-
kânların kullanıldığı eğitim çözümleri hazırlıklarına 
başlanmıştır. Böylelikle, Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi’nin kabiliyet havuzunda olan kurumsal 
eğitimlerin mekân ve zaman kısıtlaması olmadan 
çok daha geniş bir kitlenin hizmetine sunulması 
hedefi gözetilmektedir.

Akademi, 2015 yılında teknolojinin sağladığı 
yenilikleri daha çok kullanılmaya başlamış, iki adet 
dijital eğitim geliştirme stüdyosunun kurulumunu 
tamamlayarak eğitimlerde dijital dönüşüm faali-
yetlerine başlamıştır. Dijital dönüşüm kapsamında, 
eğitim kataloğunda yer alan her eğitim için dijital 
eğitim materyali hazırlanması hedeflenmektedir. 

Bu çalışmalar sayesinde verilen e-learning eğitim 
sayısı yaklaşık %400 oranında artış göstermiştir. 
İnovatif yöntemler kullanmaya başlayan Akade-
mi’de eğitim içeriklerini desteleyen animasyon ve 
simülasyon merkezi de kurulmuştur.

EĞITIM FAALIYETLERI
Akademi, 2016 yılında 55.611 kursiyerin katıldığı 
2.585 sınıf eğitimi gerçekleştirmiş, uzaktan eğitim 
sayısında ise 789.212 kişiye ulaşmıştır. Akademinin 
eğitim kataloğunda 67 dijital eğitim, 123 dijital 
bilgi notu, 36 blended eğitim, 253 sınıf eğitimi 
bulunmaktadır.

Eğitimde yeni metodolojimiz ile kaynakların 
verimli kullanılması sağlanmaktadır. Yandaki 
şekilden görüleceği üzere personel başına sınıf 
eğitim süresi azaltılmış, dijital eğitim süresinde 
artış sağlanmıştır.

LIDERLIK VE YÖNETIM EĞITIMLERI
Müdür düzeyindeki yöneticilerin kendileri için 
tanımlı temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklerinin 
geliştirilmesi amacıyla da “Liderlik Gelişim Programı” 
oluşturulmuştur. Bu programı yaklaşık 200 yöneticimiz 
tamamlamıştır.

HAVACILIKTA DIL EĞITIMI KONFERANSI
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından 26-27 
Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “Havacılıkta Dil 
Eğitimi: Sektör - Eğitim Kurumları Koordinasyonu” te-
malı ulusal bir konferans gerçekleştirilmiştir. Sektördeki 
ihtiyacı karşılayacak dil yetkinliğini haiz insan kaynağı 
yetiştirilmesinde uzun vadeli çözümlere ilişkin konuların 
gündeme getirildiği konferans, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kapa-

2015 20152014 20142016 2016

Personel Başına Düşen 
Eğitim-Saat Değerleri

2

13

10,45

30,00

13,00

9,30

TURKISH AVIATION ACADEMY

PERSONEL SAYISI

27.521 (21.949)
E-ÖĞRENME EĞITIMI ATANAN 
KURSIYER SAYISI

789.212 (347.573)

SINIF EĞITIMI PLANLANAN 
KURSIYER SAYISI

55.611 (33.935)

SINIF EĞITIMINI TAMAMLAYAN 
KURSIYER SAYISI

45.693 (29.843)

GERÇEKLEŞTIRILEN SINIF IÇI 
EĞITIM SAYISI

2.585 (2.500)
PERSONEL BAŞINA DÜŞEN 
E-ÖĞRENME EĞITIM SAATI

10,45 (13)

PERSONEL BAŞINA DÜŞEN
SINIF EĞITIM SAATI

9,30 (13)

ALT UZMANLIK SAYISI

1.532 (920)

DIJITAL EĞITIM SAYISI

210 (169)

KATALOGTAKI EĞITIM SAYISI

1.013 (1.125)

EĞITMEN SAYISI

196 (269)

SAYILARLA 2016

Sivil hava taşımacılığı sektöründe Türkiye’nin ilk 
ve Avrupa’nın önde gelen hava yolu şirketlerinden 
biri olan Türk Hava Yolları’nın eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 1982 yılında kurulan Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi, Avrupa, Afrika 
ve Orta Doğu’yu kapsayan bölgelerde önde gelen 
saygın havacılık eğitim kuruluşlarından biridir. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, son yıllarda 
uluslararası kimlik kazanma, yerel ve küresel oto-
ritelerce tanınma, tercih ve tavsiye edilme, ürün ve 
hizmet çeşitliliği sağlama, hedef kitlesini nicelik ve 
nitelik olarak genişletme, eğitimde teknolojik ve 
inovatif yaklaşımları uygulamaya koyma ve global 
olarak eğitimde hub olma yolunda hedeflerini 
gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Birçok ulusal ve uluslararası akreditasyona ve 
onaya sahip olan Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi, yolcu hizmetleri eğitimlerinden yer 
operasyonu eğitimlerine, yönetim ve kişisel 
gelişim eğitimlerinden havacılık ve mesleki dil 
eğitimlerine kadar geniş eğitim yelpazesi ile hava 
yolu ve kargo firmalarına, seyahat acentelerine, 
üniversitelere, havalimanı işletmelerine ve sivil 
havacılık sektöründeki diğer firmalar ile kişilere 
eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 

Personel Başına Düşen E-Öğrenme 
Eğitim Saati

Personel Başına Düşen Sınıf 
Eğitim Saati
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dokya Meslek Yüksek Okulu, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 
Aydın Üniversitesi gibi üniversitelerden konu 
uzmanı akademisyenlerin yanı sıra, diğer sektör 
akademileri, dil okulları ve havacılık işletmelerinin 
eğitim birimlerinden dil eğitim uzmanlarını bir 
araya getirmiştir. 

Benzer şekilde, havacılık sektörüne daha donanım-
lı insan kaynağı yetiştirmek amacıyla üniversite-
lerle iş birliği yapılmıştır. Bu bağlamda 2016 yılında 
Akademi tarafından çeşitli üniversitelerden dil 
eğitim uzmanlarına Havacılık İngilizce’si ve uçuş 
personeli dil yetkinliği değerlendirme eğitimleri 
verilmiştir.

KABINDE UZMANLAŞMA EĞITIM PROGRAMI
Ortaklığımız olarak sektörde rekabet avantajımızın 
önemli bir unsuru olarak gördüğümüz kabin 
ekiplerimizin, kişisel ve mesleki yetkinliklerini art-
tırmak amacıyla Uçuş Eğitim Başkanlığı ve Eğitim 
Başkanlığı tarafından ortak olarak hazırlanan bu 
program 2016 yılı Ekim ayında başlamıştır. Her ay 
yaklaşık 300 kabin ekibinin katıldığı bu program; 

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞ EĞITIM MERKEZI 
Uçuş Eğitim Merkezi, kokpit ve kabin personeli 
başta olmak üzere Ortaklığın tüm uçuş eği-
tim hizmetlerinden sorumlu birimidir. Eğitim 
hizmetleri, ulusal ve uluslararası otoritelerce 
belirlenmiş kurallar çerçevesinde, 1994 yılından 
beri sunulmaktadır. 

22 yıllık tecrübe ile Uçuş Eğitim Merkezinde yılda 
35.000’in üzerinde kursiyere eğitim verilmektedir.

412 KIŞILIK EĞITMEN KADROSU
316’sı kokpit, 96’sı ise kabin eğitimlerinde görev 
alan toplam 412 eğitmen ve 171 personelin görev 
yaptığı Uçuş Eğitim Merkezi’nde, eğitim ve 
operasyon kalitesi her geçen gün artmaktadır. 1995 
yılında tek bir simülatör ile mevcut kampüsünde 
hizmet vermeye başlayan Uçuş Eğitim Merkezi, 
Türk Hava Yolları kokpit, kabin, dispatcher, load 
master personelinin eğitim ihtiyacını karşılamanın 
yanı sıra, diğer hava yolu şirketlerine de hizmet 
verebilecek bir konuma gelmiştir.

sınıf eğitimi, uzaktan eğitim, seminer, ürün ve 
hizmet sunumu üzerine uygulamalı eğitimlerden 
oluşmaktadır.

Hava yolu taşımacılığı yönetimi hakkında temel ve 
ileri düzey bilgileri içeren Hava Yolu Taşımacılığı 
Yönetimi Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında beş 
eğitim hazırlanmıştır. Uzmanlık alanlarıyla ilişkili 
farklı modüllerden oluşan uzaktan eğitim progra-
mı kısa vadede kurum yöneticilerini geliştirmeyi, 
uzun vadede ise dünya hava yolu şirketlerine 
model olmayı hedeflemektedir. 

ELEKTRONIK KÜTÜPHANE
Akademi, 2016 yılında iş dünyasına yönelik 
online eğitimler sunan Lynda.com ile işbirliğine 
başlamıştır. İçerisinde 9 binin üzerinde eğitim ba-
rındıran platform ile Akademinin eğitim kataloğu 
genişletilmiştir. Platformdan yaklaşık 1.000 çalışan 
faydalanmaktadır.

Makale, tez, dergi ve kitap gibi daha akademik 
çalışmaların yer aldığı elektronik kütüphane olan 
ScienceDirect.com ile de iş birliği yapılmıştır.

EĞİTİM

UÇUŞ KORKUSUNU YENME PROGRAMI
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi “uçmak 
herkesin hakkı” düşüncesinden yola çıkarak, uçuş 
korkusunu yenmek isteyen insanların kaygılarını 
gidererek uçmalarını olanaklı kılmak amacıyla 
“Uçuş Korkusunu Yenme Programı”nı sürdürmek-
tedir. Teknik eğitmen, psikolog, pilot ve deneyimli 
kabin eğitmeni tarafından kabin simülatörü gibi 
en son teknolojilerle donatılmış eğitim mekân-
larında sunulan zengin içerikli program, 2007 
yılından beri gerçekleştirilmekte ve 7’den 70’e uçuş 
kaygısı olan herkese yardımcı olan program %90’ın 
üzerinde başarı oranı yakalamıştır. 2016 yılında 10 
kez düzenlenen programa 96 kişi katılmıştır.

EĞITIM CIHAZLARI
Pilot Adayı Eğitimlerinde kullanılmak üzere:

 » 13 adet tek motorlu Cessna C-172 Eğitim Uçağı, 
 » 6 adet tek motorlu Diamond DA-40 Eğitim Uçağı,
 » 8 adet çift motorlu Diamond DA-42 Eğitim Uçağı,
 » 2 adet jet motorlu Cessna Citation C-510 Eğitim Uçağı, 

Kokpit Eğitimlerinde kullanılmak üzere:
 » 14 adet Uçuş Simülatörü (FFS), 
 » 6 adet Uçuş Eğitim Cihazı (FTD),
 » 6 adet Computer Based Trainer (CBT) sınıfı, 
 » 3 adet Uçuş ve Navigasyon Eğitim Cihazı (FNPT II), 

Kabin Eğitimlerinde kullanılmak üzere:
 » 2 adet Kabin Acil Durum Tahliye Eğitim Cihazı (CEET), 
 » 3 adet Kapı Eğitim Cihazı (A320 DT, B777 DT, B737 DT), 
 » 1 adet Yangınla Mücadele Eğitim Cihazı RFFT, 
 » 2 adet Kabin Servis Eğitim Cihazı (CST), 
 » Suya Tahliye Havuzu (Ditching Pool), 

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN 
UÇUŞ DENEYİMİNE 
KATACAĞI ZENGİNLİĞİN 
FARKINDALIĞIYLA YEREL 
DİLLERİ KONUŞABİLEN 
KABİN PERSONELİ 
İSTİHDAMI YAPILMAYA 
BAŞLANMIŞTIR.

AKADEMİ, 
YÜRÜTMEKTE 
OLDUĞU ÖNEMLİ 
PROJELERLE 
ÜLKEMİZDEKİ 
LİDER KONUMUNU 
GÜÇLENDİRMEYE, 
SEKTÖRÜN 
İHTİYAÇLARINA 
CEVAP VERMEYE VE 
EĞİTİM KALİTESİNİ 
ARTIRMAYA DEVAM 
ETMEKTEDİR.
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Eğitim cihazlarına ilave olarak, 58 adet görsel ve 
işitsel sistemler ile desteklenmiş derslik, 150 kişilik 
konferans salonu , DLR Pilot Adayı Değerlendirme 
Sınav Merkezi bulunmaktadır. 

UÇUŞ EĞITIM MERKEZI’NIN ULUSAL VE 
ULUSLARARASI OTORITELERDEN ALDIĞI YETKILER 
ŞUNLARDIR:

 » EASA ATO (Approved Training Organization) 
Eğitim Yetkileri,

 » TRTO (Type Rating Training Organization) 
Eğitim Yetkileri,

 » EASA FSTD (Flight Simulation Training 
Device) Organizasyon Yetkisi,

 » FTO (Flight Training Organization) Eğitim 
Yetkileri,

 » Kabin Ekibi Temel Eğitim Yetkisi,
 » European Resuscitation Council onaylı 

Defibrilatör Eğitimi Yetkisi,
 » Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Temel ve 

Güncelleme Eğitimi Yetkisi,

EĞİTİM

UÇUŞ EĞITIM MERKEZI’NDE 
KOKPIT PERSONELINE VERILEN EĞITIMLER:

 » Tip İntibak Eğitimleri,
 » Yenileme, Tazeleme Eğitimleri,
 » Tip İntibak/Tip İntibak Kontrol Pilotu (TRI/

TRE) ve Simülatör Öğretmeni (SFI) Eğitimi ve 
Simülatör Kontrol Pilotu (SFE) Eğitimleri,

 » MCC Temel ve Öğretmenlik Eğitimi (MCC/
MCCI),

 » Modüler ve Entegre Pilotaj Eğitimleri,
 » FI (A), CRI(A), IRI (A) Uçuş Öğretmeni 

Eğitimleri,
 » Tek-Çok Motor Sınıf Yetkisi Eğitimi,
 » Lisans Dönüşüm Eğitimleri,
 » Dispeçer Eğitimleri,
 » Load Master Eğitimleri,
 » Tehlikeli Madde Kuralları Eğitimi,
 » Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) Eğitimi ve CRMI 

(CRM Eğitmeni Yetiştirme Eğitimi),
 » Milli Eğitim Müdürlüğü Onaylı Eğiticinin 

Eğitimi, 

UÇUŞ EĞITIM MERKEZI’NDE 
KABIN PERSONELINE VERILEN EĞITIMLER:

 » Temel Eğitim,
 » Havacılık Terminolojisi,
 » Havacılık Güvenliği Eğitimi,
 » Uçuş Emniyeti ve Acil Durum Prosedürleri 

Eğitimi,
 » Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi (CRM),
 » Tehlike Madde Kuralları Eğitimi (DGR),
 » Normal Emniyet Kuralları Eğitimi,
 » Uçak Tipi Eğitimleri, (B737, A320, B777, A330),
 » Yenileme, Tazeleme, Tekrar Sertifikalandırma 

Eğitimleri,
 » Kabin Amirliği Eğitimi (Dar Gövde Uçaklar),
 » Kabin Amirliği Eğitimi (Geniş Gövde Uçaklar),
 » İl Sağlık Müdürlüğü onaylı İlk Yardımcı Temel 

ve Güncelleme Eğitimleri,
 » Havacılık Tıbbi Konular ve İlk Yardım 

Eğitimleri,
 » European Resuscitation Council onaylı 

Defibrilatör Temel ve Yenileme Eğitimi,
Bunların yanı sıra Kabin Eğitim Müdürlüğü tara-
fından müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 
çeşitli eğitimler verilmektedir: 

 » Diksiyon ve Anons Uygulamaları Eğitimi,
 » Üniforma ile Yaşam (Life in Uniform),
 » Zor Durumlarla Başa Çıkma,
 » Kabinde Sessizlik,
 » Marka Bilinci, Pazarlama ve Yolcu Odaklılık,
 » Sky Stars,
 » Temel Servis Konsepti,
 » Havacılıkta Profesyonel Farkındalık, 
 » ER B/C Servis Konsepti Eğitimi,
 » ER B/C Servis Konsepti Tazeleme Eğitimi,
 » Hizmet Kalitesi Destek Eğitimi,

KOKPIT PERSONELI YER EĞITIMI 
Türk Hava Yolları’nın büyüyen filosu doğrultu-
sunda, kokpit ve kabin eğitimlerinde standartlar 
korunmaktadır. Simülatör, eğitim uçakları ve 
eğitim cihazlarına gereken yatırımlar yapılarak 
operasyonel ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

Uçuş Eğitimi Merkezi, EASA tarafından onaylı “Ap-
proved Training Organization (ATO)”, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylı “Type 
Rating Training Organization” (TRTO) ve “Flight 
Training Organization” (FTO) olarak yetkilendiril-
miştir. Tüm simülatörler ve uçuş eğitim cihazları, 
EASA tarafından yetkilendirilmiştir. 

Kokpit eğitimlerinde “Dönüşüm”, “Uçak Tipi” ve 
“Yenileme” eğitimleri ağırlıklı olmak üzere 29 
farklı eğitim programı yer almakta olup, her per-
sonelin birden fazla eğitim programına katılması 
sağlanmıştır. Aynı zamanda Ortaklık bünyesinde 
görev yapmakta olan yaklaşık 55 farklı ülkeden 615 
dış kaynaklı kokpit personelinin eğitimleri de Uçuş 
Eğitim Merkezi bünyesinde verilmektedir.

2016 yılında toplam 8.038 kokpit personeline yer 
eğitimi verilmiştir. Ortaklık dışından tipte tecrübeli 
ve tecrübesiz olarak istihdam edilen 641 pilot, 
Dönüşüm (Conversion) eğitimine, 200 pilotumuz 
ise Tip Değişikliği ya da Kaptanlık için Dönüşüm 
(Conversion) eğitimine katılmıştır. 2016 yılında 
toplam 841 pilot Dönüşüm (Conversion) eğitimi 
almıştır. 

PILOT ADAYI EĞITIMLERI
Uçuş Eğitim Merkezi bünyesinde, 2016 yılında yurt 
içi ve yurt dışı kaynakları kullanarak toplam 219 
pilot adayına eğitim verilmiştir. 2016 yılında eğitim 
almaya başlayan 325 pilot adayının eğitimleri ise 
devam etmektedir.

KABIN EKIBI EĞITIMLERI
2016 yılında, Kabin Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
Temel, Yenileme, Tazeleme, Tekrar Sertifikalan-
dırma, Kabin Amirliği, İlk Yardım, Defibrilatör, 
Hizmet Kalitesi ve Mesleki Gelişim Eğitimleri de 
dâhil olmak üzere toplam 27 farklı kategoride 
32.514 kişi eğitim görmüştür. 2016 yılında 1.613 
yeni kabin memuru mezun edilmiş, yabancı hava 
yolları kabin personeline toplam 267 saat eğitim 
verilmiştir.

 » Kabin bünyesinde 47.268 saati örgün, 
340.838 saati uzaktan eğitim olmak üzere 
toplamda 388.003 saat,

 » Kokpit bünyesinde 20.715 saati örgün, 37.926 
saati uzaktan ve 69.317 saati simülatör 
eğitimi olmak üzere toplamda 127.958 saat,

 » Akademi bünyesinde 9.400 saati yer ve 
20.430 saati uçuş eğitimi toplamda 29.830 
saat olmak üzere,

 » Uçuş Eğitim Merkezi bünyesinde toplam 
545.791 saat eğitim verilmiştir.

Ortaklık içi eğitimlerin yanı sıra 2016 yılı içerisinde 
Asya, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve 
Avrupa’yı içine alan çok geniş bir yelpazeden farklı 
şirketlere eğitim verilmiştir.

2016 yılında yapımına başlanılan Uçuş Eğitim 
Merkezi ilave kampüsünde, 18 simülatör, 30 derslik 
ve sanal eğitim sınıfları ve kabin servis eğitim 
cihazları yer almaktadır. 

Uçuş Eğitim Merkezi’nin, alımı gerçekleştirilen dört 
adet simülatörün (FFS) ve kabin eğitim cihazlarının 
2017 yılında faaliyete geçmesi ile uluslararası 
rekabet gücünün sürekliliği sağlanacaktır. Bölgenin 
uçuş eğitimi konusunda önemli merkezlerinden 
biri olan ve yeni eğitim cihazlarının da kullanılma-
sıyla sürekli gelişme halinde olan Merkezimiz, Türk 
Hava Yolları hedefleri doğrultusunda, faaliyetlerine 
devam edecektir. 



TÜRK HAVA YOLLARI | 2016 YILLIK RAPORU| 60  61  |02  | TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

DİĞER HİZMETLER

2015 YILINDA 69 
HATTA SUNULAN 
ANADOLUJET HİZMETİ, 
2016 YILINDA AÇILAN 8 
YENİ HAT İLE DAHA DA 
YAYGINLAŞTIRILMIŞTIR. 
2015 YILINDA 34’E 
KADAR YÜKSELEN 
FİLODAKİ UÇAK SAYISI, 
2016 YILINDA 39’U 
BULMUŞTUR.

ANADOLUJET
Bir Türk Hava Yolları markası olan AnadoluJet, 
bütçe dostu fiyatları ile yurt içinde hava yolu 
seyahatini ulaşılabilir kılmaya devam etmekte-
dir. İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara merkezli 
operasyonu, Antalya ve Bursa gibi merkezlerden 
gerçekleştirdiği uçuşlardan oluşan gelişmiş 
uçuş ağı ile, iç hatlarda geniş bir ulaşım imkanı 
sağlamaktadır.

GELIŞEN FILO
AnadoluJet, 2016 yılında filosundaki uçak sayısını 
artırarak gelişimini sürdürmüştür. 2015 yılında 34’e 
kadar yükselen filodaki uçak sayısı, 2016 yılında 
40’ı bulmuştur. Yıl sonundaki filo büyüklüğü 
ise geçen seneye göre 4 uçaklık artış ile 34 uçak 
olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında filo yapısında 

da değişiklik yaşanmıştır. Wet lease yöntemiyle 
kiralık olarak kullanılan Embraer E190 ve E195 tipi 
bölgesel uçaklar yıl içerisinde filodan çıkarılarak, 
yerlerine daha büyük kapasiteli Boeing 737-800 
tipi uçaklar dahil edilmiş; böylelikle filonun 
tamamı aynı tip uçaklardan oluşturularak, hem 
kapasite artırılmış, hem de maliyet verimliliği elde 
edilmiştir. 

GENIŞ UÇUŞ AĞI
2015 yılında 69 hatta sunulan AnadoluJet 
hizmeti, 2016 yılında açılan 8 yeni hat ile daha da 
yaygınlaştırılmıştır. Ankara’da 36 olan hat sayısı 
değişmezken, bir önceki yıl 26 olan Sabiha Gökçen 
merkezli hat sayısı 28’e yükselmiştir. 2016 yılında 
Antalya’dan başlatılan yeni uçuşlarla ise ana mer-
kezler dışındaki çapraz hat sayısı 13’e ulaşmıştır. 

ARTAN ÜRETIM 
Büyüyen filo ve genişleyen uçuş ağı ile gerçekleşti-
rilen üretim miktarı ve taşınan yolcu sayısı da 2016 
yılında artış göstermiştir. 2016 yılında icra edilen 
yaklaşık 81 bin seferde, 12 milyon yolcu taşınmıştır. 
Toplam üretim büyüklüğünü gösteren Arz Edilen 
Koltuk Km değerinde bir önceki yıla göre %12, 
taşınan yolcu sayısında ise %10 oranında artış 
sağlanmıştır. Türkiye ortalamasının üzerindeki bu 
büyüme ile AnadoluJet, iç hatlarda pazar payını 1 
puan artırarak %22,5’e yükseltmiştir. 
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CAZIP FIYATLAR
AnadoluJet, daha fazla yolcunun hava yolu ulaşı-
mının kolaylığından istifade edebilmesi için, bilet 
fiyatlarını ulaşılabilir kılmaya devam etmektedir. 
Artan maliyetlere rağmen, yürütülen verimlilik 
çalışmaları ile maliyet artışlarının bilet fiyatları 
üzerindeki etkisi en aza indirilmeye çalışılmıştır. 
Bunun yanında, düzenlenen birçok kampanya ile 
de, çok cazip fiyatlarla uçuş imkanı sunulmuştur. 
2016 yılında 5 milyondan fazla yolcumuz, her 
şey dahil 100 TL ve altında bilet fiyatı ile uçuş 
gerçekleştirebilmiştir.

UÇUŞU KOLAYLAŞTIRAN GELIŞTIRMELER
2016 yılında yürütülen faaliyetler arasında yolcu-
larımızın seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak 
gelişmeler de yer almıştır. Bilet alım süreçlerinin 
iyileştirilmesi amacıyla, online satış kanallarımızın 
yenilenmesine dair çalışma bunların başında 
gelmektedir. En yeni teknolojik trendler doğrultu-
sunda tasarlanan, kişiselleştirilmiş cazip fırsatlar 
sunan, hızlı, güvenilir ve pratik AnadoluJet web 
sitesi ve mobil uygulaması, 2016 boyunca süren 
yoğun bir çalışma neticesinde hayata geçirilmiştir. 

BEKLENTILER
AnadoluJet’in yıllardır sürdürdüğü büyüme 
trendi 2017’de de devam edecektir. AnadoluJet 
hizmetinin yaygınlaştırılması için yeni hat açılışları 
ve mevcut hatlardaki sefer sayılarının artırılması 
planlanmaktadır. Bu büyümenin yanında, cazip 
fiyatların devam ettirilebilmesi için operasyonel ve 
ticari verimliliğin de artırılması hedeflenmektedir. 
2017 yılında gelişim öngörülen alanların başında 
online satışlar gelmektedir. Yenilenen satış 
kanallarımız ile online satış oranlarında önemli bir 
artış beklenmektedir. Konjonktürel gelişmelere 
bağlı olarak pazarda beklenen iyileşme ile 2017 
yılında AnadoluJet’in daha yüksek performans 
sergileyeceği tahmin edilmektedir. 

Anadolujet Toplam Seferler

2016 2015 2014 2013 2012

Ücretli Yolcu (000) 12.008 10.824 9.019 7.701 5.317

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 9.809 8.615 7.811 5.960 3.895

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 8.098 7.196 6.519 4.837 3.191

Yolcu Doluluk Oranı (%) 82,6 83,5 83,5 81,2 81,9

Kargo + Posta (Ton) 3.286 3.083 3.611 2.525 1.635

Konma Sayısı 81.270 76.031 63.718 56.549 39.454
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DİĞER HİZMETLER

DÜNYANIN SAYILI HAVA 

YOLLARIYLA GEÇERLİ 

OLAN 42 ADET KOD 

PAYLAŞIMI ANLAŞMALARI 

NETİCESİNDE, DÜNYA 

ÇAPINDA TOPLAM 

198 NOKTAYA DAHA 

SATIŞ YAPMA İMKÂNI 

SAĞLANMIŞTIR.

HAVA YOLLARI ILE TICARI IŞ BIRLIKLERI, TRAFIK 
HAKLARI VE GELIŞEN UÇUŞ AĞI
2016 yılında Ortaklığımız tarafından 298 noktaya 
sefer düzenlenmektedir. Bir bölümü, içinde 
bulunduğumuz Star İttifakı üyesi dünyanın 
sayılı hava yollarıyla geçerli olan 42 adet Kod 
Paylaşımı Anlaşmaları neticesinde, henüz sefer 
icra etmediğimiz başta İskandinav ülkeleri ile 
Rusya, Amerika, Afrika ve Uzak Doğu’da olmak 
üzere, dünya çapında toplam 198 noktaya daha 
satış yapma imkânı sağlanmıştır. 

2016 yılında Interline hacmi %6 artarak 213 milyon 
ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu 
miktar Ortaklığımız’ın 2016 cirosunun yaklaşık 
%3’üne denk gelmektedir. 2017 yılında söz konusu 
hacimde %3 artış hedeflenmektedir.

42 adet Kod Paylaşım anlaşmamız ile %12 artarak 
198’e ulaşan offline noktalarımızın, 2017 yılında 
Ortaklığımız’ın büyüme stratejileri çerçevesinde 
daha da artırılması planlanmaktadır. Yolcularımız, 
bu ticari anlaşmalar sayesinde, İstanbul’dan 
henüz sefer icra etmediğimiz Las Vegas, Seattle, 
Ottawa, Sydney, Melbourne, Kaliningrad, Malmö 

gibi 177 şehre Ortaklığımız sefer sayısı ve kodu al-
tında tek Türk Hava Yolları biletiyle ve son noktaya 
kadar check-in yaparak, aktarma noktasında bagaj 
işlemlerine gerek kalmadan, daha konforlu, daha 
hızlı ve daha ekonomik olarak ulaşabilmektedir. 
2016 yılında, Ortaklığımızca stratejik görülen Latin 
Amerika, Avustralya, Çin ve Hindistan gibi önemli 
pazarlarda lider hava yollarıyla ticari iş birliklerinin 
geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleşti-
rilmiştir. Bu çerçevede, Panama menşeli Copa 
Airlines (CM), Kolombiya menşeli Avianca (AV), 
Avianca Brazil (O6) ve İspanyol Air Europa (UX) 
ile Kod Paylaşımı ve Özel Prorasyon Anlaşmaları 
gibi iş birlikleri yapılarak Latin Amerika pazarına 
ulaşım imkânları genişletilmiştir. Avianca (AV) ile 
genişletilmiş anlaşma sayesinde AV’nin Güney 
ve Orta Amerika’da sefer icra ettiği toplam 120 
noktaya ulaşım imkânı sağlanabilmektedir. Kuzey 
Amerika pazarında da Hawaiian Airlines (HA) ile 
Kod Paylaşımı anlaşması yapılmıştır. Bunların 
yanı sıra, United Airlines (UA) ve Air Canada (AC) 
ile mevcut olan Özel Prorasyon Anlaşmalarının 
kapsamı genişletilerek yolculara ABD ve Kanada 
iç hatlarında daha fazla noktaya ulaşım imkânı 
sağlanmıştır. 

Uzak Doğu pazarında ticari anlaşmalar bağlamında 
Malindo Airways ile Interline Trafik ve Özel Pro-
rasyon Anlaşması akdedilerek Malezya pazarında 
Interline ortağı alternatiflerimiz artırılmıştır. Bunun 
yanı sıra Thai International Airways, Bangkok 
Airways, Qantas Airways ve Jetstar Airways Hava 
Yolları ile mevcut anlaşma kapsamları genişleti-
lerek gerek bölgesel dağıtım gerekse Avustralya 
pazarına yönelik Interline olanaklarının artırılması 
amacıyla anlaşmalara yeni sektörler ve indirimli 
seviyeler eklenmiştir. 

Asya Bölgesinde, Ortaklığımız’ın büyüme stratejisi 
olan en önemli iki ülkeden Çin ve Hindistan’da, 

Hindistan trafik haklarına yönelik taleplerinin 
takibi ve gerekli girişimlerin ilgili ülke mevzuatı 
çerçevesinde yapılması amacı ile danışmanlık hiz-
meti satın alınmıştır. Ayrıca, Çin’e yönelik büyüme 
stratejimizin ve sivil havacılık taleplerimizin ger-
çekleştirilebilmesi amacıyla, özellikle uçulmayan 
noktalar için iki ülke arası turizmi artırma projeleri 
üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Bununla birlikte, havacılık sektöründe yolcu trafiği 
en yüksek ülkelerden biri olan ülkemiz ile Avrupa 
Birliği (AB) arasında kapsamlı havacılık anlaşması 
yapılması yönünde resmi müzakereler başlamıştır. 
Bu anlaşma, AB üyesi ülkelerle yapılan mevcut 
ikili anlaşmaların yerine geçecektir. AB havacılık 
müktesebatıyla uyumun hedeflendiği anlaşma 
ile kapasite ve frekans kısıtları kaldırılarak pazar 
erişimini iyileştirme, adil rekabet, güvenlik, hava 
trafiği ve altyapı alanlarında yüksek standartlara 
erişilmesinin yanı sıra tüketicinin ve çevrenin 
korunması amaçlanmaktadır.

Afrika’da ise 24 bölge hava yoluyla tesis edilen iş 
birlikleriyle 2016 yılında açılan Seyşeller ve Zanzi-
bar noktalarıyla beraber Afrika’da uçuş yaptığımız 
50 noktanın desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu 
stratejik pazardaki hava yolları ile aynı zamanda 
teknik, eğitim, yer hizmetleri ve ikram konularında 
da bilgi alışverişi sağlanmıştır.

2016 yılında yapılan ICAN (International Civil 
Aviation Negotiations) sivil havacılık müzakereleri 
sonucunda, Ortaklığımız’ın Afrika ve Latin Ameri-
ka’ya açılım stratejisine bağlı olarak yeni noktalar 
için frekans hakları elde edilmiştir. Afrika’da, 
Tanzanya ile ülkemiz arasında yeni bir mutabakat 
zaptı imzalanmış olup, Zanzibar noktası anlaş-
maya ilave edilmiş ve frekans hakkı 14’den 28’e 
çıkarılmıştır. Ayrıca, Benin için mevcut 7 frekans 
yolcu sefer hakkının 14’e çıkarılması sağlanmış, 
Nijerya için de ek olarak 4 frekans yolcu sefer hakkı 

alınmıştır. Özetle 2016 yılında gerçekleşen ICAN 
konferansında; Avustralya, Bangladeş, Benin, Haiti, 
Nijerya ve Tanzanya olmak üzere 6 ülke ile mevcut 
anlaşmalar revize edilerek Türk taşıyıcıları için ilave 
frekans hakları temin edilmiş olup, Latin Amerika 
ülkesi Nikaragua ile de Hava Ulaştırma Anlaşması 
imzalanmıştır.

STAR ITTIFAKI
Nisan 2008 itibarıyla üyesi olduğumuz Star İttifakı, 
1997 yılında kurulan ve yolculara geniş bir uçuş ağı 
ile kusursuz hizmet sunmayı amaçlayan ve bilinir-
lik imkânı sağlayan ilk küresel hava yolu birliğidir. 
Günümüzde 28 üyesi ve uluslararası uçuş ağı ile 
günlük 18.450 seferle tüm dünyada 190 ülkede, 
1.300 havalimanına ulaşım imkânı sağlarken; tüm 
dünyada 1.000’ den fazla salona erişim imkânı ver-
mektedir. Star İttifakı 2016 yılında; gerek arz edilen 
koltuk km gerekse de ücretli yolcu km bakımından 
yaklaşık %24 oranındaki pay ile Skyteam (%20), 
Oneworld (%19), düşük maliyetli taşıyıcılar (%19) 
ve herhangi bir ittifak üyesi olmayan hava yolları-
na (%17) göre birinci sıradaki yerini korumuştur.

2016 yılı içerisinde Ortaklığımız İttifak koşulları ile 
%100 uyumlu hale gelmiş ve tüm yükümlülüklerini 
eksiksiz yerine getirmiştir. Ayrıca Star İttifakı 
içerisinde, karar alma ve yönetim aşamasında 
etkin olan üç strateji komitesine Ortaklığımız’dan 
temsilcilerin seçilmesi ile İttifak içerisindeki 
stratejik rolümüz pekiştirilmiştir.

İttifak içerisinde toplam 21 hava yolu ile yaptığımız 
Kod Paylaşımı Anlaşmaları ile sefer düzenlemedi-
ğimiz noktalara ulaşım ve yolcularımıza kesintisiz 
bir yolculuk sağlamak amaçlanmaktadır. Star 
hava yollarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde 
ulaşılan Interline hacmi, toplam Interline hacminin 
%47’sini* oluşturmaktadır. 

Düşük Maliyetli Hava Yollarının (LCC) veya bölgesel 
statüdeki taşıyıcıların Star Alliance’a entegre 
edilmesi ve bu kapsamda “White Spot” olarak 
ifade edilen, Star Alliance üyelerinin sefer icra 
etmediği noktalara erişimi sağlayacak olan 
“Connecting Partner” adındaki üyelik konsepti 
kapsamında, Şangay merkezli Juneyao Airlines’ın 

* 2016 ilk 3 çeyrek verileri alınmıştır.
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Star Alliance’a üye olması kabul edilmiştir. Bahse 
konu hava yolunun Star Alliance’a katılım töreni, 
Star Alliance’ın 20. yıl etkinlikleri kapsamında 14-15 
Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin’de gerçekleştirile-
cektir. Diğer taraftan, ilgili konsept çerçevesinde 
Aegean Airlines’ın (A3) sahip olduğu Olympic Air’in 
(OA) Star Alliance’a “Connecting Partner” olarak 
entegre edilmesi 30 Kasım 2016 tarihinde Los 
Angeles’de yapılan Star Alliance’ın en üst komitesi 
olan Chief Executive Board (CEB) toplantısında 
kabul edilmiştir.

Ayrıca, Star Alliance’da görev değişikliği gerçek-
leşmiş ve 2012-2016 yılları arasında Star Alliance 
CEO görevini yürüten Mark Schwab’ın ardından, 
hâlihazırda “Chief Operating Officer and General 
Counsel of Star Alliance” görevini yürüten Jeffrey 
GOH, 1 Ocak 2017 itibarıyla CEO olarak seçilmiştir.

Star Alliance yeni yapılanması ile birlikte, 2022 
yılına kadar teknoloji, network, FFP ve müşteri 
memnuniyeti anlamında kendini geliştirmek üzere 
stratejisini Star 2.0 projesi altında derlemiştir. 
Bu kapsamda bahse konu stratejisini, yolcunun 
seyahat deneyimde farklıklar yaratmak için ön 
şart kabul ettiği dijital teknolojiyi, uçuştan önce 
verilecek hizmetler, havalimanı deneyimi ve uçuş 
sonrası olarak üç başlık altında toplamıştır. Bu 
amaçlar doğrultusunda, uçuş öncesi için “Web 
Services Hub-Merkezi Web Hizmetleri”, havalimanı 
deneyi için “Move Under One Roof-Star taşıyıcıla-
rının aynı terminalde bulunması” ve “Gold Track 
for Security and Immigration” hizmetlerini veren 
havalimanların arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca 
Star 2.0 projesi kapsamında, uçuş sonrası için özel-
likle Loyalty faaliyetlerine ağırlık vererek, “Online 
Redemption-Internet üzerinden Mil Harcama” ve 
“IRROPS-Irregular Operations-Uçuş Aksaklıkları 
hakkında yolcuya verilen destek” başlıklı dijital 
çözümlerle GOLD ve ELIT yolcular için farkındalığı 

artırılacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan, “Ba-
gage Hub-Merkezi Bagaj Takip Sistemi” ve “Online 
Retro-Geriye Dönük Mil İşleme” projeleri de yolcu 
şikâyetlerini azaltmak ve maliyetleri düşürmek için 
başlatılan iki önemli projedir.

2016 yılı içerisinde gerçekleşen komite toplan-
tılarında hem “Move Under One Roof (MuoR)” 
projeleri hem de “Star Alliance 2.0” perspektifi 
kapsamında, tüm Star üyesi hava yolları Buenos 
Aires’de yeni yapılan Terminal 3’e aktarılmıştır. 
Narita ve Los Angeles, Havalimanlarında yolcu 
deneyimi açısından gereçekleştirilen iyileştirici 
faaliyetlere (ortak kiosklar, check-in adaları, 
common bag drop alanları) ek olarak Addis Ababa, 
Hong Kong, Seul ve Taipei Havalimanlarında 
da yolculara en iyi hizmeti sunmak ve yolcu 
memnuniyetini artırmak adına iyileştirme çalışma-
ları başlatılmıştır. Ayrıca Pekin’de yapılacak yeni 
havalimanında da Star Alliance üyelerinin aynı 
terminalden operasyonları yürütebilmeleri için 
çalışmalar 2016 yılında başlamış olup 2017 yılında 
hız kazanacaktır. 

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Star Alliance mar-
kasının yerel ve uluslararası pazarlarda tanıtımı 
amacıyla üye hava yolları ile birlikte ortaklaşa 
gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerden biri olan 
“Bespoke” isimli kampanyaya, Ortaklığımız’ca da 
2016 yılında katılım sağlanmıştır. Bu çerçevede, 
serbest dalışta dünya rekorunu elinde bulunduran 
milli dalgıcımız Şahika Ercümen ile gerçekleş-
tirilen çalışma, Star Alliance’ın ilgili kategoride 
gerçekleştirildiği en iyi tanıtım faaliyeti olarak 
duyurulmuştur.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
AEA, IATA, AACO, ALTA, ICAO, ECAC ve D-8 gibi ulus-
lararası havacılık kuruluşları nezdinde gerçekleşen 
etkinlik ve toplantılara katılım sağlanmış olup, 

havacılık alanındaki gelişmeler yakından takip 
edilmiştir.

Öncelikle üç yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Kurulu, bu yıl 27 
Eylül-7 Ekim 2016 tarihlerinde Montreal’de bulunan 
ICAO merkezinde yapılmıştır. Ülkemiz, kurucuları 
arasında bulunduğu 191 üyeli ICAO’nun üst düzey 
karar alma mercii olan konsey üyeliğine 66 yıl 
aradan sonra tekrar seçilmiş olup, konsey üyesi 36 
devletten biri olarak, üç yıl boyunca uluslararası 
sivil havacılık alanında etkin bir görev üstlenmiştir.

Diğer taraftan, 1952 yılından bu yana AB başta 
olmak üzere devletler ve uluslararası kuruluşlar 
nezdinde üye hava yollarını temsil eden Avrupa 
Hava Yolları Birliği (AEA) , üyelerin oylamaları 
sonucu 1 Ocak 2017 itibarıyla kapanmıştır. Ayrıca, 
son dönemde yaşanan gidişattan memnun olma-
yan Avrupa’nın beş öncü havacılık şirketi IAG, Air 
France-KLM, EasyJet, Lufthansa Group ve Ryanair 
tarafından, Ocak 2016’da AB kurumları nezdinde 
daha aktif olabilmek için sadece AB hava yollarının 
üye olabileceği, ABD’deki “Airlines for America 
(A4A)” örneğinde bir birlik kurulmuştur. “Airlines 
for Europe (A4E)” olarak isimlendirilen yeni birliğin 
şu anda 14 üyesi bulunmaktadır. 

2016 yılında Ortaklığımız IATA’da, sivil hava yolu 
taşımacılığı gelişmelerini takip eden altı alt komi-
teden ikisinde, Finans ve Sektör İlişkileri Komitele-
rinde temsil edilmeye devam etmiştir. Bu komite 
toplantıları ve IATA nezdinde gerçekleştirilen Yeni 
Dağıtım Yetkinliği (NDC), Kural Dışı Yolcu, Küresel 
Pazara Dayalı Karbon Tüketimini Azaltıcı Önlemler 
(GMBM), Hesaplaşma Sistemleri (ISS) vb. havacılık 
sektörü için stratejik öneme sahip birçok projeye 
ilişkin gelişmeler takip edilmekte ve Ortaklığımız 
ilgili birimlerine iletilmektedir. 

Bunun yanı sıra, Arap Hava Yolları Birliği AACO’da 
Partner Hava yolu olan Ortaklığımız, 2016 Yıllık 
Genel Kurulunda Genel Müdürümüz tarafından 
temsil edilmiş olup, Arap Hava Yolları’nın üyesi 
olduğu bu kuruluşta stratejik olarak varlığımız 
sürdürülmüş ve çeşitli hava yolları ile görüşmeler 
yapılmıştır. Ortaklığımızca ayrıca “Associate” üyesi 

olduğumuz Latin Amerika ve Karayip Hava Yolları 
Birliği (ALTA) ve Asya-Pasifik Seyahat Derneği’nin 
(PATA) üst düzey toplantı ve faaliyetleri yakından 
takip edilmektedir.

ZED (ZONAL EMPLOYEE DISCOUNT) VE MIBA 
(MULTILATERAL INTERLINE BUSINESS AGREEMENT) 
ANLAŞMALARI
ZED, yabancı hava yolları ile yapılan ve Ortaklık 
personeli, eşi ve 24 yaşından küçük çocukları ile 
anlaşma şartlarına göre anne-baba ve kardeşleri 
kapsayan tatil seyahatine ilişkin, mil hesabına 
dayalı indirimli bilet anlaşmasıdır.

MIBA, Ortaklık personelinin yabancı hava yolları ile 
görev seyahatlerine ilişkin, mil hesabına dayalı ya 
da anlaşmada belirtilen ücretler üzerinden indirim 
yapılan çok taraflı standart bilet anlaşmasıdır. 

MIBA anlaşmasında bütün hava yolları için kurallar 
aynıdır, daha önceden belirlenmiş olan kurallara 
uyarak anlaşma havuzuna dahil olurlar. Bu anlaş-
ma personelin aile fertleri için geçerli değildir.

2016 yılında, Azul Linhas Aereas (AD) ve Alaska 
Airlines (AS) ile Ortaklığımız arasında, Ortaklık 
personeli ve ailesinin tatil seyahatlerini kapsayan 
ZED; Airfrance (AF), KLM (KL), SAS (SK), Tap Air 
Portugal (TP) ile de personelin görev seyahatlerini 
kapsayan MIBA anlaşmaları yapılmıştır.

Yeni imzalanan anlaşmalarla mevcut ZED anlaşma 
sayımız 87’ye, MIBA anlaşmalarımızın sayısı da 
6’ya yükselmiştir. ZED ve MIBA anlaşmaları saye-
sinde Ortaklık personeli, uçuşumuzun bulunmadığı 
noktalara tatil ve görev seyahatleri gerçekleştire-
bilmektedirler.

DİĞER HİZMETLER
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ALMIŞTIR.

MOBIL UYUMLULUK
Web istatistiği konusunda en gelişmiş platform-
lardan biri olan StatCounter’ın araştırmasına göre, 
mobil internet trafiği ilk kez 2016’nın Ekim ayı 
itibarıyla masaüstü cihazların internet trafiğini 
geride bıraktı. StatCounter Küresel İstatistikler 
araştırması, 2,5 milyondan fazla web sitesinden 
toplanan 15 milyarı aşkın sayfa görüntüleme ve-
risiyle gerçekleştirildi. Bu veriler, mobilin internet 
erişiminde geleneksel masaüstü cihazların önüne 
geçtiğine dair somut kanıt teşkil ediyor. Mobil ve 
masaüstü internet trafiği arasındaki denge, 7 yıllık 
süre içinde ciddi biçimde değişti. 7 yıl önce mobil 
cihazlar üzerinden internete erişenlerin sayısı 
yok denecek kadar azdı. Ancak 2016 yılı Ekim ayı 
itibarıyla internet trafiğinin %51,3’ü mobil cihazlar 
üzerinden gelmektedir. 

Masaüstü cihazların trafikteki payı ise %48,7’ye 
geriledi. Türkiye’de ise mobil trafik %58’lere kadar 
yükselmiş durumdadır. Bu değişime ayak uydura-
rak geliştirilen web sitelerini mobil uyumlu olarak 
yayıma alınması sağlanmaktadır.

EK HIZMETLER VE DIJITAL TEKNOLOJILERLE  
ZENGINLEŞTIRILMIŞ DENEYIM
2016’da başlangıcını acil çıkış koltuklarının ve  
AnadoluJet için tüm koltukların satışı ile yapılan, 
müşterilere farklılaştırılmış ek hizmetler sunabilme 
arayışları, 2017 yılında da artırarak devam ettirile-
cektir. Web sitemiz ve mobil uygulamalarımızda 
yolcularımızın seyahat deneyimlerini dijital 
teknolojilerle destekleyerek, özel kişiselleştirilmiş 
teklifleri farklı dil seçenekleriyle sunmak hedef-
lenmektedir.

YENI WEB SITELERI VE YENI MOBIL UYGULAMALAR
Türk Hava Yolları ve AnadoluJet için geliştirilmekte 
olan mobil uygulamalar ve web siteleri ile 2017 
yılının dijitalleşmede atılım yılı olması hedeflen-
mektedir. Bu kapsamda AnadoluJet web sitesi ve 
mobil telefon uygulamaları 2016 sonu itibarıyla 
müşterileri ile buluştu. Birbiriyle uyumlu tasarım-
larla ve yenilikçi fikirlerle müşterilere daha zengin 
içerik ve uçtan uca keyifli bir dijital deneyim 
sunmak için çalışmalar devam etmektedir. 

AR-GE PROJELERI
2016 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından sunulan 317. AR-GE Merkezi 
sertifikası sahibi olarak; 2017 yılında Web ve 
Mobil projelerimizi tamamen iç kaynaklarımızla 
geliştirerek güçlü bir Ar-Ge merkezi olma yolunda 
ilerlenmesi öngörülmektedir. Bilgi teknolojilerin-
deki güncel gelişmelerin takibi yapılarak yazılım 
geliştirme süreçlerimizin iyileştirilmesi hedeflen-
mektedir. Daha çevik yöntemlerle üretim yapılacak 
ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı 
yanıt verilecektir. “Yerel Kiosk” ve “Yerli Self Bagd-
rop” projeleri ile yerli üretici/teknoloji firmalarının 
desteklenmesi, süreçlere ilişkin tecrübe ve bilgi 
aktarımı yapılması hedeflenmektedir.

GÜVENLIK
TSA tarafından Amerika’da ikamet eden yolcular 
için güvenlik noktalarından hızlı geçiş programı 
başlatılmış olup, 2017 yılında canlıya alınacak 
TSA Precheck projesi ile Ortaklığımız’ın da ilgili 
program katılımcılarından olması sağlanacaktır.

DIJITAL DÖNÜŞÜM
Dünyanın önde gelen bilgi teknolojileri araştırma 
ve danışmanlık şirketlerinden Gartner tarafından 
yayımlanan bir pazar analizine göre, yüksek 
üretkenlik yöntemlerini desteklemekte zorlanan 
kurumsal Java uygulama platformlarının pazar 
payı azalırken, çevik yazılım geliştirme süreçlerini 
destekleyen esnek ve yenilikçi bulut tabanlı uygu-
lama platformlarının pazar payı artmaktadır. Ya-
zılım geliştiren firmalar da ürünlerini bulut tabanlı 
platformlara uygun geliştirmeye ve dönüştürmeye 
yönelmeleriyle ortaya çıkan bu durum sonucunda, 
2023 yılı itibarıyla modern platformların kullanım 
oranının geleneksel platformların kullanım oranını 
aşacağı tahmin edilmektedir. Ortaklığımız’ın 
bu eğilimi yakalaması amacıyla 2016 yılı içinde 
başlattığımız çalışmalara ayırdığı kaynakları 2017 
yılı içinde artırarak çalışmalarımızı sürdürecektir.

ÇEVIK DÖNÜŞÜM
Ortaklığımız, günümüzün zorlu ekonomik şartları 
ve hava yolu taşımacılığı sektöründe artan rekabet 
ve hizmet çeşitliliğinde bir yandan lider konumunu 
korurken diğer yandan da kârlılığını sağlamak 
için, tüm operasyonlarında kazancı artırmaya 
ve maliyeti azaltmaya yönelik iş yöntemlerini 
benimseyip uygulamaya mecburdur. Bu amaçla, 
Çevik Dönüşüm Projesi’ne başlanmıştır.

OPEN API 
Ortaklığımız bünyesinde geliştirilen servislerin 
bir API (uygulama programlama arayüzü) portalı 
üzerinden girişimci yazılım geliştiricilerin ve 
start-up ekosistemlerinin erişimine açarak, inovatif 
dijital uygulamalar geliştirilmesinin desteklenmesi 
ve sahip olduğumuz verilerden değer üretme 
fırsatlarının (data monitisation) değerlendirilme-
sini amaçlanmaktadır. 2016 yılında satın alması 
tamamlanan ürünlerin kurulum ve konfigürasyon 
çalışmalarına başlanmıştır. Bununla birlikte, API 
portalının 2017 yılı içinde hizmete sunularak 
yeni hizmet kanallarının geliştirilmesine imkân 
sağlanacaktır.

ÖDEME SISTEMLERI
TKFraud Fight uygulamasına getirilen ilave 
fonksiyonlarla, önyüz iyileştirmeleri ve Chargeback 
menüsüyle birlikte uygulamanın sahte işlem tespit 
kabiliyeti artırılmıştır. Bu sayede çağrı merkezinde 
satışa kapalı olan hatların tekrar satışa açılması 
sağlanmıştır. Web tabanlı satış kanalları, Ortak 
Ödeme yapısını kullanarak kredi kartı bilgisini 
müşteriden alıp güvenliğinin sağlanması sorum-
luluğuna girmek yerine müşteriyi Ortak Ödeme 
tahsilat sayfasına yönlendirerek tahsilat işlemlerini 
PCI’ın belirlediği yüksek güvenlik standartlarında 
gerçekleştirebilecektir. Bunun yanı sıra herhangi 
bir banka kanalında kesinti yaşanması durumun-
da, kesinti yaşanan bankaya ait işlemlerin başka 
bir bankaya yönlendirilmesi sağlanarak, banka 
kaynaklı kesintilerden kaynaklanan işlem kaybının 
önüne geçilmiştir. Ayrıca Alternatif Ödeme 
Yöntemleri ile ilgili olarak Web 3.0 kapsamında 
Diners Club ve UnionPay işlemlerinin entegrasyonu 
tamamlanmıştır. 

DİĞER HİZMETLER
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SATIŞ ÇÖZÜMLERI
2016 yılında Kolay Bilet 3.0 projesi ile kullanıcı 
arayüzleri baştan aşağı güncellenmiş ve acen-
telerimizin kullandıkları AcentePortal sistemi ile 
uyumlu hale getirilmiştir. Aynı zamanda projede 
KolayBilet sisteminden AcentePortal sistemine 
geçiş kolaylığı sağlanmıştır. KolayBilet Dış Hat 
Availability Projesi ile ise KolayBilet acentelerimizin 
dış hat satış süreçleri iyileştirilmiştir. Acenteleri-
mize WebsAgent ve Kolay Bilet üzerinden, çağrı 
merkezlerimize ve acentelerimize TR çıkışlı %50 
indirimli bilet satışı projesi ile Ortaklığımızda ilk 
defa kişiye özel düzenlenen %50 business indirim 
kampanyasının satış entegrasyonu Quickres’ten 
sunulmuştur. WebsAgent servislerine eklenen 
satış sonrası hizmetleri ile birlikte, acentelerimiz 
kendilerine sunulan web servisler üzerinden iptal, 
iade ve bilet değişikliği işlemlerini yapabilmek-
tedir. AcentePortal’e eklenen e-imza modülü 
sayesinde Ortaklığımız ile yurt içindeki acentelerin 
gerçekleştirmiş olduğu tüm sözleşmeler elektronik 
imza ile Acente Portal uygulaması üzerinden 
yürütülerek, manuel ve fiziki evraklarla yürütülen 
süreçler hızlandırılarak acentelerimize daha kaliteli 
ve etkin bir hizmet verilmeye başlanmıştır.

CRM PROGRAMI
2016 yılında, müşterilerimizin ihtiyacına daha iyi 
cevap verecek kişiselleştirilmiş servisler ve teklifler 
sunmak amacıyla MİLAT CRM programı başlatılmış-
tır. Merkezi Müşteri Veritabanı ile Ortaklığımızın 
tekilleştirilmiş merkezi müşteri veritabanının 
kurulması, bununla bağlantılı olarak kampanya, 
analitik, iletişim gibi CRM süreçlerinde kullanıla-
bilecek müşteri verilerinin sistemde tutulmasının 
sağlanılması, Kampanya Yönetimi ile kampanya 
süreçlerinin tasarlanabileceği ve kampanyaların 
uygulanabileceği kampanya yönetim sisteminin 
kurulması ve e-mail marketing, müşteri analitiği, 
anket yönetimi gibi çözümlerin bununla entegre 
biçimde geliştirilmesinin sağlanılması, Başvuru 
Merkezi (Contact Center) Yönetimi ile müşteri 
şikâyet ve taleplerinin yönetiminin sağlanılması ve 
Sadakat Programı Sistemi ile Miles&Smiles sistem 
altyapısının diğer CRM çözümleriyle entegre biçim-
de değiştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Tekilleştirilmiş müşteri veri tabanı ile Ortaklığımı-
zın değişik operasyonel sistemlerindeki müşteri 

verileri değerlendirilerek yaklaşık 18 milyon tekil 
müşteri profili oluşturarak müşteri verilerinin 
değişik amaçlarla sorgulanabilir hale gelmesi 
sağlanmıştır. Kampanya Yönetimi aracı sayesinde 
müşteri özelinde kampanya yapabilme imkanı ile 
birlikte; Başvuru Merkezi’nde müşterilerimizden 
gelen çağrıların daha hızlı ve etkin değerlendiril-
mesine olanak sağlanmıştır.

M&S PROGRAMI 
M&S üyelerinin bagajlarını online takip edebileceği 
RFID-M&S numarası eşleştirmesinı sağlanarak, 
program üyelerinin fiziksel kart taşıma ihtiyacını 
ortadan kaldıran Dijital FFP Kart uygulamaları 
devreye alınmıştır. Star İttifakı genelinde 
uygulamaya geçirilen Online Star Retro Projesini 
ile Star İttifakı’nın sadakat programı üyeleri, diğer 
hava yollarındaki uçuşlarını online kanaldan kayda 
geçirerek mil kazanma imkanına sahip olmuştur.

KURUMSAL MÜŞTERI PROGRAMLARI  
(TCC VE TK CONVENTIONS)
2016 yılında, kurumsal CRM programımız olan 
Turkish Corporate Club (TCC) sistem altyapısında 
yapılan yenilikler ile sistemin bir üst versiyona 
taşındığı projeyle, sözleşme ve acente kontrol 
süreçleri yeniden dizayn edilmiştir. Raporlama, 
müşteri segmentasyon, hedef yönetimi süreçleri 
iyileştirilerek onay süreçleri dijital ortama taşın-
mıştır. Fuar ve organizasyonlara yönelik kurumsal 
programımız olan TK Conventions sisteminin 
altyapısında da iyileştirmeler yapılarak, yönetim 
süreçlerini kolaylaştırılıp müşteri deneyimi 
artırılmıştır.

OPERASYONEL ÇÖZÜMLERIMIZ
2016 yılında operasyonel verimliliğin artırılmasına 
yönelik birçok proje devreye alınmıştır. Operas-
yonel Aksaklık İletişim Sistemi IRROPS (Irregular 
Operations Communication System) Link Projesi ile 
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herhangi bir aksaklık durumunda, tüm birimlerin 
aynı anda haberdar edildiği, alınan aksiyonların 
canlı olarak paylaşıldığı bir uygulama gelişti-
rilmiştir. Airline Operational Database (AODB) 
projesi ile Uçuş Operasyona dair bilginin tek 
bir noktadan yönetilmesini sağlamak amacıyla 
sistem geliştirilerek Legacy sistemi yenilenmiştir. 
Ölçüm takibi yapılamayan yakıt kriterleri için Yakıt 
Tasarruf Analiz Programı alımı ve Türk Hava Yolları 
IT sistemlerine entegrasyonunun sağlandığı FMIS 
(Fuel Management Information System) Projesi 
uygulamaya geçirilmiştir. 

2016 yılında bagaj yönetimi kapsamında kalan 
bagaja neden olan sorumlu birimin otomatik 
tespitini, tüm Star Alliance üyelerine ait bagajların 
uçtan uca takip edilmesini ve kayıp bagajın kısa 
zamanda sahibine ulaştırılmasını sağlayan projeler 
tamamlanmıştır. Web sitemiz üzerinden yönlen-
dirme yapılan Kayıp Bagaj Yolcu İletişim Modülü ile 
yolcularımızın kayıp bagajlarının durumlarının ya 
da tazminat işlemlerinin takip edilmesi sağlan-
mıştır. Bağlantılı yolcuların ve geciken seferlerin 
tespit edilmesi, yolcu ve bagaj işlemlerinin 
yönetilebilmesi ve transfer işlemlerinin otomatik 
olarak yapılmasını sağlayan CMAN-Transfer Yolcu 
Yönetimi Sistemi canlıya alınmıştır. Canlıya alınan 
IROPS Projesi ile operasyonel sebepler nedeniyle 
yaşanan uçuş aksaklıkları sonucunda tarifeli seferi 
ile uçamayan yolculara alternatif seferler sunul-
maya başlanmış olup, ilgili seferlere yolcuların 
otomatik olarak aktarılmasını sağlanmıştır.

Kargo çözümleri kapsamında kargoların apronda 
takibinin iyileştirilmesinin, handling firmalarının 
SLA (Service Level Agreement) takibinin daha 
doğru yapılmasının, uçak altında yapılacak anlık 
offload işlemleriyle karşı istasyona gönderilen FFM 
mesajlarının daha doğru olmasının ve bundan 
dolayı oluşacak gümrük cezalarının minimuma 

indirilmesinin hedeflendiği Ramp Handing Pro-
jesi’nin birinci aşaması uygulamaya geçirilmiştir. 
Ortaklığımız bünyesindeki Kargo Başkanlığı’nın 
çalıştığı yurt dışı kargo acentelerinin rezervasyon, 
AWB (Air Way Bill) girişleri, ücret ve tarife sorgu-
lamaları için geliştirilmiş web portal uygulaması 
yaygınlaştırılmıştır. Kargo iş birimlerinin karar 
alma süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri etkili, 
kolay ve hızlı bir biçimde sağlayacak, sistem ve 
süreçlerini kapsayan raporlama sistemine geçil-
miştir. Kargo AWB Takip Sistemi ile İstanbul Kargo 
Müdürlüğü’ndeki ilgili birimler arasında dolaşan 
AWB’lerin hareketlerinin takibini amaçlayan bir 
web uygulaması geliştirilmiştir.

2016 yılı içerisinde ekip çözümlerine yönelik 
önemli projeler de canlıya alınmıştır. Cress Projesi 
ile uçuş personeline idari ve operasyonel işlemleri 
için kullanabilecekleri fonksiyonları içeren entegre 
bir ortam sağlanmıştır. Ekip çözümlerinin mobil 
dünyaya adaptasyonu ile ilgili önemli bir adım 
olan CrewODS Projesi canlıya alınmıştır. Ekip 
planlama sürecinde bitkinlik faktörünün dikkate 
alınarak planlama yapılabilmesi için ihtiyaç duyu-
lan sistem kapsamında karar verilerek uyarlama 
projesine başlanmıştır. CabinCheck Projesi ile Kabin 
Hizmetleri Başkanlığı birimlerinin kabin ekiplerine 
yapmış olduğu bildirimlerin kayıt altına alınması 
ve manuel süreçler yerine bilgi sistemi kullanılarak 
raporlanabilir bir sistem alt yapısına kavuşması 
sağlanmıştır.

Lifus Tracking System Projesi ile Pilot adayları için 
LIFUS (Line Flight Under Supervision) uçuşlarında, 
mevcut pilotlar için Kontrol uçuşlarında ve kabin 
ekibi için Alıştırma ve Kontrol uçuşlarında manuel 
kağıt formlar üzerinden yürüyen değerlendirme 
süreçlerinin tablet ile yapılması sağlanarak 
dijitalleştirilmiştir.

DİĞER HİZMETLER
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KURUMSAL ÇÖZÜMLERIMIZ 
2016 yılı içerisinde iş süreçlerimizin verimlili-
ğini artırmak adına kurumsal çözümler ortaya 
konulmuştur. Bilgi Teknolojileri personelinin 
gerçekleştirdiği tüm çalışmalara ait eforlarını gir-
dikleri ortaklık standartlarına uygun web tabanlı 
bir zaman çizelgesi sistemi canlıya alınmıştır. 
Yenilenen Başkanlık Portalleri ile Ortaklığımızdaki 
tüm Başkanlıkların kağıt üzerinde yürüyen iş 
süreçleri elektronik ortama taşınmıştır. Diğer 
hava yolarından pass bilet taleplerinin yönetildiği 
Mektup Pass uygulaması canlıya alınmıştır. Kağıt 
ortamında ıslak imza ile yürüyen süreçlerin, dijital 
ortamda elektronik ve mobil imza ile imzalana-
rak yürütülmesinin sağlanması için Elektronik 

MOBİL UYGULAMAMIZA 

EKLEDİĞİMİZ HAVALİMANI 

HARİTALARI ÖZELLİĞİ 

SAYESİNDE YOLCULARIMIZ 

HAVAALİMANINDA 

GİTMEK İSTEDİKLERİ 

YERLERİ TIPKI 

GÜNLÜK HAYATTA 

KULLANDIKLARI HARİTA 

UYGULAMALARINDA 

YAPTIKLARI GİBİ KOLAYCA 

BULABİLİYORLAR, ANLIK 

KONUMLARINI GÖRÜP, 

GİTMEK İSTEDİĞİ YERE 

ÇİZİLEN ROTAYI TAKİP 

EDEBİLİYORLAR.

Belge Yönetim Sistemi’ne geçilmiştir. Kurum dışı 
firmalara kurumdan üretilen barkodlu belgelerin 
doğrulanma portalı oluşturulmuştur. Ortaklığa ait 
doküman süreçlerinin yönetilebilmesini sağlayan 
Dijital Doküman Yönetimi Sistemi uygulaması 
geliştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl mali ve insan kaynakları süreçlerimi-
zi üzerinde yürüttüğümüz ERP(Enterprise Resource 
Planning)’ye yönelik önemli projeler tamamlan-
mıştır. Ekonomik ömrü dolan ERP donanımları 
yenilenmiştir. Eurocontrol üst geçiş faturalarının, 
uçuş-ülke bazlı kontrol edilmesi, Flight Plan 
Management (FPM) sistemi ile karşılaştırılması 
ve kaydedilmesi SAP-ERP sistemi üzerinden 
kurgulanmıştır. Sefer maliyetlerinin, doğru ve hızlı 

bir şekilde belirlenmesini sağlayacak, yeni hat 
açılışlarında, hatlardaki uçak tipi değişikliklerinde, 
sefer frekanslarının belirlenmesinde karar meka-
nizmalarını destekleyen Uçuş Maliyet Sorgulaması 
canlıya alınmıştır. Revize bütçe süreçleri SAP-ERP 
sistemi üzerinde kurgulanmıştır. Durum Fişi Projesi 
ile Personel (Terfi, Transfer, Rotasyon) talep, onay 
ve kayıt hareketlerini ortak bir platforma taşıyarak 
mobil onay fonksiyonu ile erişim sağlanılmıştır. 
Kurum çalışanlarına hizmet sunan çalışan portalı, 
mobil platforma taşınmıştır. Ortaklığımızın yoğun 
olarak kullandığı vize işlemleri süreci dijital ortama 
taşınmıştır. 

DIJITAL INOVASYON
Herhangi bir arayüze ihtiyaç duymadan, sesle ya 
da mesajlaşma uygulamaları üzerinden firmaların 
online servislere erişmeleri önümüzdeki yıllarda 
daha sık karşılaşacağımız bir kullanım alışkanlığı 
olacaktır. Bu gelişme göz önünde bulundurul-
duğunda yolcularımızın check-in işlemlerini 
Turkcell BiP mesajlaşma uygulamasından, tıpkı 
birisiyle yazışır gibi tamamlayabilmelerini ve 
biniş kartlarını bastırabilmelerini sağlayan bir bot 
geliştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde uçuş sorgulama, 
mil işlemleri, uçuş bilgileri gibi tüm servislerimizi 
sunacağımız Facebook Messenger üzerinde çalışan 
bot uygulamasını ve Amazon Alexa, Arçelik,Sihir-
baz gibi akıllı hoparlörler üzerinde çalışan, sesli 
komutlarla uçuş durumu, fırsat ve promosyonla-
rının sorgulanabileceği bot uygulamasının hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır.

Mobil uygulamamıza eklediğimiz havalimanı 
haritaları özelliği sayesinde yolcularımız için ha-
valimanında gitmek istedikleri yerleri tıpkı günlük 
hayatta kullandıkları harita uygulamalarında 
yaptıkları gibi kolayca bulmaları, anlık konumlarını 
görüp, gitmek istedikleri yere çizilen rotayı takip 
etmeleri sağlanmıştır. Önümüzdeki yıl, mobil uy-
gulamamızda yer alan interaktif havaalanı haritası 
üzerinden transfer yolculara kapı bilgisi ile birlikte 
haritasının gönderilmesi, haritanın kiosklara 
eklenmesi, bagaj takip işlemlerinin sağlanması 
planlanmaktadır.

2017 yılı içerisinde, Nesnelerin İnterneti Projeleri 
kapsamında kontuara gelen yolcuyu cep telefo-
nundan tanıyarak karşılanması ve işlem bilgilerinin 
sisteme otomatik iletilmesi, uçuş ekibinin otel 
check-in/check-out işlemlerinin otomatik yapılma-
sı ve yurt dışı ofislerde personelin giriş çıkışlarının 
turnike ve kart okutmaya ihtiyaç kalmadan otoma-
tik izlenmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 
Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Projeleri ile artırılmış 
gerçeklik kullanılarak güvenlik kartlarının daha eğ-
lenceli hale dönüştürülmesi, bir yolcunun evinden 
çıkıp, seyahat edip, dönüşüne kadar geçen süreci 
360 derece kamera ile kaydederek sanal gerçeklik 
cihazlarıyla uçuş deneyimin yaşatılması ve teknik 
ya da uçuş personelinin uçak üzerinde yapılan 
eğitimlerinin Microsoft Hololens ile gerçekleştiril-
mesi planlanmaktadır. Ayrıca, Open API Projesi ile 
kullandığımız online servislerin serbest geliştirici-
lere ve iş ortaklarına açılarak yenilikçi çözümlerin 
geliştirileceği bir ekosistemin oluşturulması 
hedeflenmektedir.

DİĞER HİZMETLER
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YILLIK 200 MİLYON 

YOLCU KAPASİTESİ 

İLE DÜNYANIN EN 

BÜYÜK HAVALİMANI 

OLMASI HEDEFLENEN 

İSTANBUL YENİ 

HAVALİMANINA GEÇİŞ 

ÇALIŞMALARI TİTİZLİKTE 

SÜRDÜRÜLMEKTE VE 

TÜM BİRİMLER ADINA 

GEREKLİ HAZIRLIKLAR 

YAPILMAKTADIR.

YATIRIMLAR VE YOLCU BEKLENTILERI
SITA “2016 Airport IT Trends” anketine göre, 2016 
yılında havacılık IT yatırımlarının %67’si yolcu 
self servislerine ilişkin projelere ayrılmış olup, 
önümüzdeki üç yılda da aynı oranın korunması 
beklenmektedir. Ayrıca, Star Alliance Airport 
Automation projesi ile check-in, bagaj bırakma ve 
doküman kontrolü süreçlerinin self servis süreçlere 
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Yapılan yolcu 
anketlerinde sektör hedeflerinin yolcu beklen-
tileriyle örtüştüğü gözlenmiştir. Ankete katılan 
yolcuların %57’si check-in işlemlerini web sitesi, 
kiosk veya mobil uygulama üzerinden gerçekleş-
tirmektedir1. Self bag-tagging ve bag drop oranları 
ise sırasıyla %31 ve %14’e yükselmiştir.

Self servislerin artırılması operasyonel maliyetlerin 
ve kuyruk bekleme sürelerinin azaltılması yanı 
sıra, yolcuya seyahatini kontrol edebilme yeteneği 
de sunmaktadır. Off-airport hizmetler olarak 
adlandırılan web/mobil çözümlerle yolcunun alana 
gelmeden seyahatine dair adımları tamamlaması 
sağlanmaktadır.

YOLCU DENEYIMI VE SELF HIZMETLER
IATA yolcu deneyimini 14 adımlı bir süreç2 olarak 
tanımlamış olup, Türk Hava Yolları olarak özellikle 
check-in, doküman okuma ve doğrulama , bagaj 
check-in ve boarding alanlarında iyileştirmelere 
hız verilmiştir. Ayrıca, Denied Boarding, Transfer 
Desk, Tour İstanbul vb. care point alanlarına 
da destek verilmektedir. Hedefimiz, mevcut 
operasyonel süreçlerde bakım hizmeti verilmesi, 
çalışma alanımızdaki süreçlerin iyileştirilmesi ve 
yolcu deneyiminin artırılmasına yönelik yeni ve ek 
hizmetlerin sağlanmasıdır. 

Sektörel hedefler ve Star Alliance Airport Auto-
mation projesi kriterlerine istinaden, 2016 yılında 
öncelikli olarak self servis hizmetlerin iyileştirilme-
si ve kapsamının artırılmasına odaklanılmıştır. 

SELF CHECK-IN
Yapılan anketler, yolcuların %14’ünün check-in 
işlemlerini havalimanlarında konumlandırılmış 
kiosk cihazlarını kullanarak yaptığını göstermekte-
dir. 2017 yılında, yolcularımızın %30’unun check-in 
işlemlerini kiosklar vasıtasıyla yapması hedeflen-
mektedir. Kiosk Arayüz 3.0 projesi kapsamında 
uygulama kullanıcı ekranları kullanıcı deneyimini 
destekleyecek şekilde güncellenmiştir. Atatürk 
Havalimanı’nda fast check-in zone oluşturulmuş, 
kiosk asistanları ile yolcuların self servis kullanımı-
nın artırılması amaçlanmıştır. 

Uçuş aksaklığına uğramış yolculara, check-in 
işleminin yanı sıra, kiosktan yeni uçuş seçimi ve 
yasal aksaklık harcamalarına ilişkin kupon basımı 
hizmetlerinin de verilebilmesi, 2017 içerisinde 
tamamlanması planlanan projelerdir.

SELF TAGGING
Self servis check-in yolcu beraberindeki bagaj 
için de geçerli olan bir kavramdır. Star Alliance SAE 
7.3 kriteri gereği, bagajlı lokal yolcuların 
%20’sinin kiosk veya web üzerinden sunulan 
hizmetleri kullanarak bagaj etiketlerini kendileri 
üretmeleri hedeflenmektedir3.Kiosklarımızda 
bagaj etiketi üretme fonksiyonu hali hazırda 
mevcut olup, 2016 yılında gerçekleştirilen Home 
Printed Bag Tag Projesi ile yolcunun bagaj etiketini 
web üzerinden de üretebilmesi sağlanmıştır. 2017 
yılında uygulamanın tüm iç hat uçuşlarda yaygın-
laştırılması ve Star Alliance kriterlerine uyumluluk 
sağlanması hedeflenmektedir.

2016 yılında, self bagaj check-in alanındaki bir 
diğer projemiz olan, Self Bag Drop Projesi başlatıl-
mıştır. Atatürk Havalimanı C adasına 8 adet retrofit 
cihaz yerleştirilerek, yolcuların unassisted / full self 
servis bagaj bırakma süreçlerini deneyimlemesi 
hedeflenmektedir.

SELF ÖDEME
Yolcularımızın havalimanındaki işlemlerini daha 
az temas noktasına değerek ve daha kısa sürede 
yapmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, kontu-
arda verilen fazla bagaj satışı hizmeti, 2017 yılında 

iyileştirilerek, yolcuların banka/kredi kartı okutma 
işlemlerini kendileri yapmaları sağlanacaktır. 
Kontuarda yer alan mevcut anket cihazlarının 
kart okuyuculu yeni cihazlarla değiştirilmesi 
planlanmaktadır. İlgili cihazlara yönelik olarak 
planlanan diğer kullanım senaryoları doğrultusun-
da biyometrik teknoloji entegrasyonu ile kimlik 
doğrulama, sadakat servisleriyle entegrasyon (mil 
ile business upgrade, üyelik numarası ile check-in) 
ve koltuk görünümü üzerinden yolcunun koltuğu-
nu kendisinin seçebilmesi hedeflenmektedir.

SELF DOKÜMAN DOĞRULAMA
2017 yılında hayata geçecek bir diğer projemiz 
Auto Document Check Projesi’dir. Uluslararası 
yolculara, bütün self servis kanallardan (kiosk, 
web, mobil) gidecekleri destinasyon için gerekli 
dokümanların tam listesi gösterilecek, pasaport/
vize vb. temel dokümanlarının uygunluğunu 
kontrol edebilmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda 
havalimanı/lokasyon bazlı regülasyonlara yönelik 
bilgilendirme de sunularak, yolcuların bagaj 
tesliminde yaşadıkları sıkıntılar ve uzun bekleme 
sürelerine ilişkin kötü tecrübelerinin azaltılması 
amaçlanmaktadır.

ISTANBUL YENI HAVALIMANINA GEÇIŞ
Mevcut süreçlere ilişkin mevcut durum analizleri 
yapılmakta, operasyonel birimlerin yeni ihtiyaçla-
rına yönelik fizibilite çalışmaları yürütülmektedir.

Yeni nesil kiosk ve bag drop çözümleri araştırıl-
makta, check-in ve boarding süreçlerinin biyo-
metrik çözümlerle entegrasyonuna ilişkin kullanım 
senaryoları oluşturulmaktadır.

E-Gate (Electronic Gate) süreçlerine yönelik POC 
(proof of concept) çalışmalarının yürütülmesi 
2017 yılında gerçekleştirilmesi planlanan bir diğer 
hedeftir. 

MOBILITE
Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en 
büyük havalimanı olması hedeflenen İstanbul yeni 
havalimanında personel mobilitesinin öne çıkması 
beklenmektedir. 2016 Ekim ayında başlatılan 
“Mobil Bagtag Kit” projesi ile yeni havalimanına 
geçiş öncesi mobil çözümlerin kullanımı hedeflen-
mekte, öncelikli olarak mobil bagaj etiketi üretimi 
senaryosunun hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Projenin ikinci ve üçüncü fazlarında sırasıyla mobil 
boarding ve check-in senaryoları ele alınacaktır.

AR-GE VE YEREL ÜRETIME DESTEK
317. Ar-Ge Merkezi olmamızla birlikte, 2017 yılında 
Arge projelerine hız verilecektir. “Yerel Kiosk” ve 
“Yerli Self Bagdrop” projelerimizle yerli üretici / 
teknoloji firmalarının desteklenmesi, süreçlere 
ilişkin tecrübe ve bilgi aktarımı yapılması hedef-
lenmektedir.

DİĞER HİZMETLER

1 SITA Passenger IT Trends Survey
2 IATA Passenger Experience
3 Star Alliance Core Values
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İNSAN KAYNAKLARI

GENÇ İNSAN KAYNAĞINA 
SAHİP OLAN TÜRK HAVA 
YOLLARI, AVRUPA’DAN 
SONRA DÜNYANIN EN İYİ 
HAVA YOLU ŞİRKETİ 
OLMA YOLUNDA, 
GELECEĞE GÜVENLE 
BAKMAKTADIR.

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada havacılık 
sektörünün gösterdiği gelişimle beraber Türk Hava 
Yolları’nın uçtuğu destinasyon sayısı, filodaki uçak 
sayısı ve buna bağlı olarak istihdam edilen personel 
sayısı hızla artmaktadır.

2016 yılı içerisinde Ortaklığın insan kaynağı ihtiyacı 
doğrultusunda 1.635 kabin memuru, 385 kokpit 
personeli, 947 yurt içi yer personeli, 12 yurt dışı 
merkez tayinli ve 507 yurt dışı mahalli personel 
olmak üzere 3.486 kişi istihdam edilmiştir.

Türk Hava Yolları’nda 2016 sonu itibarıyla toplam 
24.124 kişi görev yapmaktadır. Yaş ortalaması 34,1 
olan çalışanların %48 kadın, %52’si ise erkektir. 
Genç bir insan kaynağına sahip olan Türk Hava 
Yolları, Avrupa’dan sonra dünyanın en iyi şirketi 
olma yolunda, geleceğe güvenle bakmaktadır. 

Ortaklık çalışanları, ana görev alanlarına göre; 
kokpit, kabin ve yer personeli olarak ayrılmaktadır. 
Görev yapan insan kaynağının %19’unu kokpit 
personeli, %41’ini kabin personeli, %40’ını ise yer 
personeli oluşturmaktadır. 

2016 yılı itibarıyla ortalama tecrübe süresi 6,3 
yıl olan Türk Hava Yolları’nda uçak başına düşen 
çalışan sayısı ise 72 olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizin lider ve dünyanın sayılı hava yolu 
şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları’nda en 
önemli değer olan “insan” faktörünün her yönüyle 
daha etkin ve değerli kılınması için çalışmalar 
sürdürülmektedir.

ETKIN VE VERIMLI INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI
Türk Hava Yolları’nın insan kaynakları politikası, 
Ortaklığın stratejik plan ve hedefleri doğrultusun-
da görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirebilecek; mesleki ve etik kurallara bağlı, 

nitelikli personelin istihdamını ve bu personelin 
niteliklerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Bu kapsamda, insan kaynakları planlaması, görev 
tanımlarının belirlenmesi ve “kurum kültürü ve 
bilinci”nin oluşmasının sağlanması, personel 
istihdamı, performans yönetimi, eğitim ve geliş-
tirme, özlük işlemleri, sosyal ve ekonomik haklar, 
personel memnuniyetinin sağlanması, çalışma 
düzeni, disiplin ve ödüllendirme işlemleri insan 
kaynakları politikamızın uygulama alanlarıdır. 
Bununla birlikte personel; organizasyonel yapıda, 
görev tanımı kapsamında, yürürlükteki kanun, 
yönetmelik ve mevzuata uymaktan sorumludur.

EKIP RUHU
Türk Hava Yolları, çalışanlarının memnuniyetini ve 
kurumlarına olan bağlılığını artırmak adına çeşitli 
çalışmalar yapmaktadır. Çalışanların memnuniyet 
ve bağlılık oranları kurum genelinde her yıl düzenli 
olarak ölçümlenmekte, birim bazında raporlan-
makta ve tespit edilen güçlü/zayıf yönler dikkate 
alınarak iyileştirme içeren aksiyonlar alınmaktadır. 

2012 yılından bu yana devam eden Etik Kurul 
çalışmaları sayesinde, kurum içerisinde ayrımcılık, 
çıkar çatışması, mobing gibi konuların çalışanlar 
tarafından kolaylıkla aktarılabildiği ve Etik Kurul’un 
detaylı incelemesi sonucu neticelendirildiği aktif 
bir sistem oluşturulmuştur.

Bunların yanında Türk Hava Yolları çalışanlarına 
önemli sosyal olanaklar sağlamaktadır. Geniş bir 
bölgeye yayılmış servis ağı, özel sağlık sigortası, 
çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası 
indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme 
yardımları, çocuklu bayan çalışanlar için kreş 
imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt 
içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm 
dünyada anlaşmalı konaklama olanakları, çalışan 

istifadesine sunulmuş her sektörden kurumsal 
indirim anlaşmaları söz konusu hizmetler arasında 
yer almaktadır.

IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
Türk Hava Yolları, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne dair 
genel niyetlerini belirtmek, stratejisini ortaya koy-
mak ve çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, 
iştirakçilerini, tüm iş ortakları ile hissedarlarını aynı 
gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güven-
liği Politikası’nı oluşturmuştur. Politika, ulusal ve 
uluslararası mevzuat ve iyi uygulamalar ile ticari 
etiği dikkate alarak, Türk Hava Yolları görevleri 
ve ortak değerleri doğrultusunda hazırlanmış, 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Türk Hava Yolları, faaliyetlerini iş sağlığı ve gü-
venliği politikası çerçevesinde gerçekleştireceğini 
taahhüt etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü 
olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık 
sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket 
edilmesini sağlamaktadır. Faaliyet alanı ile ilgili 
yeni yatırımlar planlanırken, filosunu büyütürken 
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ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, 
çalışanların sağlığını ve güvenliğini gözeterek riski 
en düşük seviyede olan ekipman ve organizas-
yonlar tercih edilmektedir. Çalışanlarının ve tüm 
paydaşlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
farkındalığını ve bilincini artırmayı amaçlamak-
tadır.

İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştiril-
mesi amacıyla, organizasyonun her kademesinin 
ve paydaşların katılımı sağlanır. Mevcut ve gele-
cekteki faaliyetler için çalışanlar, tedarikçiler ve 
yerel toplum ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
açık bir diyalog kurarak, müşteriler, çalışanlar, 
tedarikçiler ve kamunun endişeleri doğrultusunda 
gerekli düzeltici işlemler yapılmaktadır.

Tüm faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği riskleri 
tespit edilerek iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rını önlemek için bu risklere ait aksiyon planları 
geliştirilir. Çalışma ortamının gözetimi ve koruyucu 
hekimlik çalışmalarının sürekliliği sağlanarak, 
çalışanlara, alt işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli 
altyapı oluşturulur. Kritik fonksiyonlarda görev 

alan çalışanların gerçekleştireceği operasyonlara 
fiziksel ve tıbbi boyutta hazır olmaları sağlanır.

İş sağlığı ve güvenliği performansı sürekli olarak 
izlenir, ölçümlenir ve dünyadaki iyi uygulamalar 
da dikkate alınarak bu alandaki performans sürekli 
olarak iyileştirilir. 

SÜREKLI IYILEŞTIRME
Ortaklığın Avrupa’nın en iyi ve 5 yıldızlı hava yolu 
olması hedefi doğrultusunda, bu hedefi gerçek 
kılacak en önemli unsur olan insan kaynağının 
daha etkin kullanılması için yenilikçi çözümler ve 
projeler geliştirilmektedir. 

Yıl boyunca insan kaynakları alanında bir çok süreç 
geliştirme çalışması yapılmıştır. Performans Yöne-
tim Sistemi’nin geliştirilmesi, Ortaklık genelinde 
iş değerlendirme ve iş gücü analizi çalışmaları 
yapılması, yetkinlik envanterinin oluşturulması, 
üniversitelerle kariyer iş birliklerinin artırılması ve 
protokoller yapılması, oryantasyon programının 
geliştirilmesi bu kapsamda yapılan çalışmaların bir 
kısmını oluşturmaktadır.

Toplam Personel Sayısı
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KALİTE VE KURUMSAL SORUMLULUK

TÜRK HAVA 
YOLLARI, YÖNETİM 
SİSTEMİNİN TEMELİNİ 
OLUŞTURAN  ISO 
9001 KALİTE YÖNETİM 
SERTİFİKASINA, 2015 
YILINDA TS EN ISO 
10002 MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ YÖNETİM 
SİSTEMİ SERTİFİKASI’NI 
DA EKLEYEREK HİZMET 
KALİTESİNİ ARTIRMADA 
ÖNEMLİ BİR ADIM 
ATMIŞTIR.

ORTAKLIK DENETÇİLERİ 
TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
İÇ DENETİMLER, 

TÜRK HAVA YOLLARI 
UYUMLULUK İZLEME 

SİSTEMİ’NİN AMAÇLARINA 
ULAŞMASINA HİZMET 

ETMEKTEDİR. 

Türk Hava Yolları, müşteri memnuniyetinden 
taviz vermeden, müşteri beklentilerini aşan 
hizmet kalitesi anlayışıyla çalışmakta, artan yolcu 
sayısına aynı hizmet kalitesini sunabilmek adına 
gerekli adımları atmakta, faaliyet alanları ile ilgili 
yeni yatırımları planlama, filosunu büyütme ve 
teknolojik altyapı seviyesini yükseltme süreçle-
rinde çevre dostu teknoloji ve yöntemleri tercih 
etmektedir.

Türk Hava Yolları’ nın yakaladığı istikrarlı ticari, 
finansal ve operasyonel yükselişi ve sürdürdüğü 
başarıyı var eden unsurlar arasında, Ortaklığın 
etkin Uyumluluk İzleme Sistemi önemli bir yer 
tutmaktadır.

Türk Hava Yolları Uyumluluk İzleme Sistemi; 
 » Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin tabi 

olunan kanunlar, ulusal ve uluslararası 
sivil havacılık kuralları ile Türk Hava Yolları 
şartlarına sürekli uyumluluğunu ve uygun-
luğunu güvence altına almayı,

 » Müşterilerinin doğrudan ve önemli bir parça-
sı olduğu havacılık operasyonlarının, ulusal 
ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin 
en üst düzeyindeki emniyet ve güvenlik 
kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini 
güvence altına almayı,

 » Müşterilerine vermeyi taahhüt ettiği 
hizmetin, en az taahhüt edilen seviyede 
gerçekleştirilmesini güvence altına almayı, 

 » Müşterilerine en iyi hizmeti en makul sürede 
ulaştırabilmeyi sağlayacak yönetsel olgunlu-
ğun sürdürülebilirliğini garanti altına almayı, 

 » Müşterilerinin beklentilerini karşılamanın da 
ötesinde, beklentileri aşmayı hedefleyen hiz-
met kalitesini yakalamayı ve sürekli kontrol 
altında tutmayı,

 » Geniş ve güçlü iş ağını sürekli kılmayı ve çalı-
şanları ile fark yaratmayı amaçlamaktadır.

Türk Hava Yolları, müşterilerine görünen yüzündeki 
kalitesini ortaya çıkaran arka plandaki iş süreçlerini 
sürekli kontrol altında tutmaktadır. Ortaklık de-
netçileri tarafından gerçekleştirilen iç denetimler, 
Türk Hava Yolları Uyumluluk İzleme Sistemi’nin 
amaçlarına ulaşmasına hizmet etmektedir. 

Türk Hava Yolları, müşterilerine sunduğu hizmetler 
için tedarikçi ve taşeronlarından sağladığı ürün ve 
hizmetleri, kendi ürettiği hizmetlerden farklı gör-
memektedir. Bu bakış açısıyla, üçüncü taraflardan 
tedarik edilen ve Türk Hava Yolları müşterilerine 
doğrudan veya dolaylı olarak ulaşan her ürün 
ve hizmetin taşıması gereken şartların düzeyini 
kontrol altında tutmakta ve müşterilerine taahhüt 
ettiği kalitede olmasını, Uyumluluk İzleme Sistemi 
ile sağlamaktadır. 2016 yılında da her operasyon 
sahasında tedarik edilen ürün ve hizmetler denet-
lenerek Türk Hava Yolları hizmet standartlarının 
sağlanması güvence altına alınmıştır.

KALITEMIZE TAM NOT
Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası sivil hava-
cılık otoriteleri başta olmak üzere birçok kurum 
tarafından emniyetli ve güvenli operasyon şartları 
ile uygulanan yönetim sistemleri konularında 
denetlenmiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen tüm 
denetimlerden başarı ile geçmiş, sürdürülebilir 
başarısının teminatı olan operasyonel yetkilerini ve 
yönetim sistemi sertifikalarını geliştirerek devam 
ettirmiştir.

KALITE YÖNETIM SISTEMI
Türk Hava Yolları iş süreçlerinin olgunluğunu ve 
yönetim sisteminin oturduğu sağlam temeli, 2006 
yılından bu yana sahip olduğu TS EN ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile kanıtlamak-
tadır. 2016 yılında bağımsız denetim firmasının 
gerçekleştirdiği gözetim tetkiki sonucunda sertifika 
geçerliliği devam eden Kalite Yönetim Sistemi, 
sürekli iyileştirme sistematiği ile hem Ortaklığın iş 
süreçlerine hem de Türk Hava Yolları’nın müşteri-
lerine katma değer üreten, sürdürülebilir başarıya 
ulaşma yolundaki en güçlü yönetim araçlarından 
biridir. 

MÜŞTERI MEMNUNIYETI YÖNETIM SISTEMI
Türk Hava Yolları 2015 yılında, uyguladığı yönetim 
sistemlerine TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi’ni eklemiştir. Müşteri Memnuni-
yeti Yönetim Sistemi ile Türk Hava Yolları, yolcu 
taşımacılığı hizmeti kapsamında aldığı müşteri 
şikâyetlerini daha sistematik, daha etkin ve daha 
verimli şekilde işlemektedir. Diğer taraftan müşteri 
geri bildirimlerden elde edilen daha net bilgiler 
sayesinde, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesine 
yönelik olarak yapılacak her çalışmaya gerçek 
girdiler sağlanmaktadır. 2016 yılında bağımsız 
denetim firması tarafından gerçekleştirilen gö-
zetim tetkiki sonucunda Müşteri Yönetim Sistemi 
Belgesinin geçerliliğini devam ettiren Ortaklığımız, 
kat ettiği mesafeleri artırmak için çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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EMNIYET POLITIKASI
Emniyet, Türk Hava Yolları organizasyonunun 
bütün kademelerinin birinci önceliğidir. Ortaklığın 
kurumsal değerlerinin vazgeçilmez ve asla ödün 
verilemeyecek bir parçasıdır. Tüm kademelerdeki 
çalışanlar, emniyet taahhüdünün sektördeki en iyi 
uygulamalar ve standartların sağlanarak geliştiril-
mesi için en üst düzeyde çaba harcamaktadır. 

 Türk Hava Yolları, sunduğu hizmetin vazgeçilmez 
bir bileşeni olarak içselleştirdiği operasyonel 
emniyet ilkelerini emniyet politikası ile bilinir 
kılmakta ve emniyet kültürünün gelişimi için her 
türlü kaynağı sağlamaktadır.

OPERATIONAL SAFETY AUDIT (IOSA) SERTIFIKASI
Operational Safety Audit (IOSA) Sertifikası Türk 
Hava Yolları’nın ilk olarak 2005 yılında sahip 
olduğu ve iki yılda bir yenilenen IATA Operational 
Safety Audit (IOSA) Sertifikası, IATA’nın uluslararası 
arenada Türk Hava Yolları’nı emniyetli bir hava 
yolu olarak tescil ettiği anlamına gelmektedir. IOSA 
Sertifikası’na sahip olmanın da ötesinde, Türk Hava 
Yolları’nın IOSA şartlarını karşılayabilecek düzeyde 
emniyetli ve güvenli operasyon gerçekleştirmesi, 

sürdürülebilir başarısının altında yatan en önemli 
dayanak noktalarından biridir.

SAFA ORANI 0,258
European Aviation Safety Agency (EASA) tara-
fından yürütülen Safety Assessment of Foreign 
Aircraft (SAFA) programına dâhil ülkelerde yapılan 
denetimler neticesinde elde edilen SAFA oranında, 
Türk Hava Yolları 2016 yılını 0.258 SAFA oranı ile 
kapatmıştır. Bu oran SAFA ortalaması 0.52 olan 
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça 
başarılı bir sonuçtur. 

Bu oranın yakalanmasında, daha etkin yönetilen 
ulusal ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra, Ortaklık 
uçaklarına SAFA programı ile aynı yöntemle 
uygulanan, Ortaklığımız SACA ekibi tarafından 
gerçekleştirilen, Safety Assessment of Company 
Aircraft (SACA) programının da büyük etkisi 
bulunmaktadır. Ortaklığın operasyonel emniyet 
ve güvenliğe verdiği önem ve gerçekleştirdiği 
yatırımların bir sonucu olan bu oran sayesinde 
ayrıca Türkiye’nin bulgu ortalamasının düşürülme-
sine katkı sağlanmış ve bu anlamdaki başarı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir 
teşekkür belgesi ile de onaylanmıştır. 

THIRD COUNTRY OPERATOR(TCO) SERTIFIKASI
Türk Hava Yolları European Aviation Safety Agency 
(EASA) Third Country Operator (TCO) Sertifikası’na 
sahip olmasıyla, EASA üyesi ülkelere yolcu ve 
kargo taşımacılığı yapma yetkisine sahiptir. Türk 
Hava Yolları’nın ilk olarak 2015 yılında sahip olduğu 
EASA TCO Sertifikası’nın devamlılığının sağlanması, 
EASA’nın kurallarına uyumlu, emniyetli ve güvenli 
bir hava yolu olduğunun en önemli göstergesidir. 

KALİTE VE KURUMSAL SORUMLULUK

ÇEVRE VE YAKIT VERIMLILIĞI
Hava taşımacılığının, küresel ekonominin ayrılmaz 
bir parçası ve dünyanın en hızlı büyüyen sektör-
lerinden biri olması, bu faaliyetler sonucu ortaya 
çıkan çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını 
gerekli kılmaktadır.

Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden 
biri olan Ortaklığımız, tüm faaliyetleri, ürün ve 
hizmetleri sonucu ortaya çıkan çevre boyutlarını 
kontrol altına alarak çevresel etkilerini minimu-
ma indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. 
Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlar-
ken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı 
seviyesini yükseltirken çevre dostu teknolojileri 
kullanmaktadır. Uçuş emniyeti ve güvenliğini 
ön planda tutarak doğal kaynakları etkin bir 
biçimde kullanarak gelecek nesillere daha temiz ve 
yaşanılabilir bir çevre bırakmayı hedeflemektedir. 
Yakıt verimliliği konusundaki çalışmaları ile sera 
gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle 
mücadele için önlemler almaktadır. 

Ortaklığımızın Yakıt Verimliliği konusunda yaptığı 
çalışmalar üç temel esasa dayanmaktadır;

 » Faaliyetlerimizin optimize edilmesi
 » Yeni teknolojilere yatırım yapılması
 » Altyapımızın iyileştirilmesi

2016 yılında yapılan çalışmalar neticesinde Ortak-
lığımızda, 43.975 ton yakıt tasarrufu sağlanarak 
138.522 ton karbon emisyonunun atmosfere 
salınımı engellenmiştir. 

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 

IOSA ŞARTLARINI 

KARŞILAYABİLECEK 

DÜZEYDE EMNİYETLİ VE 

GÜVENLİ OPERASYON 

GERÇEKLEŞTİRMESİ, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 

BAŞARISININ 

ALTINDA YATAN EN 

ÖNEMLİ DAYANAK 

NOKTALARINDAN 

BİRİDİR. 

IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI 
Ortaklığımız, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde 
çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini güvence 
altında tutmak için çalışmalar yapmaktadır. 
Çalışanlarının maruz kalacağı tehlikeleri kontrol 
altına alıp, riskleri yöneterek iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesini hedeflemektedir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanlarını 
bilinçlendirilmesi ile İş sağlığı ve Güvenliği 
kültürünü geliştirmektedir. Çalışanlarına, alt 
işverenlerine ve ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı 
oluşturmaktadır.

ÇEVRE YÖNETIM SISTEMI & IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI 
YÖNETIM SISTEMI
2013 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
sertifikalarını alan Türk Hava Yolları, toplumsal 
sorumluluk bilinciyle bu iki yönetim sistemini 
uygulamaktadır. 2016 yılında bağımsız denetim 
firması tarafından gerçekleştirilen belge yenileme 
tetkiki sonucunda her iki belgesini de yenileyen 
Ortaklığımız, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde 
çevresel etkilerini yöneten, çevre dostu teknolojile-
rin kullanılmasına özen gösteren, tüm paydaşla-
rının sağlığını ve emniyetini güvence altına alan, 
risklerinin farkında olarak riskleri yöneten, oluşabi-
lecek acil durumları önceden tahmin ederek önlem 
alabilen sistematik bir yaklaşım benimsemektedir. 
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği performanslarını ölçe-
rek ve gelişimini izleyerek her iki yönetim sistemi 
uygulamalarını sürekli iyileştirmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI, 
ÇALIŞANLARININ 
MARUZ KALACAĞI 
TEHLİKELERİ KONTROL 
ALTINA ALIP, RİSKLERİ 
YÖNETEREK İŞ 
KAZALARI VE MESLEK 
HASTALIKLARININ 
ÖNLENMESİNİ 
AMACIYLA 
ÇALIŞANLARINA, ALT 
İŞVERENLERİNE VE 
ZİYARETÇİLERİNE 
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ 
BİR ÇALIŞMA ORTAMI 
SAĞLAMAK İÇİN 
GEREKLİ ALT YAPIYI 
OLUŞTURUR.
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KURUMSAL İLETİŞİM

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK 

SES GETİREN “BATMAN & 
SUPERMAN” KAMPANYASI, 

TÜRK HAVA YOLLARI’NA 

CANNES SILVER LION, 

D&AD WOOD PENCIL 

FOR TIME OUT GUIDE VE 

GOLD IN EPICA AWARDS 

GİBİ PRESTİJLİ ÖDÜLLER 

GETİRDİ.

SPONSORLUKLARIMIZ
Kültür-Sanat
“BATMAN vs. SUPERMAN” SPONSORLUĞU
Markamız, Warner Bros ile gerçekleştirilen iş birliği 
kapsamında “BvS” Adaletin Şafağı filmine sponsor 
olarak ilk kez bir Türk markası bir Hollywood 
yapımında yer almıştır.

Film sponsorluğu kapsamında filmin başrol 
oyuncuları Ben Affleck, Henry Cavill ve Jesse Eisen-
berg’le iki ayrı reklam filmi çekilmiştir. Söz konusu 
reklamlar, dünyanın en çok takip ettiği spor 
organizasyonlarından biri olan Super Bowl reklam 
kuşağında seyirci ile buluşmuştur. Markamız Super 
Bowl’da yer alan ilk Türk markası olma özelliği 
de taşımaktadır. Super Bowl’un ardından reklam 
filmimiz, global kanal kullanımları ile birlikte 
150’nin üzerinde ülkede televizyon kanallarında 
yayınlanmıştır. Amerika’nın 114 milyon izleyici ile 
en çok izlenen TV programı olan final maçındaki 
yayınlarımız 257 milyon görüntülenme ile ABD 
hanelerinin %35’ine en az bir defa erişmiştir.
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SPOR 
FUTBOL
EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, Ortak-
lığımızın 2016 yılı içerisinde futbol branşında 
gerçekleştirmiş olduğu en büyük sponsorluktur. 
Markamız, turnuvanın 56 yıllık tarihindeki ilk 
hava yolu şirketidir. Euro 2016, 190 ülkede 260 TV 
kanalında canlı yayınlanarak 6 milyar izleyiciye 
ulaşmıştır. Turnuva boyunca 2,5 milyon kişi maçları 
statlarda izleme şansı yakalamıştır. Türk Hava Yol-
ları aynı zamanda başta Türkiye Futbol Federasyo-
nu olmak üzere, daha önce şampiyonluk yaşama 
şansı yakalamış Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, 
Bursaspor kulüpleri ile 2016 – 2017 sezonunda 
Avrupa’da mücadele etmeye hak kazanmış 
Başakşehir ve Konyaspor kulüplerine ve Rizespor 
kulübüne sponsorluk desteği vermektedir. 

GOLF
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası 3-6 Kasım 
2016 tarihlerinde 78 golfçünün katılımıyla Antal-
ya’da gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en başarılı ve 
en bilinir golf oyuncularının katılımı ile gerçek-
leştirilen turnuva, European Tour takvimindeki en 
önemli dört turnuvadan biridir.

Kurumsal müşterilere yönelik olan Turkish Airlines 
World Golf Cup turnuvası ise 2016 yılında 100 farklı 
destinasyonda (noktada) gerçekleştirilmiştir. 

RUGBY
Ortaklığımız EPCR (European Professional Club 
Rugby) organizasyonunun ana sporlarından biridir. 
Organizasyonun düzenlediği 2 turnuva, Challenge 
Cup ve Champions Finali, 13-14 Mayıs 2016 tarihle-
rinde Fransa’nın Lyon şehrinde yapılmıştır.

BINICILIK
Sponsor olduğumuz, 1898 yılından beri her sene 
Almanya’nın Aachen şehrinde düzenlenen, dün-
yanın en prestijli binicilik festivallerinden biri olan 
Chio Aachen, 4-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşti. 

BISIKLET 
Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan 52. 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta Eurosport 
olmak üzere 120’nin üzerinde ülkede yayınlanmış-
tır ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçek-
leşmiştir. 

TURKISHAIRLINES.COM

BASKETBOL
Sponsoru olduğumuz Turkish Airlines Eurolea-
gue’de 24 takım 250’nin üzerinde maç oynayarak 
mücadele etmiş olup Final Four, 12-15 Mayıs 
2016 tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilmiştir. 
Euroleague, NBA’den sonraki en büyük basketbol 
organizasyonudur ve 190 ülkede 132 farklı yayıncı 
kuruluş tarafından yayınlanmaktadır. Turnuva 
ayrıca 2 milyar izleyici sayısına erişmektedir. Tüm 
sezon boyunca Ortaklığımızın sponsorluğunun 
medya geri dönüş rakamları ise 140 milyon Avro 
olarak gerçekleşmiştir. Türk Hava Yolları, Eurolea-
gue dendiğinde akla gelen marka olma özelliğine 
%97 oranı ile sahiptir. 

Türk Hava Yolları aynı zamanda Basketbol 
Federasyonu’nun da resmi sponsorları arasında yer 
almaktadır.
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BILIM SPONSORLUKLARI VE BILIM ŞENLIKLERI 
Ülkemizde çocukların bilimsel çalışmalarda bulunma-
larına katkı sağlayan ve eğlenerek öğrenmelerine 
olanak veren çalışmaları destekleyen Ortaklığımız, 
çeşitli bilim şenliklerine ve ülkemizi yurt dışında 
temsil eden yüzlerce öğrenciye sponsor olmuştur.

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 
Gönüllü çalışanlarımızın katılımı ile ülkemizdeki ve 
başta Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanın-
daki dezavantajlı gruplara yönelik insani yardım ve 
eğitim destekleri projeleri gerçekleştirilmiştir.

ADDIS ABABA KATARAKT PROJESI
Türk Hava Yolları, Etiyopya Sağlık Bakanlığı’na bağ-
lı yerel bir hastaneyle iş birliği içerisinde yaklaşık 
1.000 hastanın katarakt ameliyatının gerçekleştiril-
diği bir sağlık kampı organize etmiştir. 

DESTEK VERILEN ORGANIZASYONLAR
Ortaklığımız, yaklaşık 8,5 milyon engelli insanın 
bulunduğu ülkemizde engelli bireylere spor hiz-
meti ve faaliyeti sunarak onları topluma kazandırıp 
rehabilite etmeyi hedefleyen Türkiye Bedensel En-
gelliler Spor Federasyonu’nun ve özel sporcuların 
tanınırlığını artırmayı, toplumla entegre olmalarını 
sağlamayı ve uluslararası faaliyetlerde onları en 
üst düzeyde temsil etmeyi amaçlayan Türkiye Özel 
Sporcular Spor Federasyonu’nu desteklemekte; her 
iki federasyonun yurt içi ve yurt dışı aktivitelerinde 
ana ulaşım sponsoru olmaktadır.

Türk Hava Yolları ayrıca Birleşmiş Milletler tara-
fından gerçekleştirilen ve devlet başkanları, sivil 
toplum kuruluşları, kamu kurumları olmak üzere 
5.000’den fazla katılımcıyı bir araya getiren İnsanî 
Zirve’ye sponsor olmuştur. 

KÜLTÜR SANAT YAYINLARIMIZ
Skylife, Skylife Business, Miles&Smiles, Heroes, 
AnadoluJet ve diğer uçak içi ve kurumsal süreli 
yayınlar aylık olarak yayınlanmıştır. Hac ve umre 
seferlerimiz için özel hac-umre ekleri yayınlanmış 
ve 90.000 yolcumuza hac dönüşünde Osmanlı Hat 
Sanatıyla ile hazırlanan Kur’an-ı Kerim dağıtıl-
mıştır.

SOSYAL MEDYA
Sosyal mecralardaki (Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube) takipçi sayılarımızla, tüm dünyada diğer 
hava yolları arasında ilk sıralarda yer almaktayız. 
Bu kanallar aracılığıyla ürün-hizmet tanıtımlarımız, 
sponsorluklar faaliyetlerimiz ve markamız ile ilgili 
diğer gelişmeler aktif bir biçimde aktarılıp, yüksek 
etkileşim ile farkındalık oluşturabilmektedir. Ayrıca 
yapılan projelerle alınan ödüller de bu mecralarda-
ki etkiyi ortaya koymaktadır.

2016 yılı sonu itibarıyla Facebook’ta 9,5 milyona, 
Twitter’da 1,4 milyona, ve Instagram’da 686 
bin takipçiye ulaştık. Youtube mecrasında ise 
rakiplerimiz arasında en çok takipçisi olan 2. hava 
yolu markasıyız.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
BILGISAYAR SINIFLARI KURULUMU PROJESI 
Ortaklığımız, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağ-
layabilmek ve gelişmekte olan ülkelerde yer alan 
destinasyonlarımızdaki okulları destekleyebilmek 
amacına binaen gönüllü personelleri ile Afrika’da 
bilgisayar sınıfları kurmuş ve öğrencilere kodlama 
eğitimleri vermiştir.

REKLAM KAMPANYALARIMIZ
“ŞIMDI NE GÜZELDIR” KAMPANYASI
Şubat-Nisan 2016 döneminde Türkiye’de hayata 
geçirilen “Şimdi Ne Güzeldir” kampanyası TV, 
sinema, ve açık hava mecralarında yayınlandı. Yurt 
içi uçuşlarının güçlendirilmesi ve imajın korunması 
amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında genel 
bir medya planlama hazırlanmış ve reklam filmi 56 
farklı televizyon kanalı ve 2.380 sinema salonunda 
yayınlanmıştır.

DIJITAL REKLAM KAMPANYALARIMIZ
Ortaklığımız, stratejileri kapsamında onaylanan 
reklam faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışı satış 
kampanya iletişimi, ürün / hizmet tanıtım çalışma-
ları, yeni açılan hatlara dair iletişim çalışmaları ve 
sponsorluk iletişim çalışmaları gerçekleştirmiştir. 
Reklamlarımız 119 ülkede gösterime sunulmuştur.

IMAJ KAMPANYALARIMIZ
 » Batman vs. Superman
 » Turkish Airlines Euroleague
 » Euro 2016
 » Zack King – Safety Filmi
 » European Professional Club Rugby
 » Turkish Airlines Open

PR SAYISAL VERILER
2016 yılında Ortaklığımız adına 8.283 adedi pozitif, 
6.137 adedi nötr ve 683 adedi negatif olmak üzere 
hedef mecralarda toplam 15.103 haber yayınlan-
mıştır. Bu haberler sonucunda 39 milyon kişiye 
çoğul erişim sağlanmış ve 145 milyon ABD doları 
reklam eş değeri elde edilmiştir. 

Bölgelere özel röportajlar ve medya buluşmaları 
sonucunda toplam reklam eşdeğeri 3,5 milyon ABD 
dolarını bulurken; düzenlenen basın gezileri, editör 
ziyaretleri ve basın toplantıları ile 1,9 milyon kişiye 
çoğul erişim sağlanmıştır. Lokal içerikle özel olarak 
hazırlanan toplam 823 haber ve bülten sonucunda 
ise 62 milyon dolar reklam eşdeğeri elde edilmiş 
ve 8,5 milyon kişiye çoğul erişim sağlanmıştır.

2016 YILINDA ORTAYA KONULAN İMAJ 

KAMPANYALARI TÜM DÜNYADA BÜYÜK BİR İLGİYLE 

KARŞILANIRKEN TÜRK HAVA YOLLARI’NIN MARKA 

DEĞERİNE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNDU.
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FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

NAKİT AKIM RİSKİNİN 
ETKİN BİR ŞEKİLDE 
YÖNETİLEBİLMESİ 
AÇISINDAN, HER AY 
DÜZENLİ OLARAK İLERİYE 
DÖNÜK ORTAKLIK NAKİT 
AKIM TAHMİN ÇALIŞMASI 
YAPILMAKTADIR. NAKİT 
AKIM TAHMİN ÇALIŞMASI 
İLE ORTAKLIĞIN 
İLERİYE DÖNÜK 
NAKİT ÖNGÖRÜSÜ 
OLUŞTURULMAKTADIR.

Ortaklığımızın finansal risk yönetimi politikası 
temel olarak gelecekteki sağlıklı nakit akım ve 
likidite teminini esas almakta olup, bu bağlamda 
aşağıdaki başlıkları risk faktörleri tanımlamıştır.

 » Nakit Akım Riski: Operasyonel faaliyetler ile 
operasyon dışındaki yatırım ve finansman 
gibi hususlar sonucunda oluşan kısa, orta 
ve uzun vadeli nakit giriş/çıkışında oluşması 
muhtemel uyumsuzluğun belirlenen iş 
hedeflerinden alıkoyması,

 » Emtia Fiyat Riski: Jet yakıtı ve karbon emis-
yon sertifikalarının fiyatlarındaki değişimle-
rin finansal etkisi,

 » Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarının değişme-
siyle uçak finansmanlarının, döviz cinsinden 
borçların ve nakdin piyasa değerindeki 
değişimlerinin finansal etkisi,

 » Döviz Kuru Riski: Gelir ve gideri oluşturan 
farklı para birimlerinin değerlerinde oluşa-
cak değişimlerin finansal etkisi,

 » Karşı Taraf Riski: Yurt içi ve yurt dışı finansal 
kuruluşlar ile yapılmakta olan mevduat ve 
türev işlemlerine yönelik karşı tarafların 
temerrüde düşmesi sonucunda ileride 
oluşabilecek kayıplar.

Tanımlanan finansal risklerin yönetimi için doğal 
riskten korunma yöntemlerine öncelik verilmekte-
dir. Doğal riskten korunmanın mümkün olmadığı 
durumlarda ise her risk özelinde riskten korunma 
stratejileri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. 
Bu bağlamda emtia fiyatı, döviz kurları ve faiz 
oranlarında yaşanması muhtemel dalgalanmalara 
karşı türev araçlar kullanılarak riskten korunma 
işlemleri yapılmakta olup, uygulanan stratejiler 

ile öngörülebilirliğin artırılması ve dalgalanma 
sonucu oluşacak finansal etkinin en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Ortaklığımız risk yönetimi stratejilerinin işlevselliği 
ve etkinliği ilgili yöneticilerden oluşan Hazine 
ve Risk Yönetimi Komisyonu tarafından düzenli 
olarak takip edilmektedir. Piyasa dinamiklerindeki 
değişimler de komisyon tarafından hassasiyetle 
izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde ilgili 
stratejilerde iyileştirme ve geliştirme yapılmak-
tadır. 

NAKIT AKIM RISKI YÖNETIMI
Operasyonel faaliyetler ve operasyon dışındaki 
yatırım ve yatırımın finansmanı gibi işlemlerin 
neticesinde oluşan kısa, orta ve uzun vadeli nakit 
giriş/çıkışındaki uyumsuzluğun şirket devamlılığını 
sekteye uğraması, nakit akım riski olarak tanım-
lanmaktadır. Hava yolu sektörünün yüksek yatırım 
gerektirmesi ve finansman vadelerinin birçok 
sektöre göre çok daha uzun olması nedenleriyle, 
sağlıklı bir nakit yönetim politikasının tesisi ve 
uygulanması Ortaklığımızın üzerinde hassasiyetle 
durduğu unsurların başında gelmektedir.

Nakit akım riskinin etkin bir şekilde yönetile-
bilmesi açısından, her ay düzenli olarak ileriye 
dönük Ortaklık nakit akım tahmin çalışması 
yapılmaktadır. Söz konusu tahmin çalışması şirket 
gelir ve giderlerinde ağırlığa sahip olan temel para 
birimleri bazında yapılmakta olup, tahmine esas 
teşkil eden kur ve akaryakıt fiyatı tahminleri de 
aylık periyotta güncellenmektedir. 

Nakit Akım Tahmin çalışması ile Ortaklığın ileriye 
dönük nakit öngörüsü oluşturulmakta ve söz 
konusu öngörü Hazine Risk Yönetimi Komisyonu 
tarafından düzenli olarak, hassasiyetle takip edil-
mektedir. Aylık periyotta güncellenen nakit akım 

tahmini ile alınacak stratejik kararlara temel oluş-
turulması amaçlanmaktadır. Bu sebeple, tahmin 
çalışmasının isabet oranı önem arz etmektedir. 
Yapılan tahminin etkinliğinin sağlanması amacıyla 
bahsi geçen çalışmada yer alan tahmin verileri, her 
ay fiili veriler ile karşılaştırılarak gerekli analizler 
yapılmaktadır.

Ek olarak; Ortaklığın boyutu, iş hacmi ve operas-
yonları göz önüne alınarak, şirket devamlılığının 
sağlanabilmesi açısından, bulundurulması gereken 
asgari nakit seviyesi de belirlenmiştir. Mevcut nakit 
ve gelecekte oluşması öngörülen nakit tutarları 
bu seviyeye göre takip edilmekte, seviyenin 
altına düşülmemesi konusunda gerekli aksiyonlar 
alınmaktadır.

EMTIA RISKI YÖNETIMI
AKARYAKIT FIYAT RISKI YÖNETIMI
Akaryakıt gideri Ortaklığımızın en büyük operas-
yonel gider kalemi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 
sebeple, akaryakıt fiyatlarında oluşacak değişimler 
hem nakit akım hem de şirket karlılığı üzerinde 
büyük bir dalgalanma oluşturma potansiyeline 
sahiptir. Söz konusu etkiyi kontrol edilebilir bir 
seviyede tutabilmek ve minimize etmek amacıyla 
Ortaklığımız akaryakıt fiyat riskinden korunma 
stratejisi geliştirmiştir. 

Piyasa koşullarını esas alan bu strateji doğrul-
tusunda, akaryakıt maliyetinin tek bir fiyatta 
sabitlenmesini veya belirli bir bant aralığında 
kontrol edilmesini sağlamak amacıyla, Swap ve 
Opsiyon Temelli Türev Enstrümanları kullanmakta-
dır. Temel tüketimin jet yakıtı olmasına karşın, jet 
yakıtı fiyatı ile tarihi olarak yüksek ilişkiye sahip 
olan ve piyasa derinliği daha fazla olan ham petrol 
üzerinden işlemler yapılmaktadır. Bu bağlamda 
geçmiş ham petrol ve jet yakıtı fiyatları gelişimi 
ve gelecek için beklenen ham petrol ve jet yakıtı 
fiyatları, korelasyonları ve kendi içlerindeki fiyat 
oynaklıkları düzenli olarak takip edilmektedir.

Akaryakıt fiyatı riskinden korunmak amacıyla, 
bir sonraki ayın öngörülen jet yakıtı tüketim 
miktarının yaklaşık %50’sini hedefleyen kontrat 
miktarları ile 24 aylık dönem için tedricen azalan 
oranlarda işlem yapılmaktadır. Piyasa koşulları ve 
göstergeleri dikkate alınarak, belirli fiyat aralık-
larında belirli enstrümanlar kullanılacak şekilde, 
ham petrol üzerine yazılmış Swap veya Maliyetsiz 
Bantlı Opsiyon Yapılı Türev enstrümanlarından 
uygun olan(lar)ı kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

ulaşılmak istenilen riskten korunma seviyesi 
piyasa fiyat hareketlerine ve seviyesine bağımlı 
olarak değerlendirilmektedir. 

Akaryakıt fiyatı riskinin takibi bağlamında, küresel 
ekonomiye ilişkin yaşanan gelişmeler doğrultu-
sunda akaryakıt fiyatı ve piyasa dinamiklerinde 
meydana gelen yapısal değişiklikler yakından 
takip edilmektedir. Yakıt piyasasındaki gelişme-
lerin yanı sıra, piyasadan farklılaşmamak adına 
havacılık sektöründe uygulanan diğer stratejiler 
de değerlendirilerek akaryakıt fiyat riskinden ko-
runma metodolojisi belirlenmekte, bu kapsamda 
önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek güncelle-
melere ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir.

KARBON EMISYONU RISKI YÖNETIMI
Havacılık sektörü, 1 Ocak 2012 itibarıyla Avrupa 
Birliği Karbon Emisyon Ticaret Sistemi’ne (EU-ETS) 
dâhil edilmiştir. Ortaklığımız, böylece, Avrupa’ya 
uçuş yapan diğer hava yolu şirketleri gibi EU-ETS 
düzenlemelerine uymakla yükümlü hale gelmiştir. 

Sisteme göre hava yollarının bağlı bulundukları 
emisyon otoriteleri tarafından kendilerine verilen 
karbon salım üst sınırını aşmaları halinde piyasa-
dan karbon kredisi satın almaları gerekmektedir. 
Bu çerçevede Ortaklığımız, karbon kredisi teminine 
yönelik finansal riskten korunma işlemleri için 
ilgili stratejilerini geliştirmiş ve ihtiyaç hâsıl olması 
durumunda türev enstrümanların kullanımı için 
gerekli planlamalarını yapmıştır.
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KÜRESEL EKONOMİK 
GELİŞMELER 
DOĞRULTUSUNDA 
DEĞİŞKENLİK 
GÖSTEREN AKARYAKIT 
FİYATLARI VE PİYASA 
DİNAMİKLERİNDE ORTAYA 
ÇIKAN FARKLILIKLAR 
ORTAKLIĞIMIZ 
TARAFINDAN YAKINDAN 
TAKİP EDİLMEKTEDİR. 
BU ÇERÇEVEDE GEREKLİ 
ÖNLEMLER ALINMAKTA, 
PLANLAMALAR 
YAPILMAKTADIR.

FAIZ ORANI RISKI YÖNETIMI
Ortaklığımız faiz oranı risk yönetimi çalışmaları 
çerçevesinde, faiz oranı piyasasının izlenmesi ve 
analiz edilmesi, borçluluk yapısının hazırlanması, 
faiz oranı değişimlerine karşı duyarlılık ve ağırlıklı 
ortalama vade analizleri yapılması ile faizden 
kaynaklanan olası maliyet değişimlerinin takip 
edilmesi uygulamalarını düzenli olarak sürdürmek-
tedir. Söz konusu faiz riskini yönetmek adına, borç 
portföyünün bir kısmı için kredi faiz oranlarının 
kredi vadesi boyunca belirli oranlarda tamamen 
sabitlenmesini veya belirli faiz seviyeleri (bant) 
arasında kalmasını temin ederek riskten korunma 
işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan Ortaklığımız, öncelik nakit akış plan-
lamasına verilmek üzere nakit mevcudunun getiri 
odaklı değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan 
faiz oranı riskini, vade-getiri ilişkisini optimum 
seviyede sağlamaya çalışarak yönetmektedir. 

DÖVIZ KURU RISKI YÖNETIMI
Ortaklığımız gelir ve giderlerini teşkil eden döviz 
kurlarında yaşanması olası hareketlerden dolayı 
nakit akışı ve karlılıkta meydana gelebilecek deği-

şim riski, döviz kuru riski olarak tanımlanmaktadır. 
Gelirlerinin önemli bir kısmını Avro döviz cinsi ile 
elde eden ve harcamalarının büyük bir kısmını 
da ABD Doları ve Türk Lirası döviz cinsleri ile 
gerçekleştiren Ortaklığımız açısından, geçmişteki 
hareketleri dalgalı olan ve önümüzdeki dönemde 
de bu dalgalı seyrini sürdürmesi beklenen döviz 
kurları bahsedilen sebeplerden dolayı risk arz 
etmektedir.

Döviz kuru riskinin yönetimi açısından öncelikle 
doğal riskten korunma hedeflenmektedir. Bu bağ-
lamda, Ortaklığımızca yapılan tüm anlaşmalarda 
kontrata baz teşkil eden döviz kuru belirlenirken 
gelir ve gider para birimleri kompozisyonun 
birbirine yakın oranlarda oluşmasının temin 
edilmesi ve böylece kurlarda meydana gelebi-
lecek dalgalanmaların etkisinin asgari seviyeye 
indirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu strateji 
doğrultusunda, 2015 yılı Mayıs ayında Türkiye çıkışlı 
yurt dışı uçuşların bilet fiyatlamasında Avro para 
biriminin baz alınmasına son verilerek ABD Doları 
para birimine geçiş sağlanmıştır. Bu sayede gelir 
içerisindeki ABD Doları oranı artırılarak Avro oranı 
azaltılmış ve gelir-gider para birimleri dağılımı 
daha dengeli bir hale getirilmiştir.

Ek olarak, gelir ve gider içerisindeki 100’den fazla 
para biriminin temel para birimleri olan Türk Lirası, 
ABD Doları ve Avro ile tarihi korelasyon değerleri 
de takip edilmekte, gelir ve gider para birimlerinin 
dengelenmesi açısından para birimlerinin birbirle-
riyle olan ilişkileri de değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, doğal riskten korunma uygulamaları 
sonrasında dahi Ortaklığımızın Avro para biriminde 
uzun pozisyonda, ABD Doları ve Türk Lirası para 
birimlerinde ise kısa pozisyonda olduğu görülmek-
tedir. Bu bağlamda, aylık periyotta güncellenen 
Ortaklığımızın ileriye dönük nakit akım tahmin 

çalışması ile Avro, ABD Doları ve Türk Lirası para 
birimleri bazında her ay için oluşması öngörülen 
pozisyonlar tespit edilmekte ve türev ürünler 
kullanılarak oluşabilecek döviz kuru riskinden 
korunulması amaçlanmaktadır. 

Hesaplanan ABD Doları açık pozisyonunun Avro 
ile kapatılmasına ilişkin olarak, gelecek 24 aylık 
dönemi kapsayacak şekilde Swap, 2 Bariyerli Bant, 
3 Bariyerli Bant ve 4 Bariyerli Bant enstrüman-
larından piyasa koşullarına göre uygun olan(lar)
ı kullanılmaktadır. Türk lirası açık pozisyonu için 
ise Swap enstrümanı kullanılmakta ve gelecek 24 
aylık dönemi kapsayacak şekilde sabit ve tek bir 
kurdan Avro satılarak Türk Lirası satın alınmaktadır. 
Yapılan işlemlerde, cari aydan bir sonraki ayın 
ABD Doları kısa pozisyonunun %25-%35 aralığında 
değişen kısmı için, Türk Lirası kısa pozisyonunun 
ise %30’luk kısmı için riskten korunma oranına 
ulaşılması amaçlanmakta, daha sonraki aylarda ise 
tedricen azalan riskten korunma oranları hedeflen-
mektedir. 

KARŞI TARAF RISKI YÖNETIMI
Ortaklığımızın birçok konu başlığı altında yaptığı 
finansal işlemlere karşı taraf olan finansal kuruluş-
larda oluşabilecek olası sorunların etkisinin asgari 
seviyeye indirilmesi amacıyla çeşitli önlemler 
alınmaktadır. Bu bağlamda, mevduat ve türev 
işlemleri ile ilgili her kurum için eşit ve objektif 
kriterler içeren, uzun vadeli karşı taraf riskini 
azaltabilecek bir yaklaşım benimsenmektedir. 
Özellikle, türev işlemler sonucu oluşabilecek kredi 
riskine karşı finansal kuruluşlar ile ilgili anlaşmalar 
imzalanmaktadır.

Mevduat ve türev işlemlerde, uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşlarının finansal kuruluşlar 
için belirlediği kredi risk notları dikkate alınarak 
kararlaştırılan eşik kredi risk notunun altında kalan 
kuruluşlar ile işlem yapılmaması tercih edilmekte-
dir. Eşik değerin üzerinde kalan finansal kuruluşlar 
ile de kredi riski değerlendirme metodolojisi 
kapsamında belirlenen risk seviyelerine göre 
atanan limitler dâhilinde çalışılmaktadır. Ayrıca, 
strateji olarak işlem yapılan finansal kuruluşların 

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

kredi notlarının ve söz konusu limitlerin dönemsel 
olarak güncellenmesi, herhangi bir finansal 
kuruluşun kredi notunun düşmesi veya ilgili 
sigorta primlerinin (CDS) yükselmesi durumunda 
o kuruluş ile ilgili işlemlerin çok yakından takip 
edilmeye başlanması esas alınmaktadır. Kredi no-
tunun belirlenen limitlerin altına düşmesi halinde, 
Ortaklığımızca söz konusu finansal kuruluş ile olan 
işlemlerin tek taraflı durdurulması seçeneği de söz 
konusu olmaktadır.

Ortaklığımızın türev ürün kullanımı sonucu olu-
şabilecek kredi riskinin yönetimine ilişkin yurt içi 
finansal kuruluşlarla “Türev Çerçeve Sözleşmesi”, 
yurt dışı finansal kuruluşlarla “International Swaps 
and Derivatives Association” (ISDA) ve gerekli 
diğer anlaşmalar imzalanmaktadır. Özellikle kredi 
riski yönetimine ilişkin hususlar “Credit Support 
Annex” (CSA) olarak anılan ayrı bir sözleşme 
kapsamında düzenlenmektedir. Söz konusu 
anlaşmaya istinaden belirli dönemlerde teminat 
mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilerek kredi 
riski azaltılmaktadır.
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ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

İCRA KOMİTESİ

Özel Büro Başkanı

GENEL MÜDÜR Özel Kalem Müdürü

Kalite Güvence
Başkanı

Güvenlik
Başkanı

Kurumsal Emniyet
Başkanı

Hukuk
Müşavirliği

Genel Havacılık
VIP Uçakları 

Operasyon Başkanı

Teknik
Başkan

Uçuş Eğitim
Başkanı

İştirakler Başkanı

Genel Müdür
(İnsan Kaynakları)

Yardımcısı

Genel Müdür
(Mali) Yardımcısı

Genel Müdür
(Ticari) Yardımcısı

Genel Müdür
(Kargo) Yardımcısı

Genel Müdür
(Uçuş İşletme)

Yardımcısı

Genel Müdür
(Pazarlama ve Satış)

Yardımcısı

Kurumsal Pazarlama ve
Dağıtım Kanalları Başkanı

Genel Müdür
(Yatırım ve Teknoloji)

Yardımcısı

Genel Müdür
(Kurumsal Gelişim ve Bilgi

Teknolojileri) Yardımcısı

Kurumsal İletişim
Başkanı

Üretim Planlama
Başkanı

Gelir Yönetimi
Başkanı

Pazarlama
Başkanı

Satış Başkanı
(1. Bölge)

Satış Başkanı
(2. Bölge)

Satış Başkanı
(Yurt İçi)

Personel Yönetimi
Başkanı

İnsan Kaynakları
Başkanı

Eğitim
Başkanı

Sosyal ve İdari İşler
Başkanı

Ekip Planlama
Başkanı

Yatırım Yönetimi
Başkanı

Uluslararası İlişkiler ve
İttifaklar Başkanı

Kurumsal İnovasyon ve
Projeler Başkanı

Müşteri Çözümleri
Başkanı

Stratejik Projeler
Başkanı

Kurumsal ve Operasyonel
Çözümler Başkanı

BT Strateji ve Yönetişim
Başkanı

Altyapı ve Operasyon
Başkanı

Teftiş Kurulu Başkanı

Basın
Müşavirliği

Uçuş İşletme
Başkanı

Kabin Hizmetleri
Başkanı

Entegre Operasyon Kontrol
Başkanı

Yer İşletme
Başkanı

Bölgesel Uçuşlar
Başkanı

İkram ve Uçak İçi Ürünler
Başkanı

Finansman
Başkanı

Muhasebe ve Mali Kontrol
Başkanı

Genel Satınalma
Başkanı

Kargo
Başkanı
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim Ilkelerine Uyum Beyanı
Uluslararası platformda Türkiye’yi ve Türk havacılık 
sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı ve temsil 
etmeyi hedefleyen, şeffaflık, adalet, sorumluluk 
ve hesap verebilirlik prensiplerini ilke edinmiş olan 
Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden zorunlu olan tüm 
ilkelere uymakta olup, zorunlu olmayan ilkelere 
ise uyum konusunda azami özeni göstermektedir. 
Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden 
Ortaklığımızca uygulanmayan maddeler 4.2.5, 
4.2.8, 4.3.9, ve 4.5.5 no’lu ilkeler olup, bunların 
gerekçelerine raporun ilgili kısımlarında yer 
verilmiştir. 

Ortaklığımızda Kurumsal Yönetim anlayışının 
sürekli olarak geliştirilmesine ve Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uyum düzeyini artırmaya 
yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 2015 yılı 
içerisinde Ortaklığımız bünyesinde ilk kez Sürdürü-
lebilirlik Raporlama çalışması yapılmış, bu süreçte 
tüm menfaat sahipleri açısından geliştirilebilir 
hususlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda Kurumsal 
Yönetim konuları dâhilinde yer alan tüm Ortaklık 
politikaları, sistemleri, prosedürler ve “Etik Kurallar 
El Kitabı” gibi dokümanlar gözden geçirilmiş ve 
revize edilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 
Türk Hava Yolları 2016 yılında da sürdürülüle-
bilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalara ve 
yatırımlara kararlılıkla devam etmiş olup, Borsa 
İstanbul bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer almıştır. 

BÖLÜM I – PAY SAHIPLERI
2. Yatırımcı Ilişkileri Bölümü 
Türk Hava Yolları bünyesinde yerli ve yaban-
cı yatırımcıların doğru, tutarlı, zamanında 
bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu ile sermaye 
piyasası düzenleyicileri ve katılımcıları arasında 
iletişim ve bilgi alışverişinin sağlanması, pay 
sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata ve 

Ana Sözleşme’ye uyumun gözetilmesi, kamuyu 
aydınlatma yükümlülüklerinin her türlü mevzuata 
uygun olarak yerine getirilmesi konularında faali-
yet göstermek üzere Genel Müdür (Mali) Yardımcısı 
Dr. Murat Şeker’e direkt bağlı olarak kurulmuş 
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü mevcuttur. 

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü 2016 yılı içinde, Ortak-
lığımızla ilgili finansal, operasyonel ve stratejik ge-
lişmelerin yatırımcı ve analistlerle paylaşılmasına 
yönelik 15 adet yatırımcı konferansı ve roadshowa 
katılmış, 30 adet telekonferans görüşmesi ve 70’in 
üzerinde bireysel/kurumsal yatırımcı toplantısı 
gerçekleştirmiştir. Bu konferanslarda ve telekon-
feranslarda, Şirket merkezinde veya yatırımcıların 
ofisinde olmak üzere 214 kurum ve fondan 307 
yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Ortaklı-
ğımız hakkında rapor yayınlayan tüm analistlerle 
iletişim halinde olunmuş, raporların hazırlanması 
aşamasında doğru ve sağlıklı bilgiler aktarılmış 
ve raporlarına ilişkin görüşler bildirilmiştir. 2016 
faaliyet dönemi içinde Ortaklığımıza bilgi edinmek 
amacıyla e-mail yoluyla yaklaşık 2.500 adet baş-
vuru yapılmıştır. E-mail yoluyla gelen başvurular 
haricinde telefon yoluyla da pek çok yatırımcı ve 
hissedar bilgilendirilmiştir. 

2016 yılında paydaşları ile kurduğu şeffaf iletişimi 
daha da geliştirmeyi hedefleyen Yatırımcı İlişkileri 
Müdürlüğü, iPad, iPhone ve Android işletim sis-
temli cihazlar üzerinde çalışan Yatırımcı İlişkileri 
Uygulaması’nı kullanıcıların hizmetine sunmuştur. 
Uygulama ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcıların 
yanı sıra tüm paydaşlar Türk Hava Yolları ile ilgili 
en güncel gelişmelere, özel durum açıklamalarına, 
operasyonel ve finansal açıklamalara, yatırımcı 
sunumlarına, faaliyet raporları gibi pek çok bilgi 
ve dokümana istedikleri her yerden, 3 ayrı dijital 
platformda ve 2 dilde ulaşabilme olanağı elde 
etmiştir. 

Müdürlük 2016 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 
hazırladığı raporu 17.03.2017 tarihinde Ortaklık 
Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri 
aşağıda yer almaktadır:

Kadir Coşkun 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
Tel: +90 212 463 6363 Dâhili: 13630 
E-posta: kadirc@thy.com

Özge Şahin 
Yatırımcı İlişkileri Şefi 
Tel: +90 212 463 6363 Dâhili: 11841 
E-posta: ozges@thy.com

Can Aslankan 
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 12195 
E-posta: caslankan@thy.com

Mehmet Fatih Korkmaz 
Mühendis 
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 12187 
E-posta: korkmazmehmet@thy.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı
Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri Birimi gerek pay 
sahiplerinin, gerek diğer paydaşların farklı iletişim 
kanallarıyla kendisine ulaştırdığı bilgi talepleri ve 
sorularını olabilecek en kısa zamanda, en etkin ile-
tişim kanallarını kullanarak cevaplamaktadır. Diğer 
taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının 
etkin kullanımını teminen, Ortaklığımızın kurumsal 
internet sitesinden de erişilen Yatırımcı İlişkileri 
internet sayfası (investor.turkishairlines.com) 
bulunmakta olup, yatırımcılar ve diğer menfaat 
sahipleri söz konusu internet sitesinden Ortaklık 
ile ilgili halka açıklanan tüm mali ve operasyo-
nel verilere, özel durum açıklamalarına ve pay 

sahipliği haklarının kullanımına ilişkin tüm ilan ve 
duyurulara ulaşabilmektedir. Ayrıca site üzerinden 
dağıtım listesine kayıt olan kişi/kurumlar güncel 
operasyonel ve finansal açıklamalardan e-posta 
yoluyla da haberdar olabilmektedirler. 

Esas Sözleşme’de özel denetçi atanması talebine 
ilişkin herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte 
2016 yılı içerisinde özel denetçi tayini talebinde 
bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları 
Ortaklığımız Genel Kurul toplantılarına ilişkin 
düzenlemeler, Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde yer alan ve kamuya açık olan 
Ana Sözleşmemizde yer almaktadır. 

2015 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2016 tarihinde, 
Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı 
Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel 
Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda yapılmıştır. 
Olağan Genel Kurul toplantısına şirketin çıkarılmış 
sermayesi olan 1.380.000.000 TL’nin 966.222.633,79 
TL’sini (%70) temsil eden hissedarlar katılmış olup, 
diğer menfaat sahipleri ve medya katılımı olma-
mıştır. Genel Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik 
ortamda gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısı ilanı ve daveti 
17.03.2016/9034 sayılı Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesinde (TTSG), 17.03.2016 tarihli Sabah 
Gazetesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde 
bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuş 
ve ayrıca Ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması 
gereken bildirim ve açıklamalar ile birlikte, toplantı 
gününden üç hafta önce yatırımcı ilişkileri internet 
sitesinde yayınlanmıştır. TTK 437’nci maddesi 
gereğince, finansal tablolar, konsolide finansal 
tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 

denetleme raporları ve Yönetim Kurulu’nun kâr 
dağıtım önerisi, mevzuatta belirtilen sürelere 
uygun olarak, Genel Kurul toplantısından önce 
Ortaklığın internet sitesine yüklenmiş, merkez ve 
şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır 
bulundurulmuştur. 

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim 
Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve 
denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek 
ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul 
toplantısında hazır bulunmaları sağlanmıştır. 

Ortaklığımız Genel Kurul toplantısında, gündemde 
yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, 
açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılarak pay 
sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini 
açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir. Genel 
Kurul’da, hissedarların sorularına şifahi, kapsamlı 
sorulara ise yazılı olarak cevap verilmesi uygu-
laması mevcut olmakla beraber, bu toplantıda 
yazılı cevap verilmesini gerektiren bir soru ile 
karşılaşılmamıştır. Toplantı esnasında yöneltilen 
sorulara sözlü açıklamalar ile cevap verilmiş ve söz 
konusu cevaplar toplantı tutanağına eklenmiştir. 
Toplantıda yöneltilen soru ve cevapların yer aldığı 
toplantı tutanağı Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde yer almaktadır. Pay sahipleri 
tarafından bu toplantı esnasında herhangi bir 
gündem önerisi verilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesi 
aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden 
kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Ortaklığımız 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde ve Elektronik 
Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır. Geçmiş yıllara ilişkin Genel Kurul 
tutanakları ve diğer belgeler de Ortaklığımız 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır. 
04.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı 
tutanağı 29.04.2016 tarih ve 9065 sayılı TTSG’de 
yayınlanmıştır. 

Yönetim Kurulu’nda karar alınabilmesi için 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun 
olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri 
nedeniyle kararın Genel Kurul’a bırakıldığı bir 
işlem bulunmadığından Genel Kurul’da böyle bir 
gündem maddesi yer almamıştır. 

Genel Kurulca kabul edilmiş Bağış Politikamız 
çerçevesinde dönem içinde yapılan bağış ve yar-
dımlar hakkında Genel Kurul’da ayrı bir gündem 
maddesi ile bilgi verilmektedir. Ortaklığımızın 2015 
yılı içerisinde Türk Hava Yolları Spor Kulübü’ne 
yapılan toplam bağış tutarı 264.054 TL olup, bunun 
dışında bağış bulunmamaktadır. Ortaklığımız Bağış 
Politikası Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 
Oy Hakkı, Ana Sözleşmemizin 31’inci maddesinde 
aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir:

“İşbu Ana Sözleşme’nin 6/d bendi hükümleri saklı 
kalmak kaydı ile olağan ve olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya 
vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.” 

Ana Sözleşmemizin 14’üncü maddesi 5’inci bendi 
hükmüne göre; 

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu’nun alacağı 
kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden 
Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı 
toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına 
bağlıdır. 

 » Ana Sözleşme’nin 3.1. maddesinde belirtilen 
Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileye-
cek kararların alınması;

 » Genel Kurul’a Ana Sözleşme değişikliği 
önerilmesi;

 » Sermaye artırılması; 
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 » Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması 
ve devrin pay defterine işlenmesi;

 » Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu’na 
sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan 
aktif toplamının beher sözleşme bazında 
%5’ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya 
dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem 
yapması, taahhüt altına sokacak her türlü 
kararların alınması, (şöyle ki kamu payının 
Ortaklık sermayesindeki payı %20’nin altına 
düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır); 

 » Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi 
veya tasfiyesi;

 » Münhasıran pazar şartları dâhilinde veya 
diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi 
karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi 
bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer 
sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına 
ilişkin kararların alınması. 

C grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme 
Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak 
başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.

Ortaklığımız azlık haklarının kullandırılmasına 
azami önem göstermektedir. Ana Sözleşmemizin 
10’uncu maddesine göre halka açık A grubu his-
seleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim 
Kurulu’na aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu 
Üyeliği seçimi yapılan Genel Kurul toplantısında 
toplam çıkarılmış sermayenin en az %2’si oranında 
temsil edilmeleri ile mümkündür. 

2016 yılında yapılan 2015 yılı hesap ve faaliyetleri-
nin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında 
hissedarlarımızdan azlığın yönetimde temsil edil-
mesine dair herhangi bir talep gelmemiştir. Ayrıca, 
karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan herhangi bir 
şirket bulunmamakta, Ana Sözleşmemizde biri-
kimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kâr Payı Hakkı 
Ortaklığımızda dağıtılabilir kârın tespiti ve dağıtımı 
esasları Ana Sözleşmemizin 36’ncı maddesinde 
düzenlenmiştir. Kâra katılımda imtiyaz yoktur. 

Kârın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası 
Kurulu tebliğleri gözetilerek Genel Kurul tespit 
eder. Bu kapsamda, Ortaklığımızın kâr dağıtım 
politikası, Ortaklığın stratejik hedefleri, büyüme 
trendi, finansman ihtiyacı ile pay sahiplerinin 
beklentileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat 
ve Ana Sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde 
belirlenmiş olup, söz konusu politika Ortaklığımız 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde ve Yönetim 
Kurulu faaliyet raporunda yer almaktadır. Kâr da-
ğıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek 
dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve 
esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta 
asgari bilgileri içermekte olup, pay sahiplerinin 
menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli 
bir politika izlenmesini esas alır. 

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun Ortaklık Kar 
Dağıtım Politikası’nın revizyonuna ilişkin teklifi 
04.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı-
sında Genel Kurul tarafından onaylanmış olup, 
güncel politikaya Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri web 
sitesinden ulaşılabilinir.

Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri: II, 14.1 No’lu Tebliği hükümleri 
çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun 
olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tara-
fından denetlenen 2015 yılı hesap dönemine ait 
konsolide finansal tablolara göre 2.993.000.000 TL 
net dönem kârı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda 
(Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) 
ise 413.851.522 TL net dönem zararı oluşmuştur. 
Ayrıca yasal kayıtlarda 205.332.466 TL geçmiş yıllar 

zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede, Ortaklığımız 
yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının 
geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, yasal 
kayıtlarda kâr dağıtımına konu edilecek kaynak 
bulunmadığından, TMS/TFRS’ye uygun olarak 
hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 
2.993.000.000TL’lik net dönem kârının da geçmiş 
yıllar kârlarına transfer edilerek , 04.04.2016 tarihli 
Genel Kurul’da 2015 yılı için Ortaklık hissedarlarına 
kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 

7. Payların Devri 
Ortaklığımız Ana Sözleşmesi’nin “Hissedarlık 
Niteliği”ne ilişkin 6’ncı maddesine göre yabancı 
hissedarların elinde bulundurdukları hisseler 
Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %40’ını 
geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulun-
durdukları hisselerin hesabında halka açık olma-
yan A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın 
içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır. 

Ana Sözleşmemizin hisse devrine ilişkin 7’nci mad-
desi uyarınca; hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sivil Havacılık mev-
zuatı hükümlerine tabi olup, Ana Sözleşmemizde 
pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini 
zorlaştırıcı herhangi bir hüküm mevcut değildir.

Hissedarlık niteliği ve hisse devrine ilişkin hususlar, 
uygulama esasları ve gerekçeleri ile birlikte Ana 
Sözleşme’nin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak 
yer almakta olup, Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinden erişilebilir. 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Ortaklığımız Yönetim Kurulunca; pay sahipleri, 
yatırımcılar, diğer sermaye piyasası katılımcıları 
ve diğer ilgili menfaat sahipleri ile hangi bilgilerin, 
ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan 
paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına 
ilişkin genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla 

SPK Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim 
Tebliği, ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri 
ve Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesin-
de Bilgilendirme Politikası oluşturulmuştur. 

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, 
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin pay sahipleri, 
yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere 
tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, 
eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle 
ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin 
sağlanması esastır. 

Bu kapsamda Ortaklığımızca, 2016 yılı içerisinde 
75 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, SPK 
ve BİST tarafından bu açıklamalarımıza ilişkin ek 
açıklama talebinde bulunulmamıştır. Ortaklığımız 
özel durum açıklamalarını, yatırımcılara, tasarruf 
sahiplerine, kurum ve kuruluşlara aynı anda, 
zamanında, anlaşılabilir, doğru, yorumlanabilir, 
tam olarak açıklamaya özen göstermiştir.

Ortaklığımızın bilgilendirme politikasının izlenme-
si, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun 
yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme 
politikasında yapılacak değişiklikler yine Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer ve 
Ortaklık internet sitesinde yayımlanır.

9. Kurumsal Internet Sitesi ve Içeriği 
Ortaklığımızın kurumsal internet sitesinin adresi 
www.turkishairlines.com, kurumsal internet 
sitesinden de erişilebilen Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesinin adresi investor.turkishairlines.com olup, 
her iki sitenin de İngilizce versiyonu mevcuttur. 
Şirket’in kurumsal internet sitesi ve yatırımcı 
ilişkileri internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat 
hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile 
aynı ve/veya tutarlı olup; çelişkili veya eksik bilgi 
içermez. 

Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususları da içerecek 
şekilde, güncel Ortaklık yapısı, değişikliklerin 
yayınlandığı TTSG ile birlikte Ortaklık Ana Sözleş-
mesi’nin son hali, Genel Kurul toplantılarına ilişkin 
olarak gündem, vekâleten oy kullanma formu, 
hazır bulunanlar listeleri, ek bilgiler ve toplantı 
tutanakları, faaliyet raporları, mali tablolar, ticari 
faaliyet dataları, Ortaklık sunumları, Kurumsal 
Yönetim İlkeleri Uyum Raporları, Yönetim Kurulu 
ve komiteler hakkında bilgi, Özel Durum Açıkla-
maları, Basın Açıklamaları, Etik Kurallar, Politikalar 
(Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, 
Ücretlendirme Politikası, Bağış Politikası), ilişkili 
taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, hisse bilgileri, 
analist bilgileri, bağımsız denetçi bilgileri, Ticaret 
Sicili bilgileri,iletişim bilgileri ile sık sorulan sorular 
yer almaktadır. 

Yatırımcı İlişkileri İnternet sitesinde yer alan tüm 
bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması 
açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak 
şekilde ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmaktadır. 
Yatırımcılar, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde Görüş ve Öneriler başlığı altında 
her türlü görüş ve önerilerini ilgili form vasıtasıyla 
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne iletilebilmektedir-
ler. Yatırımcılar İletişim başlığı altında ise her türlü 
sorularını ulaştırabilmeleri için ir@thy.com e-posta 
adresine yönlendirilmektedir. Ek olarak site 
üzerinden dağıtım listesine kayıt olan kişi/kurum-
lar güncel operasyonel ve finansal açıklamalardan 
e-posta yoluyla da haberdar olabilmektedirler.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 31.05.2013 tarihli 
“Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitele-
rine Dair Yönetmelik” uyarınca internet sitesinde 
özgülenmiş olarak bulundurulması öngörülen 
içeriğe Ortaklığımız internet sitesinin ana sayfasın-
da yer alan “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linkinden 
erişim sağlanmaktadır.

10. Faaliyet Raporu
Ortaklığımız faaliyet raporu, kamuoyunun Ortak-
lığın faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye 
ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlanmakta olup, 
faaliyet raporlarında ilgili mevzuat ve Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde sayılan tüm bilgilere yer 
verilmektedir. 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERI
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
Yasal düzenlemelerde öngörülenler ve özel durum 
açıklamalarına ek olarak, Ortaklığımızla ilgili diğer 
menfaat sahiplerini de ilgilendirdiği düşünülen 
diğer bilgi ve açıklamalar da en uygun iletişim 
araçları ile zamanında ve açıklayıcı bir şekilde 
kamuya açıklanmaktadır. Pay sahipleri ve sermaye 
piyasası katılımcılarının yanı sıra, tedarikçiler, fi-
nans kuruluşları ve tüm diğer menfaat sahipleri de 
basın bültenleri, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik 
raporları, internet sitesi ve Ortaklık Bilgilendirme 
Politikası kapsamındaki uygulamaları ile sürekli 
olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanların Ortaklığın 
genel uygulamalarına ve faaliyetlerine yönelik 
bilgi almasını teminen iç düzenlemelerle duyuru 
yapılmasının yanı sıra Ortaklık intranet sitesi de 
aktif olarak kullanılmakta ve aylık olarak kurum içi 
iletişim yayını olan “Empathy” dergisi çıkarılmak-
tadır. Şirketimizin iletişim kanalları, her türlü men-
faat sahibinin ulaşımına açık olarak oluşturulmuş 
ve iletişim bilgileri aynı zamanda Şirket’in internet 
sitesinde ilan edilmiştir. 

Menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi 
veya Denetimden Sorumlu Komite ile Yatırımcı 
İlişkileri Müdürlüğü üzerinden veya direkt olarak 
e-mail, posta, telefon gibi kanallardan her zaman 
iletişime geçmesi mümkündür. Menfaat sahipleri 
arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir 
menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil 
olması durumunda; sahip olunan hakların korun-
ması açısından mümkün olduğunca dengeli bir 
politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden 
bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.



TÜRK HAVA YOLLARI | 2016 YILLIK RAPORU| 94  95  |02  | TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Ortaklığımızda düzenli olarak tedarikçi firmaların, 
yurt içi ve yurt dışı satış acentelerinin, Ortaklığımız 
satış teşkilatının ve çeşitli kademedeki personelin 
katıldığı toplantıların yanı sıra her sene düzenli 
olarak, Ortaklığımız yurt içi ve yurt dışı müdürleri 
ile üst düzey yöneticilerin ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin katıldığı yönetim toplantıları yapılmakta 
ve bu toplantılarda gerek workshoplar gerekse 
paneller ile ilgili konular hakkında görüş alış 
verişinde bulunulmaktadır. 

Ayrıca Ortaklığımızda öneri sistemi uygulanmakta 
olup, bu sistem sayesinde çalışanlar, Şirket’le ilgili 
her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik 
önerilerini sunmakta ve uygun bulunan öneriler 
uygulamaya konulmaktadır. Ortaklık, ayrıca tüm 
menfaat sahiplerinin görüş, önerilerini ve müşteri 
memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır.

Ortaklığımızın paydaş grupları, etkileşim konuları, 
kanalları ve sıklığı ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda 
sunulmuştur.

13. Insan Kaynakları Politikası
Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenmiş İnsan Kaynakları Prosedürü mevcut olup, 
süreçlere göre yapılanmış alt birimleri ile tüm 
personele yönelik her türlü işlem mevzuat çerçe-
vesinde gerçekleştirilmektedir. İşe alım ve kariyer 
planlamaları süreçlerinde eşit koşullardaki kişilere 
eşit fırsat ilkesi benimsenmektedir. Ortaklığımızın 
personel istihdam süreçlerinin usul ve esasları, 
Ortaklık Genel İstihdam Prosedürü’nde ve istihdam 
süreç şemalarında tanımlanmıştır. Süreçler; kokpit 
personeli, kabin personeli, kapsam içi personel 
ve kapsam dışı personel olarak çalışma grupları 
bazında farklılıklar göstermektedir. Prosedürde 
genel hatlarıyla her bir aşamada sorumluluk 
sahibi olan birimler, ilan kriterleri, süreç akışları ve 
personel kayıtlarının yönetimi hakkında bilgiler 
yer almaktadır. Ortaklığımızda uygulanmakta olan 

Performans Değerlendirme Sistemi’nin usul ve 
esasları ve performans değerlendirme kriterleri 
Ortaklık Performans Yönetim Sistemi El Kitabı’nda 
tanımlanmış olup tüm çalışanlarımız tarafından 
Ortaklığımız intranet sayfasından ulaşılabilmek-
tedir. Performans Yönetimi Sistemi’nin gelişti-
rilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam 
etmektedir. 

Çalışanlarla ilişkiler, Personel İlişkileri Şefliği 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Personel İlişkileri 
Şefliği çalışanlarla iletişimi geliştirmek, çalışan 
memnuniyetini ölçümlemek ve yönetici bazında 
raporlamak, çalışan memnuniyetini ve motivas-
yonunu artırıcı aksiyonlar almak, gelen soru ve 
sorunların çözülmesini sağlamak ve tüm çalışanları 
ilgilendiren duyuruları yapmaktan sorumludur. 
Şefliğe çeşitli yollarla ulaşan soru ve şikâyetler 
ilgili birimlerle koordineli olarak çözülmektedir. 
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı 
yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruh-
sal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması 
için önlemler alınır. 2016 yılında, Ortaklığımız çalı-
şanları tarafından başvuru mercii olan Etik Hat’a 45 
bildirim ulaşmıştır. Bu bildirimler, çalışan-çalışan, 
çalışan-yönetici iletişim problemleri, kurumun 
genel uygulamaları ve çalışma koşullarına eleştiri 
gibi konuları kapsamaktadır. Ortaklığımız perso-
nelinin görev tanımları Türk Hava Yolları intranet 
sayfasında güncel olarak yayınlanmaktadır. Tüm 
çalışanlar Türk Hava Yolları intranet sayfasından 
görev tanımlarına erişebilmektedir. 

Öte yandan, Ortaklığımız personeli büyük çoğun-
luğu sendika üyesidir. Yasal mevzuatta düzenlenen 
sayı ve oranlarda sendikaca atanan temsilciler ve 
sendika yöneticileri vasıtasıyla Toplu İş Sözleşmesi 
ve personeli ilgilendiren her türlü konuda, her 
seviyede, çalışanlarla işveren arasındaki ilişkiler 
en etkin ve sonuç alacak biçimde yürütülmektedir. 
Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, 
çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmaları-

na yönelik eğitim programları gerçekleştirilir. Ça-
lışanlar için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
Bayrak taşıyıcı kimliğine uygun olarak çalışmala-
rını sürdürmekte olan Ortaklığımız, faaliyetlerinde 
sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya 
azami derecede riayet etmekte ve iştiraklerini de 
bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmak-
tadır. Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim 
İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız Etik Kurallar El 
Kitabı oluşturulmuş olup, Ortaklığımız internet 
sitesinde yayımlanmıştır.

Ortaklığımız etik kuralları, temel ilke ve değer-
lerimizin yanı sıra mevzuata uyum, rüşvet ve 
yolsuzluk, rekabete aykırı davranış gibi çeşitli 
hususları kapsamaktadır. Çalışanlarımız, Ortaklığı-
mız bünyesinde göreve başlarken Etik Kurallarımızı 
öğrenmekte, Ortaklığımızın Kurumsal Etik Kurallar 
El Kitabı ve Kurumsal Etik Prosedürleri hakkında 
bilgilendirilmektedir. Böylelikle çalışanlarımızın, 
çalışma hayatında kabul görmüş genel prensipler 
doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, 
etik değerlere, toplumsal normlara ve çevreye 
saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Ek olarak Ortaklığımız bünyesinde kurulan Etik 
Bildirim Hattı olan Etik Hat, Türk Hava Yolları 
çalışanlarının, ayrımcılık, rüşvet, menfaat 
çatışması ve rekabete aykırı uygulamalar gibi 
konularda kurumsal ilkelerimize aykırı olan her 
türlü davranışı isim vermeden bildirebilmelerini 
sağlamak amacıyla kurulmuş bir ihbar sistemidir. 
Yönetim sürecini tamamen bağımsız bir üçüncü 
şahıs şirketin üstlenmiş olduğu Etik Hat, Türk Hava 
Yolları çalışanlarının etik konular ile ilgili sorularına 
ve/veya bildirimlerine özel bir hattır. Ortaklığımız 
bünyesinde, bu başvuruları ele almakla görevli, 
dört kurul üyesi ve bir kurul başkanından oluşan 
Etik Kurulumuz, Etik Hat’a yapılan her başvuru ile 

Paydaş Grupları
Temel Etkileşim 
Konu Başlıkları

Ana Etkileşim 
Kanalları Sıklık

ŞIRKET IÇI

Hissedarlar, 
Mali Ortaklar,
Yatırımcılar

Azınlık Hakları, 
Operasyonel ve Finansal Performans,
Strateji, 
Kurumsal Yönetim

E-posta dağıtım listesi, “ir@thy.com” Sürekli 
Özel “Yatırımcı İlişkileri (ir)” internet 
sitesi 

Sürekli 

Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı Yıllık
Yatırımcı Toplantıları Yıllık 
Sunumlar, Raporlar, Yayınlar Üç Ayda Bir

Çalışanlar, 
Sendikalar

İş Ahlakı, Kültürel Değerler,  
Çalışan Memnuniyeti,  
Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı,  
Uçuş Emniyeti ve Güvenliği, 
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Esenlik, 
Ayrımcılıkla Mücadele ve Çeşitlilik, 
Performans ve Kariyer, 
Gelişimi Sürdürülebilir Kaynak 
Kullanımı

Etik Hat “Ethical Way” Yıllık 
E-postalar: flightsafety@thy.com; 
security@thy.com

Sürekli

“Empati” Şirket Televizyonu Sürekli 
“Empati” Personel Bülteni Aylık 
“Empati” İnternet Sitesi 
“Bir Fikrim Var” Sayfası

Sürekli 

Toplantılar & Etkinlikler & 
Forumlar & Zirve Toplantıları

Yıllık 

Anketler Yıllık

ŞIRKET DIŞI

Devlet, 
Düzenleyici Makamlar, 
Yerel Otoriteler

Sosyal ve Ekonomik Kalkınma,
Müşteri Hakları, Mevzuata Uyum, 
Mali Performans, Uçuş Emniyeti ve Güvenliği, 
Ağaçlandırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Gürültü, Atık Yönetimi

Denetimler Düzenli Olarak 

Denetimler Düzenli Olarak 

Toplantılar
İhtiyaca Özel 
Toplantılar 

Sertifikasyon, 
Kuruluşlar

Çevre Yönetimi, Uçuş Emniyeti ve 
Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Gürültü, Kalite Yönetimi

Denetimler Düzenli Olarak

Müşteriler

Erişilebilirlik,  
Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi, 
Müşteri Hakları,
Uçuş Emniyeti ve Güvenliği, 
Yenilikçi Ürünler ve Hizmetler, 
Sürdürülebilir İkram

Müşteri İlişkileri Çağrı Merkezi Sürekli 
İnternet Tabanlı / Kabin İçi 
Geribildirim Formu

Sürekli 

Havalimanında Müşteri 
Memnuniyeti Ölçüm Araçları

Sürekli 

Online Müşteri Memnuniyeti Anketleri Yıllık 
Kabin İçi Emniyet Broşürleri ve Videoları Sürekli 
Kabin İçi “Skylife” Dergisi Aylık 
Sosyal Medya (Facebook, Twitter, blog) Sürekli 
Şirketin İnternet Sitesi Sürekli

Toplum
Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma, 
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Dernek ve Hayır Kuruluşları ile 
Toplantılar Okul ve Hastane Ziyaretleri

İhtiyaca Özel 
Toplantılar

Sivil Toplum Kuruluşu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, 
Erişilebilirlik

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Fuarı 
ve Etkinlikleri

İhtiyaca Özel 
Toplantılar

Akademik Kuruluşlar, 
Üniversiteler

Eğitim, İstihdam ve Kariyer Fırsatları
Toplantılar Düzenli Olarak
Kariyer Günleri Yıllık
Sosyal Medya (LinkedIn) Sürekli
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ilgili olarak personeli dinleyerek, ilgili depart-
manların görüşlerini aldıktan sonra, elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda Genel Müdür’e tespit ve 
önerilerini sunar. 

Ortaklığımız, gerek yurt içindeki gerekse yurt 
dışındaki tüm faaliyetlerini hem iklimsel ve çev-
resel hem de sosyal sorumluluklarını göz önünde 
bulundurarak sürdürmektedir. Çevreye verilen 
zarar sebebiyle Ortaklık aleyhine açılan herhangi 
bir dava bulunmamaktadır. Ortaklığımızın ilgili 
sorumluluklarına ilişkin gerçekleştirmekte olduğu 
tüm çalışmaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu’na 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabil-
mektedir. 

Ortaklığımız eğitimde fırsat eşitliğine katkı 
sağlayabilmek ve gelişmekte olan ülkelerde yer 
alan destinasyonlarımızdaki okulları destekleyebil-
mek amacı ile gönüllü personelleri ile Afrika’da 7 
noktada bilgisayar sınıfları kurmuş ve öğrencilere 
kodlama eğitimleri vermiştir. 

Diğer yandan ülkemizde de çocukların bilimsel 
çalışmalarına yönlenmesi ve eğlenerek öğren-
melerine olanak veren çalışmaları destekleyen 
Ortaklığımız bu yıl pek çok kuruma, çeşitli bilim 
şenliklerine ve ülkemizi yurt dışında temsil eden 
yüzlerce öğrenciye sponsor olmuştur.

1000’in üzerinde gönüllü çalışanımızın katılımı ile 
ülkemizde ve Afrika başta olmak üzere dünyanın 
dört bir yanında 40’tan fazla ülkede dezavantajlı 
gruplara yönelik insani yardım ve eğitim destekleri 
projeleri gerçekleştirilmiştir.

Bunun bir örneği tedavi tekniklerindeki ilerle-
meye rağmen, dünya genelinde hala görme 
bozukluklarının en önemli sebebi olan katarakt 
projeleridir. Etiyopya %1,6 olan körlük oranı ile 
dünya genelinde en yüksek körlük görülen ülkeler 

arasındadır ve Türk Hava Yolları olarak, Etiyopya 
Sağlık Bakanlığına bağlı yerel bir hastane işbirliği 
içerisinde yaklaşık 1.000 hastanın katarakt ameli-
yatının gerçekleştirildiği bir sağlık kampı organize 
edilmiştir. 

Ortaklığımız, yaklaşık 8,5 milyon engelli nüfusa 
sahip ülkemizde engelli ve sağlıklı kişi ayırımı 
yapılmaksızın engelli bireylere spor hizmeti ve 
faaliyeti sunarak onları topluma kazandırmak ve 
rehabilite etmeyi hedefleyen Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonunu ve özel sporcuların 
tanınırlığını arttırmayı, toplumla entegre olmaları-
nı sağlamayı ve uluslararası faaliyetlerde onları en 
üst düzeyde temsil etmeyi amaçlayan Türkiye Özel 
Sporcular Spor Federasyonunu desteklemekte, her 
iki federasyonun yurt içi ve yurt dışı aktivitelerinde 
ana ulaşım sponsoru olmaktadır.

Tarihinde ilk kez, Birleşmiş Milletler tarafından 
gerçekleştirilen ve devlet başkanları, sivil 
toplum kuruluşları, kamu kurumları olmak üzere 
5.000’den fazla katılımcıyı bir araya getiren İnsani 
Zirveye sponsor olunmuştur. 

Bütün bunlara ilaveten Ortaklığımız, Avrupa’nın en 
büyük basketbol organizasyonu olan “Euroleague 
Basketball” şampiyonasının ana sponsoru olarak, 
“One Team” projesi ile basketbol takımlarının 
desteğini alarak zihinsel ve fiziksel engellilere 
yönelik çok sayıda sosyal projeye ön ayak olmaya, 
TOSİDO gibi dezavantajlı grupları Ortaklığımız 
tesislerinde ve İstanbul’da gezdirmeye ve 2015’te 
tohumu atılan daha onlarca sürdürülebilir projeye 
2016 yılında da devam etmiştir.

Ortaklık hizmetlerinin pazarlanmasında ve 
satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her 
türlü tedbiri almakta olup, müşterinin satın aldığı 
hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmaktadır. 
Ortaklık, verdiği hizmetlerde kalite standartlarına 

uyar ve standardın korunmasına özen gösterir. 
Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile 
ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETIM KURULU
15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
Ortaklığımız Yönetim Kurulu, alacağı stratejik 
kararlarla, Ortaklığın risk, büyüme ve getiri den-
gesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli 
risk yönetimi anlayışıyla Ortaklığın öncelikle uzun 
vadeli çıkarlarını gözeterek, Ortaklığı idare ve 
temsil etmektedir. Yönetim Kurulumuz; Ortaklığın 
stratejik hedeflerini tanımlamakta, ihtiyaç duyaca-
ğı iş gücü ile finansal kaynaklarını belirlemekte ve 
yönetimin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 
dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun dokuz 
üyesinden sekizinin A grubu hissedarların kendi 
aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan 
adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın 
göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur. Yöne-
tim Kurulu’nun C grubu hisseyi temsil eden üyesi 
ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması 
zorunludur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 
Ana Sözleşmemizin 10’uncu maddesine göre 2 (iki) 
yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini görev 
süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri 
dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. 

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nda üç kişi İcra 
Komitesi’nde görev almakta olup, diğer altı 
üye icrada görev almamaktadır. İcracı olmayan 
Yönetim Kurulu Üyelerinin üçü SPK’nın Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan şekilde Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 
Havacılık sektörünün dinamik yapısı gereğince 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı’nın aynı 
kişi olması yeknesaklık sağlanması bakımından 
daha uygun olacağından Ortaklığımızın Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişidir, 

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı değildir. 
Ortaklığımızda tüm stratejik ve yönetimsel kararlar 
İcra Komitesi’nce ve oy çokluğu prensibiyle alın-
dığından hiç kimse tek başına sınırsız karar verme 
yetkisine sahip değildir. 

Yönetim Kurulu’nda bayan üye oranı ile ilgili be-
lirlenen bir hedef bulunmamakla birlikte, 2016 yılı 
itibarıyla Ortaklık Yönetim Kurulu’nun bir bayan 
üyesi bulunmaktadır.

2016 yılında Yönetim Kurulu bünyesinde 
gerçekleşen önemli değişiklikler aşağıda sırasıyla 
belirtilmiştir.

 » 04.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplan-
tısında Sn. Ogün Şanlıer’in Bağımsız Yönetim 
kurulu üyesi olarak seçilmesine oy çokluğu 
ile karar verilmiştir. 

2016 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, fakat 31.12.2016 itibari ile görevde olmayan yöneticilere ilişkin bilgiler ise aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı Görevi Göreve Başlama Tarihi Bağımsızlık Durumu Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

M. İlker Aycı Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2014 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi/ Başkan

Bilal Ekşi
Genel Müdür, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

21.10.2016 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi/ Başkan Vekili

İsmail Cenk Dilberoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 06.04.2015 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi / Üye

İsmail Gerçek Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2011 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye

Prof. Dr. Mecit Eş Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2013 Bağımsız Üye Değil

Mehmet Büyükekşi Yönetim Kurulu Üyesi 03.03.2004 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye

Ogün Şanlıer Yönetim Kurulu Üyesi 06.04.2015 Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite/ Üye  
Riskin Erken Saptanması Komitesi / Başkan

M. Muzaffer Akpınar Yönetim Kurulu Üyesi 24.04.2007 Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite/ Başkan 
Riskin Erken Saptanması Komitesi /Üye

Arzu Akalın Yönetim Kurulu Üyesi 04.04.2014 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi/ Başkan

Adı Soyadı Görevi Göreve Başlama Tarihi Bağımsızlık Durumu Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Doç. Dr. Temel Kotil
Genel Müdür, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 

26.04.2005 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi/ Başkan Vekili

 » 21.10.2016 tarihinde Sayın Doç. Dr. Temel 
Kotil’in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan 
Vekilliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, 
münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; 
Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk 
Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak 
üzere, Sayın Bilal EKŞİ’nin atanmasına 
karar verilmiştir. Aynı zamanda Sayın Bilal 
EKŞİ’nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
atanmasına karar verilmiştir.

 » Aynı tarihte, Sayın Doç. Dr. Temel Kotil’in 
İcra Komitesi üyeliği ve Başkan Vekilliği 
görevinden de istifa etmesi sebebiyle, 
münhal bulunan İcra Komitesi üyeliğine ve 
İcra Komitesi Başkan Vekilliğine Sayın Bilal 
EKŞİ’nin atanmasına karar verilmiştir. 

31.12.2016 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerine 
ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuş olup, SPK Ku-
rumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Yönetim 
Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli 
olmayan üyelerden oluşmaktadır: 

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve Ortaklık 
dışında aldıkları görevler Faaliyet Raporu’nun 
Yönetim Kurulu bölümünde ve Ortaklığımız 
Yatırımcı İlişkileri web sitesinin Kurumsal Yönetim 
bölümünde yer almaktadır. Bağımsız Üyelerin 
bağımsızlık beyanları Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’na iletilmiştir. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla 
bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum 
ortaya çıkmamıştır. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
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16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Ortaklığımız Yönetim Kurulu faaliyetleri Ana 
Sözleşmemizin 14’üncü maddesinde düzenlen-
mekte olup; 

Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve 
her halde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı 
yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı 
ile başka bir yerde de toplanılabilir. Toplantılarda 
görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş 
olması ve gündemin toplantı gününden önce 
üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir. Yönetim 
Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu 
Toplantıları’nın gündemini belirler. Üyeler her 
toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildir-
meye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantılarına 
davet, gündemde yer alan konular ile ilgili bilgi 
ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, 
toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır. 
Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı 
olarak Yönetim Kurulu’na bildiren üyenin görüşleri 
diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu en az altı üyenin katılımı ile 
toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az beş 
üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli 
sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın 
arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde 
toplam altı toplantıya katılmayan üye istifa etmiş 
sayılır.

Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı bu-
lunmaktadır. C grubu hisseyi temsil eden Yönetim 
Kurulu Üyesi’nin toplantıya katılımı ve olumlu oy 
kullanması şartı ile geçerli olacak konulara bu ra-
porun “5. Oy Hakları ve Azlık Hakları” bölümünde 
yer verilmiştir. 

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan 
konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yö-

netim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantıları-
na icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama 
yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu 
Üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara 
ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar 
zaptına geçirtir.

Yönetim Kurulu Üyesi şirket işleri için yeterli 
zaman ayırır. Yönetim Kurulu Üyesi’nin başka 
bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu 
Üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık 
hizmeti vermesi halinde, söz konusu durum çıkar 
çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirket’teki 
görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya 
görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya 
sınırlandırılmamıştır.

2016 yılı içerisinde 48 Yönetim Kurulu Toplantısı 
yapılmış olup 269 karar alınmıştır. Bu toplantılarda 
görüşülen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından onaylanmayarak Genel Kurul onayına 
sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri veya 
önemli nitelikte işlemler bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında 
etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek 
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaş-
tırılmasında öncü rol oynamakta olup, bu amaca 
yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve 
Yatırımcı İlişkileri Birimi ile yakın iş birliği içerisinde 
çalışmaktadır.

Ortaklığımızca yöneticinin sorumluluklarını 
kendisinden beklenen özenle yerine getirmemesi 
ve görevini icra ederken yaptığı hata, ihmal veya 
kusur nedeniyle kendisinden talep edilen zararları 
teminat kapsamına alan Yönetici Mali Mesuliyet 
Sigortası yaptırılmış olup, sigorta teminatı 25 
milyon ABD Dolarıdır.

17. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin 
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını 
sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen, 
Yönetim Kurulu bünyesinde TTK ve SPK mevzuatı 
çerçevesinde aşağıdaki komiteler oluşturulmuştur. 

2016 yılında ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve 
Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nin bu görevleri de yerine 
getirmesi benimsenmiştir. 2014 yılı Nisan ayında 
Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturularak 
görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Denetim-
den Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi 
ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin hangi 
üyelerden oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Komitelerin 
görev alanları ve çalışma esasları da Yönetim 
Kurulunca belirlenmiştir. Komitelerin görevlerini 
yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve 
destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Ortaklığımızda İcra Başkanı ve Genel Müdür komi-
telerde görev almamaktadır. Bir Yönetim Kurulu 
Üyesi’nin birden fazla komitede görev almamasına 
özen gösterilmekle beraber, Yönetim Kurulu bün-
yesinde oluşturulan üç komitenin başkanlarının ve 
Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilme zorunluluğu 
bulunduğundan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. 
Ogün Şanlıer hem Riskin Erken Saptanması Komi-
tesi Başkanı hem de Denetimden Sorumlu komite 
Üyesi olarak görev yapmakta, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar ise 
hem Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi hem 
de Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak 
görev yapmaktadır. 

Türk Hava Yolları A.O. 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: Arzu Akalın 
Üyeler: Mehmet Büyükekşi, İsmail Gerçek, 
Kadir Çoşkun (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Ortaklığın uluslararası 
ölçekte kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
uyumu; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yö-
neticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans 
değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı 
ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında 
çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu’na 
destek verir ve yardımcı olur. Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Ortaklığın performansını artırıcı yönetim 
uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Ortaklığın 
oluşturduğu ve oluşturacağı sistem ve süreçleri 
gözden geçirir, değerlendirir, önerilerde bulunur 
ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını 
gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılında 
bir kez Yönetim Kurulu’na yazılı bilgilendirmede 
bulunmuştur. 

Türk Hava Yolları A.O. 
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan: Mehmet Muzaffer Akpınar 
Üye: Ogün Şanlıer 

Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan 
Denetimden Sorumlu Komite, Şirket uygula-
malarının ulusal ve uluslararası yasalara ve 
mevzuata uygunluğunu sağlamak, iş süreçlerini 
denetim yoluyla iyileştirmek ve bilginin şeffaflığını 
sağlamak amacıyla yapılacak olan çalışmaları 
koordine etmek suretiyle Yönetim Kurulu’na 
yardımcı olur. Denetimden Sorumlu Komite, her 
türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf 
bir biçimde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin 
alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 
verilen görevlerin yürütülmesinden sorumludur. 
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir ve her ikisi 
de denetim/muhasebe ve finans konusunda beş 
yıllık tecrübeye sahiptir. Komite çeyreklik finansal 
sonuçların açıklanması öncesinde, üç ayda bir top-
lanmaktadır. 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na 
dört kez yazılı bildirimde bulunulmuştur. 

Türk Hava Yolları A.O. 
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan: Ogün Şanlıer
Üyeler: Mehmet Muzaffer Akpınar 

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2014 yılının 
Nisan ayında Yönetim Kurulu tarafından oluştu-
rulmuş ve yetkilendirilmiştir. Komite, iki üyeden 
oluşur ve Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeleri arasından seçilir. Riskin Erken Saptanması 
Komitesi;

a) Ortaklığın varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 
tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması 
ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.

b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere 
gözden geçirir.

Komite tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını 
tutar ve her iki ayda bir durum değerlendirmesi, 
tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak 
Yönetim Kurulu’na sunar. Komite 2016 yılında altı 
kez toplanmış ve hazırladıkları risk değerlendirme-
si raporunu Yönetim Kurulu’na sunmuştur. 

18. Risk Yönetim ve Iç Kontrol Mekanizması 
İç Kontrol Mekanizması:
Ortaklığımız bünyesinde Ortaklığın faaliyetlerini, 
kurumsal yönetişim, risk ve kontrol süreçlerinin 
etkinliğini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla 
denetlemek, bu süreçlerin verimli ve etkin çalış-
ması konularında danışmanlık ve güvence hizmeti 
vermek; görüş ve önerilerde bulunmak üzere Teftiş 
Kurulu Başkanlığı bulunmaktadır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı bu itibarla; 

 » Ortaklık faaliyetlerinin mevzuata, Ortaklık iç 
düzenlemelerine, sözleşmelere, belirlen-

miş strateji, politika ve hedeflere uygun 
yürütülmesi,

 » İyi yönetişim, iç kontrol ve risk süreçlerinin 
etkin yönetimi, 

 » Ortaklık kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılması,

 » Verilerin güvenilir, tutarlı ve güncel olması,
 » Birim ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi,
 » Ortaklık hizmetlerinin, müşteri memnuni-

yetini en üst düzeyde sağlayacak niteliğe 
yükseltilmesi,

 » Denetimler sırasında edinilen bilgilerin 
kurumun gerekli alanlarına etkili bir şekilde 
iletilmesi,

 » Birimler arasında uyum ve koordinasyon 
sağlanması,

 » Kurum gelirlerinde ve varlıklarında kayba yol 
açabilecek hata, hile ve suiistimallerin tespit 
edilip tedbir alınması

konularında üst yönetime raporlama yaparak öne-
rilerde bulunur ve raporlardaki bulgu ve önerilerin 
yerine getirilip getirilmediğinin takibini yapar.

19. Şirket’in Stratejik Hedefleri 
Ortaklığımızın gelecek bir yıllık faaliyet dönemine 
ilişkin operasyonel ve finansal planlarını içeren 
İşletme Bütçesi ve ilk beş yılı detaylı, ikinci beş 
yıl makro olmak üzere 10 yıllık operasyonel ve 
finansal planlarını içeren İş Planı, tüm ortaklık 
birimlerinin katılımıyla hazırlanır, tüm üst yönetim 
ve Yönetim Kurulu’nun hazır bulunduğu bütçe 
toplantılarında detaylı olarak tartışılarak son hali 
verilir ve onaylanır. 

Bunun dışında Ortaklığın pazar payı, müşteri 
memnuniyeti, marka değeri gibi bütçe dışı uzun 
vadeli hedeflerini de içeren Stratejik Hedefler ve 
bunların gerçekleşmesine hizmet edecek yıllık 
Ortaklık Hedefleri, Hedef Yönetimi Prosedürü’ne 
göre belirlenir. İlgili ünitelere Yıllık Ortaklık Hedef-
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leri Sorumluları Genel Talimatı’na göre sorumluluk 
atanarak, Kurumsal Performans Takip Sistemi 
üzerinden periyodik olarak hedef gerçekleşmeleri 
takip edilir ve aylık olarak yapılan Uyumluluğu 
Gözden Geçirme Kurulu’na raporlanır. Genel Müdür 
tarafından başkanlığı yapılan bu kurulda geçmiş 
dönem performansları da göz önünde bulunduru-
larak hedeflere ulaşma derecesi gözden geçirilerek 
varsa hedeften sapmalar belirlenir ve gerekli 
aksiyonlar alınır.

Yönetim Kurulu, Ortaklığımız yöneticilerince oluş-
turulan stratejik hedefleri onaylar, sürekli ve etkin 
bir şekilde hedeflere ulaşma derecesini, faaliyetleri 
ve geçmiş performansı gözden geçirir. Bunu 
yaparken her konuda uluslararası standartlara 
uyum sağlamaya çalışır ve gerektiği durumlarda 
gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce 
önlem alır. Ortaklığımız stratejik hedeflerinin takibi 
ve geçmiş performansın takip edilmesi amacıyla 
Yönetim Kurulu’na: 

i) Her Yönetim Kurulu toplantısında Ortaklığın 
güncel finansal ve operasyonel durumu ve bütçe 
sapmaları hakkında özet, 

ii) Her çeyrek finansal sonuçların açıklanmasını 
müteakip geçmiş dönem performansı ve Ortaklık 
Yıllık Hedeflerine ulaşılma derecesine, varsa 
sapmalara ilişkin gerekçelerin ve maliyet analiz-
lerinin değerlendirildiği bilgilendirme sunumları 

Ortaklık Yönetim Kurulu bünyesinde var olan 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu  
Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ilgili 
mevzuat ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği görev 
ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini 
yürütmektedir. 2016 yılında belirtilen komiteler 
görevli oldukları alanlarda çalışmalarını sürdürerek 
Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevleri Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nce belirlenmiştir. Buna göre Komite, 
Şirket’te Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp 
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini 
ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla 
meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve 
Yönetim Kurulu’na Kurumsal Yönetim Uygulamala-
rı’nı iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve yatırımcı 
ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmekle 
yükümlüdür. Ayrıca, Ortaklık Yönetim Kurulu 
bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve 
Ücret Komitesi oluşturulmadığı için, Kurumsal 
Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine 
getirmektedir.  

Ücret Komitesi’nin de görevlerini yerine getiren 
Kurumsal Yönetim Komitesi, 2016 yılı içerisinde, 
Ortaklığın Ücretlendirme Politikası’nın gözden 
geçirilmesi amacıyla toplanmış olup, yapılan 
değerlendirmeler ve tespitler neticesinde, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak 
üzere Ücretlendirme Politikası revizyon önerisini 

yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda 
gerekli önlem ve aksiyonlara karar verilir, gerekli 
görülmesi halinde bütçe ve iş planında revizyon 
yapılır. 

20. Mali Haklar 
Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst 
düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat 
ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan 
kriterler ve ücretlendirme esasları Ortaklığımız 
Ücret Politikası’nda belirlenmiştir. Ortaklığımızın 
söz konusu politikanın revizyonuna ilişkin teklifi 
04.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 
Genel Kurul tarafından onaylanmış olup, güncel 
Ücretlendirme Politikası kamuya açıklanmış ve Ya-
tırımcı İlişkileri internet sitesinde de yayınlanmıştır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti Ge-
nel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak yer 
almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 
ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya 
Ortaklığın performansına dayalı ödeme planları 
kullanılmamaktadır. Hiçbir Yönetim Kurul Üyesi’nin 
Ortaklıktan herhangi bir kredi veya borç alması söz 
konusu değildir. 

İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerine net 
ücret üzerinden ödeme yapılmaktadır. İkramiye 
ödenmekte ancak huzur hakkı verilmemektedir. 
Ayrıca her üç ayda bir aylık net ücretleri tutarında 
brüt ikramiye ödenmektedir. 2016 yılında Yönetim 
Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye dâhil tüm 
maddi menfaatlerin toplamı 12.511.140 TL olarak 
gerçekleşmiştir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

oluşturmuştur. Söz konusu politika, 4 Nisan 2016 
tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaya 
sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

Denetimden Sorumlu Komite, çeyreklik finansal 
sonuçların açıklanması öncesinde toplanarak, 
kamuoyuna bildirilen konsolide finansal sonuçların 
gerekli şeffaflıkta ve anlaşılabilir olmasını, bağım-
sız dış denetimin çalışmalarının şeffaf ve verimli 
bir biçimde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin 
alınmış olmasını garanti altına almıştır. Komite, 
ayrıca Ortaklığın iç kontrol ve iç denetim sisteminin 
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmıştır. 
Denetimden Sorumlu Komite, 2016 yılı içerisinde 
Yönetim Kurulu’na dört kez yazılı bildirimde 
bulunmuştur.  

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılında, 
her iki ayda bir toplanarak Ortaklığın faaliyetlerini 
sürdürdüğü alanlardaki riskleri tespit etmiş ve 
ilgili konularda Yönetim Kurulu’nu yazılı olarak 
bilgilendirmiş ve risk yönetim sistemlerini de 
gözden geçirmiştir. 

Komite, 2016 yılında, Ortaklığın büyüme strate-
jisine ilişkin risklerin minimize edilerek frekans 
artışı sağlanabilmesi ve etkin bir tarife oluştu-
rulabilmesi kapsamında Atatürk Havalimanı’nın 
günlük kullanım süresinin 20 saat 30 dakikadan, 

22 saate çıkarılmasının Ortaklığımız faaliyetlerine 
etkisi; Ortaklığın finansal yapısının güçlendirilmesi 
kapsamında uygulanabilecek tasarruf tedbirleri; 
akaryakıt, kur ve faiz risklerine dair mevcut 
durumun gözden geçirilerek 2016 yılı için bütçenin 
tekrar değerlendirilmesi; yeni havalimanı terminal 
ve pistlerin yapımı ile ilgili olarak öne çıkan 
risklerin tespiti; Ortaklığımız filosuna 2018-2022 
yılları arasında girmesi planlanan yolcu uçaklarının 
teslim tarihlerinde yapılan değişikliğin olumlu 
etkisi ve Ortaklığımız nakit akışında öngörülebilir-
liğin artırılması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na 
tespit ve önerilerini sunmuştur. 

Belirtilen faaliyetler neticesinde Komiteler asli 
görevlerini azami özeni göstererek yerine getirmiş 
ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına önemli 
katkılarda bulunarak, Kurul’un etkin bir yönetim 
sergilemesini sağlamıştır. 
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2016 SONUÇLARINA İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

YASAL BİLGİ-HUKUKİ METİNLER 

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölüm-
lerinde belirtilen hususlara ek olarak Faaliyet Raporumuzda aşağıdaki bilgilere yer verilir: 

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi 
Yoktur. 

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi 
Yoktur. 

Şirket’in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla 
arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler 
Yoktur.

2016 yılı Türk Hava Yolları’nın dünyada ve 
bölgemizde yaşanan olumsuzluklardan oldukça 
etkilendiği bir yıl olmuştur. Türkiye ekonomisinin, 
Atatürk Havalimanı saldırısı ve ülkemizde yaşanan 
hain kalkışma gibi olumsuzluklarla mücadele ettiği 
bu yılda, Türk Hava Yolları, Milli Bayrak Taşıyıcı 
olma bilinci ile üzerine düşen sorumluluğu en iyi 
şekilde yerine getirmiştir. Burada Yönetim Kurulu 
olarak geçtiğimiz yıl şehit olan kahramanlarımıza 
Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler 
diliyor ve mesai arkadaşlarımıza da bu süreçte 
gösterdikleri çalışma disiplinleri ve azimlerinden 
ötürü şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye’nin yaşadığı olumsuzlukların yanı sıra, 
özellikle Avrupa ve Orta Doğu’da yaşanan siyasi ve 
ekonomik istikrarsızlıklar, artan küresel ve bölgesel 
riskler havacılık talebini olumsuz etkileyerek birim 
gelirler üzerinde baskı yaratmıştır. Akaryakıt 
maliyetlerinin düşük seviyede devam etmesi de 
sektördeki toplam kapasitenin ve dolaylı olarak 
rekabetin yüksek düzeyde kalmasına sebep 
olurken, talebin zayıf seyrettiği bu dönemde 
bilet fiyatlarına direkt yansıyarak gelir kaybına 
neden olmuştur. Talep ve hava yolları finansalları 
üzerinde etkili olan bir diğer faktör de kurlarda 
yaşanan dalgalanmalar olmuştur. Özellikle gelişen 
ülke para birimlerinin USD karşısındaki değer 
kaybı sektörün fiyatlama ve planlama konusunda 
zorlanmasına sebep olmuştur.  

Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği geniş coğrafya 
göz önüne alındığında belirtilen olayların yolcu 
hacmine ve faaliyet gelirlerine etkileri de hissedilir 
olmuştur. Kamuoyuna duyurulmuş olan 2016 
yılı bütçe hedefleri, ülkemizde yaşanan olumsuz 
gelişmeler ile güncel beklentiler ışığında revize 
edilerek Ağustos 2016’da yatırımcıların bilgisine 
sunulmuştur. Gerçekleşen 2016 yılı mali ve operas-
yonel sonuçları revize beklentiler ile büyük oranda 
örtüşmüştür. 

Türk Hava Yolları, bu zor dönemde aldığı tasarruf 
tedbirleri ile düşük maliyet yapısını korumuş, 
emsal hava yolları arasında en düşük birim gidere 
sahip hava yolu olma özelliğini sürdürmüştür.  
Operasyonel giderlerde, ayrıca bazı sabit ve endi-
rekt giderlerde bütçelenenden daha düşük gider 
seviyelerine, hizmet kalitesinden ödün vermeden 
ulaşılarak operasyonlara kesintisiz devam edilmesi, 
yılın ikinci yarısı için öngörülen $250 milyon gider 
tasarruf planının başarıyla uygulandığını, network 
ve filo temelli aktif kapasite yönetiminde doğru 
adımların atıldığını göstermiştir.

Dünya’nın en büyük uçuş ağına sahip olması ve 
ikincil şehirlere uçabilme yeteneği sayesinde Türk 
Hava Yolları, aktif kapasite yönetimi uygulaya-
rak, transfer potansiyeli yüksek noktalarda da 
kapasiteyi artırmak, hızlı kararlarla network katkısı 
yüksek yeni hatlar açmak gibi birçok önlem almış 
ve dünyada ve bölgede süren çalkantılı ortama 

rağmen toplam yolcu sayısını, 2016 yılında 62,8 
milyona yükseltmiştir.  Kargo operasyonlarında da 
artan hizmet kalitesi ile birlikte 2016 yılında hem 
taşınan kargo miktarını hem de kargo gelirlerini 
önemli ölçüde artırmıştır.  

Son altı yıldır Skytrax yolcu değerlendirmele-
rinde “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu Şirketi” olma 
unvanını elinde bulundurarak yolcularının beğe-
nisini toplamaya devam eden Türk Hava Yolları,  
İstanbul’un dünyanın en büyük ve önemli havacılık 
merkezlerinden biri haline getirilmesi vizyonu ile 
uçuş ağını sürekli genişletmeye, doğru stratejilerle 
tüm noktalarda pazar payını artırmaya, marka 
değerini ve bilinirliğini yükseltmeye ve istikrarlı 
büyümesiyle Türkiye’ye kazandırmaya devam 
edecektir. 
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’nda; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulundu-
ran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi 
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonun-
da istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 
olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışman-
lığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet 
veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye 
sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluş-
larında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabile-
cek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip 
olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine 
zaman ayıracağımı,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 
üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Saygılarımla,

Arzu AKALIN

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı yönetim kurulunda; mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, yine bu kapsam dâhilinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/05/2015 tarih ve 29833736-1181 sayılı yazısı uyarınca Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan istisnanın şahsım ile ilgili olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla ilgili tebliğin 4.3.6 maddesi (g) bendinden 
muaf tutularak:

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam 
ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya 
da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı 
olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün 
satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya 
yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 
olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşların-
da tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, 
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine 
zaman ayıracağımı,

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten 
fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Saygılarımla,

Muzaffer AKPINAR
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’nda; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde 
bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile 
kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek 
başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danış-
manlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye 
sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuru-
luşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabile-
cek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip 
olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket 
işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üç-
ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Saygılarımla,

OGÜN ŞANLIER

BAĞLI ŞİRKET RAPORU 

Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu Maddesi Kapsamında Hazırlanan 01.01.2016 - 31.12.2016 Hesap 
Dönemi Bağlı Şirket Raporu’nun Sonuç Bölümü:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ’nun Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’inin 10. Maddesine istinaden Ortaklığı-
mız’ın THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden yakıt ikmal / temin işlem-
lerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2016 yılı finansal tablolarda yer 
alan satışların maliyetine oranının %10’dan fazlasına ulaşması ve 2017 hesap döneminde de aynı 
nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla, 
Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemler raporunda; THY Opet 
Havacılık Yakıtları A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.
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SORUMLULUK BEYANI 

SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN “SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA
ILIŞKIN ESASLAR TEBLIĞI”NIN IKINCI BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESI GEREĞINCE HAZIRLANAN
SORUMLULUK BEYANI

FINANSAL TABLO VE FAALIYET RAPORLARININ KABULÜNE ILIŞKIN YÖNETIM KURULU’NUN
KARAR TARIHI: 10.03.2016
KARAR SAYISI: 45

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 10.03.2017 tarih, 45 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal 
tablolar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ektedir. Buna göre; 

a) Söz konusu finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini, 

b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konular-
da gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir 
eksiklik içermediğini, 

e) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre 
hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kâr zararıyla ilgili gerçeği dürüst 
bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, 
Ortaklığımız’ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan 
ederiz. 

Saygılarımızla, 

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Dr. Zekeriya DEMİR
Muhasebe ve Mali Kontrol  

Başkanı 

Dr. Murat ŞEKER
Genel Müdür (Mali) Yrd. 

Bilal EKŞİ
Genel Müdür

TÜRK HAVA YOLLARI
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI
ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren 
Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal
Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu



BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’na 

Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Rapor 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona 
eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli 
muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Yönetimin Konsolicle Finansal Tablolara Ilişkin Sorumluluğu 
Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya 
hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız 
denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. 
Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki 
muhakemesine dayanır. 

Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal tablolarının 
hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme 
amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan 
muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

Görüş 
Görüşümüze göre konsolide finansal tablolar, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun 
bir biçimde sunmaktadır. 

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ilişkin Rapor 

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi 
Raporu 10 Mart 2017 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup’un 1 Ocak —31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, TTK ile Şirket 
esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

3) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri 
vermiştir. 
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Bağımsız 
 Denetimden Geçmiş

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Dipnot Referansları 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7  4.776  727 
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7-20  3.746  2.218 
Diğer Finansal Yükümlülükler 8  13  44 
Ticari Borçlar   

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9  455  383 
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10  1.714  1.566 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11  504  351 
Diğer Borçlar   
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  326  245 

Türev Araçlar 41  514  1.650 
Ertelenmiş Gelirler 15  2.803  3.209 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38  8  29 
Kısa Vadeli Karşılıklar

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25  155  150 
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25  60  44 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29  758  632 
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  15.832  11.248 

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7-20  27.526  19.294 
Diğer Borçlar   

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  39  34 
Ertelenmiş Gelirler 15  20  46 
Uzun Vadeli Karşılıklar   

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 27  397  348 
Vadeli Karşılıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38  3.361  2.578 
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  31.343  22.300 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye 30  1.380  1.380 
Sermaye Düzeltmesi Farkları 30  1.124  1.124 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş   

 Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   
- Tanımlanmış Emeklilik Paylarındaki Aktüeryal Kayıplar 30 (37) (23)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş   
 Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   
- Yabancı Para Çevrim Farkları 30  7.685  4.836 
- Riskten Korunma Kayıpları 30  69 (952)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30  59  59 
Geçmiş Yıllar Karları 30  7.666  4.673 
Net Dönem (Zararı) / Karı (47)  2.993 
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 17.899 14.090 

TOPLAM KAYNAKLAR  65.074  47.638 

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız 
 Denetimden Geçmiş

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Dipnot Referansları 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 5  5.159  2.617 
Finansal Yatırımlar 6  1.228  180 
Ticari Alacaklar   

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9  -  1 
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10  1.334  1.051 

Diğer Alacaklar   
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9  9  7 
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  2.968  4.019 

Türev Araçlar 41  694  290 
Stoklar 13  763  628 
Peşin Ödenmiş Giderler 15  346  215 
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38  79  35 
Diğer Dönen Varlıklar 29  93  105 
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 12.673  9.148 

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 6  165  3 
Diğer Alacaklar   

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  1.815  3.078 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3  869  715 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16  2  2 
Maddi Duran Varlıklar 17  47.422  33.191 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar   

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18  259  258 
- Şerefiye 19  44  36 

Peşin Ödenmiş Giderler 15  1.825  1.207 
TOPLAM DURAN VARLIKLAR  52.401  38.490 

TOPLAM VARLIKLAR  65.074  47.638 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız 
 Denetimden Geçmiş

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş

Dipnot Referansları
1 Ocak- 

31 Aralık 2016
1 Ocak- 

31 Aralık 2015
KÂR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 31  29.468  28.752 
Satışların Maliyeti (-) 32 (26.051) (22.959)
BRÜT KAR  3.417  5.793 
Genel Yönetim Giderleri (-) 33 (948) (740)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) 33 (3.493) (3.129)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34  439  646 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 (280) (84)
ESAS FAALİYET (ZARARI) / KARI (865)  2.486 
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35  420  286 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 35 (59) (3)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından 
Paylar

3  130 226

FİNANSMAN GELİRİ/GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET (ZARARI) / KARI (374)  2.995 
Finansman Gelirleri 37  1.074  1.450 
Finansman Giderleri (-) 37 (698) (534)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 2 3.911 
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (49) (918)
Dönem Vergi Gideri 38 (65) (34)
Ertelenmiş Vergi Gideri 38  16 (884)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI) / KARI (47)  2.993 

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar  3.870  1.946 
Yabancı Para Çevrim Farkları  2.849  2.469 
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları / Kayıpları 1.262 (657)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 14  3 
Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergi Gideri/Geliri (255)  131 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (14) (3)
Tanımlanmış Emeklilik Planlarındaki Aktüeryal Kazanç/Kayıplar (18) (4)
Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergi Gideri/Geliri  4  1 
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.856 1.943 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  3.809  4.936 
Pay Başına (Zarar) / Kazanç (Kr) 39 (0,03) 2,17 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot Referansları 1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Net Dönem (Zararı) / Karı (47) 2.993

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17-18 3.470 2.534

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 25-27 83 96

Borç Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 25 16 7

Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 17 13

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 35-37 (267) (73)

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 37 619 445

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler (1.307) (788)

Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 6 7

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kazançları ile İlgili Düzeltmeler - (13)

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer (Kazançları) / Kayıpları ile İlgili Düzeltmeler 37 (266) 27

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3 (130) (226)

Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler 38 49 918

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar / (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 47 (7)

Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar ile İlgili Düzeltmeler 84 -

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.374 5.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış (52) 256

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) 1.092 (806)

Stoklardaki Artışlar İle İlgili Düzeltmeler (2) (57)

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış (386) (328)

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (7) (44)

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artış (156) 58

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) 68 (19)

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış 23 28

Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış (964) (949)

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış 42 12

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2.032 4.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 27 (47) (25)

Vergi İadeleri (Ödemeleri) 38 (44) (17)

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit    1.941 4.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışı (18) -

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 370 49

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (*) 17-18 (2.651) (2.008)

Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit (Çıkışları) / Girişleri (1.028) 68

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 2.207 290

Alınan Temettüler 66 73

Alınan Faiz 259 72

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları (795) (1.456)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Kredilerden Elde Edilen Nakit 4.476 727

Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (2.686) (1.830)

Ödenen Faiz (359) (329)

Diğer Nakit Çıkışları (35) (11)

Finansman faaliyetlerden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit 1.396 (1.443)
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim 2.542 1.143
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 2.617 1.474
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 5 5.159 2.617

(*) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren dönemde 10.142 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 7.491 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır (31 Aralık 2015: 8.754 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran 
varlık alımının 6.746 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR
2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 

Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli 
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (‘SPK’) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan Seri:II,14.1 no’lu ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ (‘Tebliğ’) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler 
dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.

Ölçüm Esasları
Gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkuller ve bazı finansal araçlar dışında finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmak-
tadır. Tarihsel maliyet genellikle mal ve hizmet karşılığında verilen bedelin gerçeğe uygun değerine dayanır. Gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan yöntemler 
ayrıca Not:2.4.8’de ve Not:2.4.14’te belirtilmiştir. 

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi
Geçerli para birimi
Şirket’in ikamet ettiği ülkenin para birimi Türk Lirası (TL) olmasına rağmen, Şirket’in geçerli para birimi ABD Doları’dır. Şirket’in faaliyetleri üzerinde ABD Doları’nın 
etkisi önemlidir ve ABD Doları Şirket’le alakalı durumların altında yatan ekonomik özü yansıtır. Bu sebeple, Şirket ABD Doları’nı finansal raporlarındaki ölçüm kalem-
lerinde ve raporlama para birimi olarak kullanmaktadır. Finansal tablolardaki ölçüm kalemi olarak seçilen para birimi hariç bütün para birimleri yabancı para olarak 
ele alınmaktadır. Böylece, Türkiye Muhasebe Standartları 21 “Yabancı Para Birimi Kur Farkı Değişikliklerinin Etkisi‘ ne göre, ABD Doları olarak gösterilmeyen işlem ve 
bakiyeler ABD Doları olarak tekrar hesaplanmıştır. Finansal tablolar TTK’nın 70. maddesi uyarınca Türk Lirası cinsinden sunulmaktadır.

Aksi belirtilmedikçe, tutarlar en yakın milyon değerine yuvarlanmıştır.

Sunum para birimine çevrim
Grup’un sunum para birimi TL’dir. TMS 21 (“Kur Değişimlerinin Etkileri”) kapsamında ABD Doları olarak hazırlanan finansal tablolar aşağıdaki yöntemle TL’ye çevril-
miştir:

(a) Bilançodaki varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ABD Doları döviz alış kuru kullanılarak 
TL’ye çevrilmiştir.

(b) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu aylık ortalama ABD Doları döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir.

(c) Ortaya çıkan tüm kur farkları, çevrim farkı adı altında özkaynakların ayrı bir unsuru olarak gösterilmiştir. 

Konsolidasyon Esasları
a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b) paragrafında yer alan hususlar kapsamında, ana ortaklık olan THY ile bağlı ortaklıklar ve iş ortaklarının mali 
tablolarını içermektedir. Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında 
muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.

b) Şirket’in on adet İş Ortaklığı vardır (Not:1). Şirket’in İş Ortaklıkları, stratejik, finansman ve işletme politikası kararlarının Grup’un ve diğer tarafların 
oybirliği ile kararını gerektiren müşterek kontrole tabi ekonomik faaliyetlerdir. Şirket tarafından müşterek kontrol edilen bu işletmeler, özkaynak yöntemiyle 
muhasebeleşmektedir. 

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. GRUP’UN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“Şirket” veya “THY”) 1933 yılında Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Şirket’in hissedarları ve hisse dağılımı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı %49,12  %49,12
Diğer (Halka Açık Kısım) %50,88 %50,88
Toplam %100,00 %100,00

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket ile Bağlı Ortaklıklarında (hep birlikte “Grup”) çalışan toplam personel sayısı 30.541 (tam tutar)’dir (31 Aralık 2015: 27.676 (tam tutar)). 31 
Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 29.733 (tam tutar) ve 26.391 (tam tutar)’dir. 

Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup merkez adresi aşağıdaki gibidir:

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Caddesi No: 3/1 34149 Yeşilköy İSTANBUL.

Şirket’in hisse senetleri 1990 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

Ortaklık Oranı

Şirket ünvanı Faaliyet konusu 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Kayıtlı olduğu ülke
THY Teknik A.Ş. (THY Teknik) (*) Teknik Bakım %100 %100 Türkiye
THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. (THY Aydın Çıldır) Havaalanı İşletme %100 %100 Türkiye

(*) THY Teknik’in 22 Mayıs 2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda THY Habom A.Ş. ile birleşme kararı alınmıştır. Birleşme tüm varlık, yükümlülük ve hakların transfer edilmesiyle THY Teknik’in yasal yapısı 
altında gerçekleştirilmiştir. Birleşme 10 Haziran 2015 tarihinde tescil edilip yayımlanmıştır.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla iş ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

Şirket ünvanı
Şirketin ve  

Faaliyetin Yeri Ortaklık Oranı (*)
Sahip Olunan Oy 

Hakkı (*) Ana Faaliyet Konusu
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Sun Express) Türkiye %50 %50 Hava Taşımacılığı
THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Turkish DO&CO) Türkiye %50 %50 İkram Hizmetleri
P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti. (TEC) Türkiye %49 %49 Teknik Bakım
TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (TGS) Türkiye %50 %50 Yer Hizmetleri
THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. (THY Opet) Türkiye %50 %50 Havacılık Yakıtları
Goodrich Thy Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti. (Goodrich) Türkiye %40 %40 Teknik Bakım
Uçak Koltuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Uçak Koltuk) Türkiye %50 %50 Uçak Kabin İçi Ürünleri
TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (TCI) Türkiye %50 %50 Uçak Kabin İçi Ürünleri

Türkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş. (Türkbine Teknik) (*) Türkiye - -
Gaz Türbinleri Bakım 

Hizmeti
Vergi İade Aracılık A.Ş. Türkiye %30 %30 KDV İade ve Danışmanlık

(*) Şirket’in Turkbine Teknik’te bulunan %50 oranındaki hisselerinin tamamı 7 Aralık 2016 tarihinde 4 TL bedelle satılmıştır.

Grup, TEC, Goodrich ve Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin sırasıyla, %49, %40 ve %30’una sahiptir. Grup ve diğer yatırımcılar arasındaki sözleşmeler uyarınca, faaliyetlere ilişkin 
kararlar Grup ve diğer ortaklar ile müştereken alınmaktadır. Bu sebeple, Grup, TEC, Goodrich ve Vergi İade Aracılık A.Ş.’yi, iş ortaklığı olarak değerlendirmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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2.  FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.3  MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde, hem de gelecek dönemlerde ileriye yönelik olarak uygulanır.

Tespit edilen önemli muhasebe hataları, geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.

31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal durum tabloları hazırlanırken, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarda uygulanan önemli tahmin ve 
varsayımların aynıları uygulanmıştır. 

2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

2.4.1 Hasılat
Hizmet Sunumu:
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Yolcu ve kargo taşıma gelirleri, taşıma hizmeti tamamlandığında 
faaliyet geliri olarak kaydedilmektedir. Satılan ancak henüz kullanılmayan (uçulmayan) biletler, yolcu uçuş yükümlülüğü olarak kaydedilmektedir. 

Grup tarihsel istatistikler kullanarak uçulmayan ve geçerliliğini yitirmiş biletler hakkında tahmini hesaplamalar yapabilmektedir. Kullanılmayacağı tahmin edilen 
biletler, faaliyet geliri içerisinde kaydedilmiştir. Yolcu gelirlerine ilişkin olarak acentelere verilecek komisyonlar taşımacılık hizmeti gerçekleştiğinde gider olarak 
kaydedilmektedir.

Teknik bakım ve onarım desteği hizmetleri, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir 
tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul 
değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.

Temettü ve Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine 
indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.

2.4.2 Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve 
stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. 

Stokların maliyetinin hesaplanmasında ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış 
fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (DEVAMI) 

Konsolidasyon Esasları (devamı)
Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda İş Ortaklıkları, maliyet bedelinin İş Ortaklığı’nın net varlıklarındaki edinim sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup’un 
payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan İş Ortaklığı’nda oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. 
İş Ortaklığı’nın, Grup’un İş Ortaklığı’ndaki payını (özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan 
zararları kayıtlara alınmaz.

İşletme Birleşmeleri
İşletme birleşmeleri, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarih olan birleşme tarihinde satın alma metodu kullanılarak muhasebeleştirilir. Kontrol, işletmenin yatırım 
yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme 
üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olduğu durumda ortaya çıkmaktadır. Kontrol değerlendirilirken ifa edilebilir potansiyel oy hakları Grup tarafından 
dikkate alınmaktadır.

Grup satın alma tarihindeki şerefiyeyi aşağıdaki şekilde ölçmektedir:

 » Satın alma bedelinin gerçeğe uygun değeri; artı
 » İşletme birleşmelerinde edinilen işletme üzerindeki kontrol gücü olmayan payların kayıtlı değeri; artı
 » Eğer işletme birleşmesi birden çok seferde gerçekleştiriliyorsa edinen işletmenin daha önceden elde tuttuğu edinilen işletmedeki özkaynak payının birleşme 

tarihindeki gerçeğe uygun değeri; eksi
 » Tanımlanabilir edinilen varlık ve varsayılan yükümlülüklerin muhasebeleştirilen net değeri (genelde gerçeğe uygun değeri).

Eğer yapılan değerlemede negatif bir sonuca ulaşılırsa, pazarlık satın alımı doğrudan kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

Satın alma bedeli var olan ilişkilerin kurulmasıyla ilgili tutarları içermez. Bu tutarlar genelde kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup’un katlandığı, borçlanma senetleri veya pay senedine dayalı menkul kıymetler ihraçlarıyla ilişkili giderler dışındaki işlem 
maliyetleri tahakkuk ettiğinde giderleştirilir.

2.2 TMS’YE UYGUNLUK BEYANI

Şirket ve bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun 
olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Ser-
maye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.

31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 10 Mart 2017 tarihinde onaylanmış ve yayımlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un 
ve ilgili düzenleyici kuruluşların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)
2.4.4  Kiralama İşlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet 
kiralaması olarak sınıflandırılır.

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak 
aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, konsolide bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. 

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan 
veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki koşullu kiralar oluştukları dönemde gider 
olarak kaydedilir.

Operasyonel kiralamalardan elde edilen kira geliri ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntemle kayıtlara alınır. Operasyonel kiralamanın müzakere edilmesi ve düzen-
lenmesinde tahakkuk eden ilk direkt maliyetler kiralanan varlığın defter değerine eklenir ve kira dönemi boyunca doğrusal yöntemle kayıtlara alınır.

2.4.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden, bi-
rikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararı düşüldükten sonraki net değeri ile belirtilir. Diğer maddi olmayan varlıklar ise faydalı ömürleri olan 3 ve 5 yıl boyunca 
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulmaktadır. Slot hakları ise; süre konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığından dolayı, sınırsız 
yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlık kapsamında değerlendirilmiştir.

Şerefiye 
Bağlı ortaklık edinimlerinden doğan şerefiye, maddi olmayan duran varlıklar içerisinde gösterilir. Şerefiyenin ilk kaydı ile ilgili bilgi için dipnot 2.1’e bakınız. 

Sonraki ölçüm 
Şerefiye, maliyet değerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ölçülür.

2.4.6 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, ilgili raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını.(sınırsız yararlı ömre sahip varlıklar için değer 
kaybının olduğuna dair bir gösterge olduğunda) değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu 
varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü 
meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanı-
mından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları 
konsolide kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde 
ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü muhasebeleştirilme-
miş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara 
yansıtılır.

Grup, değer düşüklüğü testi yapılacak en alt seviye nakit yaratan birim olarak topluca uçaklarını, yedek motorlarını ve simülatörlerini (“Uçaklar”) belirlemiştir ve 
değer düşüklüğü hesaplaması Uçaklar için toplu bazda yapılmaktadır. Grup, uçakların net defter değerlerinin geri kazanılabilir değerlerini aşıp aşmadığını kontrol 
ederken, geri kazanılabilir değer tespitinde kullanım değeri ile satış masrafları düşülmüş ABD Doları net satış fiyatlarının yüksek olanını kullanmaktadır. Uçaklar için 
net satış fiyatı, uluslararası ikinci el uçak fiyat kataloglarına göre tespit edilmektedir.

Net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerler arasındaki farktaki dönemsel değişimler yatırım faaliyetlerinden diğer gelir/gider grubu altında kaydedilmektedir.
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)
2.4.3 Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 

İnşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve 
satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için 
kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 
amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana 
tabi tutulur.

Grup, doğrudan satın almayla veya finansal kiralama ile edinilen uçaklarının maliyetlerini uçak gövdesinin ve motorlarının yapılacak büyük bakımlar sırasında yenile-
necek olan önemli kısımlarını dikkate alarak gövde, gövde büyük bakım, motor ve motor büyük bakım olacak şekilde parçalara ayırmaktadır. Gövde büyük bakım ve 
motor büyük bakım parçaları bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan ömrünün düşük olanı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Takip eden büyük 
gövde ve motor bakımları da gerçekleştiğinde aktifleştirilerek, bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan ömrünün kısa olanı üzerinden amortismana tabi 
tutulmaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri 
arasındaki fark olarak belirlenir ve kâr veya zarara dahil edilir.

Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve kalıntı değerleri aşağıda belirtilmiştir:

Faydalı Ömür (yıl) Kalıntı değer
Binalar 25 ve 50 -
Uçak gövde ve motorları 20 %10 
Kargo uçakları gövde ve motorları 20 %10 
Gövde büyük bakım 6 -
Motor büyük bakım 3-8 -
Yedek motor büyük bakım 3 ve 13 -
Komponentler 7 -
Tamir edilebilen yedek parçalar 3 ve 7 -
Simülatörler 20 %10
Makina ve ekipmanlar 3-15 -
Döşeme ve demirbaşlar 3-15 -
Taşıtlar 4-7 -
Diğer maddi varlıklar 4-15 -
Özel maliyetler Kira süresi /5 yıl -
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)
2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)
(a) Finansal Varlıklar (devamı)

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her raporlama tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık 
grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. 

Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlığın veya varlık 
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne 
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı 
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın 
kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda bu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler, kâr veya zarar 
içinde muhasebeleştirilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında 
meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer 
düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kâr / zararda iptal edilir. Değer 
düşüklüğü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek 
olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun 
değerlerine yakındır.

(b) Finansal Yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma 
esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal 
yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler olarak ya da diğer finansal yükümlülükler olarak 
sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, raporlama 
tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, kâr / zararda muhasebeleştirilir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)
2.4.7 Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi 
ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm 
borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kâr veya zararda kaydedilmektedir.

2.4.8 Finansal Araçlar 
(a) Finansal Varlıklar 
Finansal varlık ve borçlar, Grup’un bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Grup’un konsolide finansal tablolarında yer alır. Finansal yatırımlar, 
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde kayıtlara gerçeğe uygun piyasa 
değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkili harcamalar düşüldükten sonra alınır. 

Grup finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk 
ve getirilerinin sahipliğini bir alım satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. Grup tarafından devredilen finansal varlıklardan 
yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak muhasebeleştirilir.

Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan ticari işlem tarihinde kayıtlara 
alınır.

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak 
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına bağlı olarak yapılır ve ilk muhasebeleştirme sırasında belirlenir.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Grup’un finansal varlığı elde etmesinin başlıca amacının yakın bir tarihte varlığı elden çıkarma olması, finansal varlığın Grup’un hep birlikte yönettiği ve kısa vadede 
oluşan kârların hemen realize edildiği tanımlanmış bir finansal araç portföyünün bir parçasını oluşturması ve finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak 
belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde söz konusu finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmesi sonucu oluşan kazanç ya da kayıp, kâr/zararda 
muhasebeleştirilir. 

Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi; finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal 
aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam olarak ilgili finansal 
varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılma suretiyle 
hesaplanmaktadır. 

Kredi ve alacaklar
Ticari alacaklar, kredi alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama 
dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir.
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)
2.4.9 Kur Değişiminin Etkileri (devamı)

31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama ABD Doları/TL kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıl 3,5192 3,0181
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıl 2,9076 2,7191
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıl 2,3189 2,1865

31 Aralık 2016, 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama Avro /ABD Doları kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıl 1,0542 1,1059
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıl 1,0929 1,1102
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıl 1,2164 1,3282

2.4.10 Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç, net kârın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Türkiye’de şirketler, sermayelerini, 
hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış 
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük 
olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

2.4.11 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 

2.4.12 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının 
güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz 
önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili 
nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının 
beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak 
muhasebeleştirilir.

Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler 
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve muhasebeleştirilir. 

Grup’un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen 
ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)
2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)
(b) Finansal Yükümlülükler (devamı)

Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Diğer finansal 
yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması 
yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak 
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi
Grup, içinde bulunduğu sektör ve faaliyetlerinin doğası gereği, kur ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklerden etkilenebilmektedir. 

Faiz oranı riskinin en önemli kaynağı finansal kiralama borçlarıdır. Grup’un politikası, bazı sabit faiz oranlı borçlarını, türev finansal araçlar kullanılarak, 
değişken faiz oranlı borçlara ve Avro cinsinden bazı borçlarını, ABD Doları cinsinden borçlara dönüştürmektir. Bu amaçla edinilen türev finansal araçlar riskten 
korunma muhasebesine konu edilmemekte ve ilgili finansal araçlardan kaynaklanan gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zararları doğrudan kâr veya zararda 
muhasebeleştirilmektedir. Grup ayrıca değişken faiz oranlı finansal kiralama borçlarından bazılarını, türev finansal araçlar kullanarak sabit faiz oranlı finansal 
kiralama borçlarına dönüştürmüştür. 

Grup 2009 yılından itibaren söz konusu işlemleri faiz oranına ilişkin nakit akım riskinden korunma işlemi olarak muhasebeleştirmektedir. Grup buna ek olarak 2009 
yılından itibaren uçak yakıt fiyat risklerinden korunmak amaçlı türev finansal araçlar edinmeye başlamıştır. Grup söz konusu işlemleri uçak yakıt fiyatlarına ilişkin 
nakit akım riskinden korunma işlemi olarak muhasebeleştirmektedir. 

Türev finansal araçların kullanımı, Grup’un risk yönetim stratejisine uygun olarak türev finansal araçların kullanımı ile ilgili kararların yönetim kurulu tarafından 
onaylandığı Grup politikası doğrultusunda yönetilmektedir. 

Grup, türev finansal araçları spekülatif amaçlı kullanmamaktadır. 

Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin dolması, satılması ya da kullanılması veya finansal riskten korunma 
muhasebesi için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiği durumda son verilir. İlgili tarihte, özkaynak içerisinde kayda alınmış olan finansal riskten korunma 
aracından kaynaklanan kümülatif kazanç veya zarara işlemin gerçekleşmesinin beklendiği tarihe kadar özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten 
korunan işlem gerçekleşmez ise özkaynak içindeki kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kâr zararına kaydedilir.

Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile hesaplanır ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değer ile tekrar hesaplanır. 
Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler 
doğrudan özkaynak içerisinde etkin olmayan kısmı ise doğrudan kâr veya zararda kayıtlara alınır.

2.4.9 Kur Değişiminin Etkileri
Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak ABD Doları’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço 
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak ABD Doları’na çevrilmiştir.
Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârları / zararları kâr veya zararda yer almaktadır.
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)
2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı)
Ertelenmiş vergi (devamı)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük 
olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 
hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi 
yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması 
şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının 
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi 
itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin 
hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği 
yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık 
ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle 
ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta 
muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, kâr veya 
zararda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen 
varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde 
bulundurulur.

2.4.16 Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet teşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşviğin elde edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara 
yansıtılmaz.

Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılır. 
Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kâr veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, kazanılmamış gelir 
olarak finansal durum tablosu (bilanço) ile ilişkilendirilmekte ve ilgili varlıkların ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılmaktadır. 

Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin acil finansman desteği sağlamak amacıyla 
verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirilir.

2.4.17 Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. TMS 19 Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeleştirilen 
kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış 
ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. 
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2.4.13 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren, hava taşımacılığı ve uçak teknik bakım 
faaliyetleri olmak üzere iki faaliyet bölümü bulunmaktadır. Şirket yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken TMS’ye uygun olarak hesaplanan faaliyet kârını 
kullanmaktadır.

2.4.14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil 
olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. 

Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde kâr veya zarara dahil edilirler.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi 
durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kâr/zarar, oluştukları dönemde kâr 
veya zarara dahil edilir.

Gerçeğe uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına veya stoklara yapılan bir transfer 
gerçeğe uygun değer ile yapılır. Transfer sonrasında TMS 16 veya TMS 2’ye göre yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün 
kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Kullanım şeklindeki değişiklikten önceki ve değişikliğin gerçekleştiği tarihteki 
gerçeğe uygun değer arasındaki fark, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerde olduğu gibi kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlaması izni vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da 
yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir 
kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yer 
verilen kârdan farklılık gösterir. 

Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan 
tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, 
gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık 
ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara 
alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI (DEVAMI)

Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve hurda değerleri:
Grup, maddi varlıkların üzerinden Not 2.4.3’te belirtilen faydalı ömürleri ve hurda değerleri dikkate alarak amortisman ayırmaktadır.

Ertelenmiş vergi:
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için 
ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile 
TFRS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Grup’un gelecekte oluşacak kârlardan indirilebilecek 
kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da 
tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.

KVK 32/A ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın etkileri:
5838 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesi ile yatırımları kazanç vergileri 
yoluyla özendirmek amacıyla, yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli vergi uygulanması esası getirilmiştir. Getirilen sistem teşvikli yatırımlardan elde edilen 
kazancın yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oran ile vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sisteme ilişkin esaslar 14 Temmuz 2009 tarih ve 
2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 
Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile açıklanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile daha önceleri yürürlükte olan ve yatırım harcamalarının belli bir yüzdesinin kurumlar vergisi matrahından indirilmesini sağlayan Yatırım 
İndirimi uygulamasından farklı olarak, teşvikli yatırım tutarı üzerinden Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen “yatırıma katkı oranı” uygulanarak hesaplanacak 
“yatırıma katkı tutarı”na ulaşılıncaya kadar teşvikli yatırımdan elde edilen kazancın indirimli kurumlar vergisi oranı ile vergilendirilerek yatırımın desteklenmesi söz 
konusudur.

Grup 2010-2014 (Aralık ayı hariç) yıllarında filosuna katılan finansal kiralamalı uçaklar için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü’nden 28 Aralık 2010 tarih ve 99256 sayılı Teşvik Belgesi almıştır. Buna göre söz konusu döneme ait uçak yatırımına ilişkin olarak %20 yatırıma katkı tutarı 
ve %50 kurumlar vergisi indirim oranı geçerlidir. Diğer yandan da, Aralık 2014’ten itibaren filoya dahil edilecek uçaklar için, 18.12.2014 tarih ve 117132 no’ lu teşvik 
belgesi temin edilmiştir. Aralık 2014 yılı ve sonrası için filoya dahil edilecek uçaklar için temin edilen 18 Aralık 2014 tarih ve 117132 sayılı Teşvik Belgesi’ne göre yatırıma 
katkı oranı %15, indirimli kurumlar vergisi oranı %50’dir.

31 Aralık 2016 tarihine kadar söz konusu teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar nedeniyle hak kazanılan toplam yatırıma katkı tutarı 4.750 TL’dir (31 Aralık 
2015 : 3.545 TL). Yatırıma katkı tutarı ileride doğacak kurumlar vergisinden tamamen indirilene kadar bu yatırımlara isabet eden kazançlar %20 kurumlar vergisi 
oranı yerine %10 kurumlar vergisi oranından (%50 indirimli olarak) vergilendirilecektir. 

TMS 12 “Gelir Vergileri” ve TMS 20 “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” standartları, devlet teşviklerinin veya yatırımlara 
ilişkin vergi avantajlarının muhasebeleştirilmesi yöntemleri ile ilgili net bir husus içermemekle birlikte, Grup ilgili Bakanlar Kurulu kararları ile getirilen teşvik 
uygulaması ile “yatırıma katkı tutarı”ndan faydalanmanın ilgili yatırımdan elde edilecek kazanca ve dolayısıyla ilgili varlığın geri kazanılmasına bağlı olması ve 
“yatırıma katkı tutarı”ndan faydalanmanın uzun yıllar alacağı sebepleriyle, ilgili yatırım desteğinin, varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik bir biçimde gelir olarak 
kâr veya zararda muhasebeleştirilmesinin ilgili yatırım desteğinin doğasına daha uygun olacağı kanaatindedir.
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2.  FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.4  ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (DEVAMI)

2.4.18 Sermaye ve Taahhütler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş kârdan indirilerek kaydedilir.

2.4.19 Hibe Krediler
Hibe krediler; uçak ve motorların satın alımlarında veya finansal kiralama yöntemiyle elde edilmelerinde kazanılmaktadır. Grup, hibe kredileri aktiflerin 
maliyetinden düştükten sonra aktifleri ekonomik ömürleri süresince itfa etmektedir. Faaliyet kiralamasına ilişkin kazanılan hibe krediler, ertelenmiş gelir olarak 
kaydedilmekte ve kiralama süresince itfa edilmektedir. 

2.4.20 Bakım ve Onarım Giderleri
Maddi varlıkların ve kiralanan varlıkların düzenli bakımı ve onarımı için yapılan harcamalar, ilgili döneme faaliyet gideri olarak kaydedilmektedir. Sahip olunan 
veya finansal kiralama ile alınan uçakların büyük gövde ve motor bakımları gerçekleştiğinde aktifleştirilerek, bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan 
faydalı ömrünün kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Şirket, faaliyet kiralaması ile kullanılan uçaklarını kiraya verene belirli bir kondisyonda teslim 
etme ya da tazmin etme yükümlülüğündedir. Tahmini gövde büyük bakım maliyeti, gelecekte katlanılması tahmin edilen maliyeti bugünkü değerine indirgeyerek; 
tahmini motor bakım maliyeti ise motorun yıl içindeki çalışma saati göz önünde bulundurularak tahakkuk ettirilir ve kira sözleşmesi boyunca kâr veya zararda 
kaydedilir.

2.4.21 Sık Uçuş Programı
Grup, üyelerine “Miles and Smiles” adında bir Sık Uçuş Programı (Frequent Flyer Program) dahilinde birikmiş mesafe üzerinden ücretsiz uçuş ödülü vermektedir. 
Uçuş ödülü satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleştirilmektedir. Tahsil edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan menfaatlere 
dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça (taşıma hizmeti alındığında) gelir kaydedilmektedir.

Grup, aynı zamanda “Miles&Smiles” kredi kartı ve diğer program ortakları ile gerçekleştirilen promosyonlar dahilinde katılımcılara mil kredisi satmaktadır. Tutarlar, 
taşıma gerçekleştikçe gelir olarak kaydedilmektedir.

2.5 ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, koşullu varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve 
hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Grup geleceğe yönelik 
tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir.

Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda 
belirtilmiştir:

Varlıklarda Değer Düşüklüğü Tespit Çalışması:
Grup’un varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili temel varsayımları ve hesaplama yöntemi Not 2.4.6’da açıklanmıştır.

Sık uçuş programı yükümlülüğü hesaplaması:
Not 2.4.21’de belirtildiği gibi, Grup’un üyeleri için “Miles&Smiles” adında bir sık uçuş programı (FFP) bulunmaktadır. Söz konusu programa ilişkin yükümlülük 
hesaplamalarında uçuşlardan kazanılan miller için, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş veriler üzerinden istatistiki yöntemler kullanılarak bulunan kullanım oranı 
vasıtasıyla geçerliliğini yitirecek miller tahmin edilmektedir ve bu miller için bir yükümlülük hesaplanmamaktadır.
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.6 YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ STANDART VE YORUMLAR (DEVAMI)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)
Temmuz 2014’te yayımlanan UFRS 9 Standardı UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu 
versiyon daha önceki versiyonlarda yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması için yeni bir beklenen kredi 
kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş 
uygulamaları içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda UMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları 
yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Grup, standardın konsolide finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 16 Kiralama İşlemleri
Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu standart kiralama işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama 
İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler standartlarının ve 
yorumlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında da değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama 
olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan 
kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar 
için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli 
olacaktır ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın konsolide finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRYK 22 - Yabancı Paralı İşlemler ve Avans Tutarları 
UMSK tarafından verilen veya alınan avanslardan yabancı para cinsinden olanlar için hangi tarihli kurun dikkate alınacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek 
üzere UFRYK 22 yayımlanmıştır. Bu Yorum, işletmeler tarafından parasal olmayan kalem niteliğindeki peşin ödenen giderler veya avans olarak alınan gelirler için 
muhasebeleştirilen ve yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülükler için geçerlidir. İşlem tarihi, hangi tarihli kurun kullanılacağının belirlenmesi bakımından, 
peşin ödemeye ilişkin bir varlığın veya ertelenen gelire ilişkin bir yükümlülüğün ilk muhasebeleştirme tarihi olacaktır. Önceden alınan veya peşin olarak verilen birden 
fazla avans tutarı varsa, her bir avans tutarı için ayrı bir işlem tarihi belirlenmelidir. UFRYK 22’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018’den sonra başlayan raporlama dönemleri 
olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler – Açıklama İnisiyatifi
UMSK’nın geniş kapsamlı açıklama inisiyatifinin bir parçası olarak konsolide finansal tablolardaki gösterim ve açıklamaları iyileştirmek amacıyla UMS 7 Nakit Akış 
Tabloları standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle, finansman aktiviteleri sonucu yükümlülüklerde meydana gelen nakit bazlı ve nakit bazlı olmayan 
değişimlerin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesine olanak sağlanmış olacaktır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişiklikler – Gerçekleşmemiş Zararlar İçin Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Kayıtlara Alınması
Değişiklikler, bir indirilebilir geçici farkın söz konusu olup olmadığının, sadece varlığın net defter değeri ve raporlama dönemi sonundaki vergi matrahının 
karşılaştırılmasına bağlı bulunduğu ve ilgili varlığın net defter değerinde gelecekte meydana gelebilecek olası değişikliklerden veya tahmin edilen geri kazanılma 
şeklinden etkilenmeyeceği konusuna açıklık getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.6 YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ STANDART VE YORUMLAR

KGK tarafından yayınlanmış fakat yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken 
uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe 
girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme
Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal 
Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’da yapılan 
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal 
yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı 
gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine 
etkilerini değerlendirmektedir. 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
Eylül 2016’da yayımlanan yeni standart, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği değiştirip müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. 
Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zamana yayarak muhasebeleştirme konularında yeni 
yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu 
değişiklik 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın konsolide finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (“UFRS”) değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış 
fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından 
yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart 
ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki Değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’te, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu 
yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam 
etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlük tarihini 
ertelemektedir. UFRS 9 (2013)’ten sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Grup, standardın konsolide finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.6 YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ STANDART VE YORUMLAR (DEVAMI)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
(devamı)

UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi girişimi, yatırım fonu, menkul kıymetler veya yatırım amaçlı sigorta 
fonları gibi işletmeler tarafından sahip olunması durumunda, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımlar için UFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer yöntemini 
uygulamalarına imkan tanınması.

2.7 GERÇEĞE UYGUN DEĞERLERİN BELİRLENMESİ
Grup’un çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini 
gerektirmektedir. Uygulanabilir olması halinde, gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan varsayımlarla ilgili ilave bilgiler varlık veya yükümlülüğe özgü 
dipnotlarda sunulmuştur.

Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:

 » Seviye 1: Özdeş varlıklar veya borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

 » Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar veya borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) veya dolaylı olarak (fiyatlardan 
türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

 » Seviye 3: Varlık veya borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
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2. FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR (DEVAMI)
2.6 YENİ VE REVİZE EDİLMİŞ STANDART VE YORUMLAR (DEVAMI)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
(devamı)
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü
UMSK tarafından hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve bazı belirsizlikleri gidermek üzere UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler 
standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle; ödemesi nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı 
ödemelerin sınıflandırılması ve nakit olarak ödenenden özkaynağa dayalı araçla ödenen şekline dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki değişikliğin muhasebeleştirilmesi 
konularına açıklık getirilmektedir. Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümünde özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçümünde kullanılan 
aynı yaklaşım benimsenmiştir. Stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, belirli koşulların karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı finansal 
araçlar verilmek suretiyle yapılan ödemeler olarak muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup 
erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi 
UMSK tarafından yatırım amaçlı gayrimenkullerden diğer varlık gruplarına ve diğer varlık gruplarından yatırım amaçlı gayrimenkul grubuna transferlerine ilişkin kanıt 
sağlayan olaylar hakkında belirsizlikleri gidermek üzere UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle, yönetimin varlığın 
kullanımına ilişkin değişiklik niyetinin tek başına varlığın kullanım amacının değiştiğine kanıt oluşturmadığına açıklık getirilmiştir. Dolayısıyla, bir işletme yatırım 
amaçlı gayrimenkulü geliştirilmeden elden çıkarılmasına karar verdiğinde, gayrimenkul finansal tablo dışı bırakılıncaya (finansal tablodan çıkarılıncaya) kadar yatırım 
amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirilmeye devam edilir ve stok olarak yeniden sınıflandırılmaz. Benzer şekilde, işletme mevcut yatırım amaçlı gayrimenkulünü 
gelecekte aynı şekilde kullanımına devam etmek üzere yeniden yapılandırmaya başladığında, bu gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaya 
devam edilir ve yeniden yapılandırma süresince sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir. 

UFRS’deki iyileştirmeler
Uygulamadaki standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2014-2016 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
geçerlidir. Grup, değişikliğin konsolide finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Yıllık iyileştirmeler - 2014–2016 Dönemi

UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması”

UFRS’leri ilk kez uygulayacak olanlar için finansal araçlara ilişkin açıklamalar, çalışanlara sağlanan faydalar ve yatırım işletmelerinin konsolidasyonuna ilişkin olarak 
2012-2014 dönemi yıllık iyileştirmeleri kapsamında sağlanan kısa vadeli muafiyetlerin kaldırılması.

UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımlara İlişkin Açıklamalar”

UFRS 12’nin kapsamının daha açık şekilde ifade edilmesine yönelik olarak bir işletmenin bağlı ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki yatırımlarını satış 
amaçlı olarak sınıflandırılması (elden çıkarılacak varlık grubu içerisine dahil edilmesi) durumunda, UFRS 12 uyarınca yapılması gerekli olan özet finansal bilgilerin 
açıklamasının gerekli olmadığının eklenmesi.

TÜRK HAVA YOLLARI 
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3. DIĞER IŞLETMELERDEKI PAYLAR (DEVAMI)

TEC’in 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 590 439
Yükümlülükler 277 281
Özkaynaklar 313 158
Grup’un özkaynaklardaki payı 152 77

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 1.032 656
Dönem kârı 104  28 
Dönem kârında Grup'un payı 51  14 

TGS’nin 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 405 405
Yükümlülükler 188 173
Özkaynaklar 217 232
Grup’un özkaynaklardaki payı 108 116

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 789 712
Dönem kârı 34 69
Dönem kârında Grup'un payı 17 35

THY Opet’in 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 1.611 620
Yükümlülükler 1.403 458
Özkaynaklar 208 162
Grup’un özkaynaklardaki payı 103 81

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 4.096 5.055
Dönem kârı 116 76
Dönem kârında Grup'un payı 57 38
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3. DIĞER IŞLETMELERDEKI PAYLAR

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iş ortaklıkları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Sun Express 271 262
Turkish DO&CO 198 157
TEC 152 77
TGS 108 116
THY Opet 103 81
Uçak Koltuk 18 6
TCI 12 7
Goodrich 6 2
Vergi İade Aracılık * 1 -
Türkbine Teknik - 7

869 715
(*) Grup’un, iş ortaklığının öz kaynaklardaki payı 1 TL’den azdır.

Sun Express’in 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 3.518 2.364
Yükümlülükler 2.976 1.840
Özkaynaklar 542 524
Grup’un özkaynaklardaki payı 271 262

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 3.275 3.332
Dönem (zararı) / kârı (76) 204
Dönem (zararında) / kârında Grup'un payı (38) 102

Turkish DO&CO’nun 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 611 506
Yükümlülükler 214 193
Özkaynaklar 397 313
Grup’un özkaynaklardaki payı 198 157

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 1.077 1.023
Dönem (zararı) / kârı 96 91
Dönem (zararında) / kârında Grup'un payı 48 46
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3. DIĞER IŞLETMELERDEKI PAYLAR (DEVAMI)

Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 3 1
Yükümlülükler 1 1
Özkaynaklar 2 -
Grup’un özkaynaklardaki payı 1 -

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 2 -
Dönem (zararı) - (1)
Dönem (zararında) Grup'un payı - -

Turkbine Teknik’in 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar - 14
Yükümlülükler - -
Özkaynaklar - 14
Grup’un özkaynaklardaki payı - 7

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat - 2
Dönem kârı - 1
Dönem kârında Grup'un payı - -

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr / (zarar) içindeki payları aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

Sun Express (38) 102
Turkish DO&CO 48 46
TGS 17 35
THY Opet 57 38
TEC 51 14
TCI (3) (11)
Türkbine Teknik - -
Uçak Koltuk (4) 1
Goodrich 2 1
Toplam 130 226
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3. DIĞER IŞLETMELERDEKI PAYLAR (DEVAMI)

Uçak Koltuk’un 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 69  48 
Yükümlülükler 33  36 
Özkaynaklar 36  12 
Grup’un özkaynaklardaki payı 18  6 

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 27  20 
Dönem (zararı) / kârı (7)  3 
Dönem (zararında) / kârında Grup'un payı (4)  1 

TCI’nın 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir :

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 39 32
Yükümlülükler 15 19
Özkaynaklar 24 13
Grup’un özkaynaklardaki payı 12 7

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 20 24
Dönem (zararı) (6) (22)
Dönem (zararında) Grup'un payı (3) (11)

Goodrich’in 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Varlıklar 19 13
Yükümlülükler 8 8
Özkaynaklar 11 5
Grup’un özkaynaklardaki payı 6 2

1 Ocak-  
31 Aralık 2016

1 Ocak-  
31 Aralık 2015

Hasılat 31 27
Dönem kârı 4 2
Dönem kârında Grup'un payı 2 1

TÜRK HAVA YOLLARI 
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (DEVAMI)
4.2 VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
Bölüm Sonuçları:

1 Ocak - 31 Aralık 2016 Havacılık Teknik Bölümlerarası Eliminasyon Toplam

Grup Dışı Hasılat  28.959  509  -  29.468 
Bölümlerarası Hasılat  104  2.693 (2.797)  - 
Hasılat 29.063 3.202 (2.797)  29.468 
Satışların Maliyeti (-) (26.521) (2.341)  2.811 (26.051)
Brüt Kar 2.542 861 14  3.417 
Genel Yönetim Giderleri (-) (660) (303) 15 (948)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) (3.483) (12) 2 (3.493)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 465 98 (124)  439 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (285) (88) 93 (280)
Esas Faaliyet Karı (1.421) 556 - (865)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 420 - - 420 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (59) - - (59)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / Zarar-
larından Paylar 

75 55 - 130 

Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (985) 611 - (374)
Finansman Gelirleri 1.071 39 (36) 1.074 
Finansman Giderleri (-) (693) (41) 36 (698)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (607) 609 - 2 

1 Ocak - 31 Aralık 2015 Havacılık Teknik Bölümlerarası Eliminasyon Toplam

Grup Dışı Hasılat 28.247 505 -  28.752 
Bölümlerarası Hasılat 102 2.098 (2.200)  - 
Hasılat 28.349 2.603 (2.200) 28.752
Satışların Maliyeti (-) (23.156) (2.003) 2.200 (22.959)
Brüt Kar 5.193 600 - 5.793
Genel Yönetim Giderleri (-) (490) (267) 17 (740)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) (3.117) (12) - (3.129)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 694 81 (129)  646 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (139) (57) 112 (84)
Esas Faaliyet Karı 2.141 345 - 2.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 286 - -  286 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (3) - - (3)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / Zarar-
larından Paylar 

216 10 -  226 

Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı 2.640 355 - 2.995 
Finansman Gelirleri 1.462 23 (35) 1.450 
Finansman Giderleri (-) (533) (36) 35 (534)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar 3.569 342 - 3.911 
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Grup yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri hava 
taşımacılığı ve uçak teknik bakım hizmetleri bazında incelemektedir. Grup’un satış bilgilerine ilişkin detaylı bilgiler Not 31’de verilmiştir.

Hava Taşımacılığı (“Havacılık”)
Şirket’in ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmaktır.

Teknik Bakım Hizmetleri (“Teknik”)
Teknik bölümün ana faaliyet konusu, sivil havacılık sektöründe bakım onarım hizmeti ve her tür teknik ve altyapı desteği vermektir.

4.1 TOPLAM VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Toplam Varlıklar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Havacılık  64.524 47.106

Teknik  4.428 3.483

Toplam 68.952 50.589

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (3.878) (2.951)

Konsolide mali tablolara göre toplam varlıklar 65.074 47.638

Toplam Yükümlülükler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Havacılık  47.122 33.249

Teknik  1.603 1.477

Toplam 48.725 34.726

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (1.550) (1.178)

Konsolide mali tablolara göre toplam yükümlülükler 47.175 33.548
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6. FINANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
3 aydan uzun vadeli mevduatlar 1.228 180

3 aydan uzun vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016
123  ABD Doları %3,03 - %3,12 Mayıs 2017 433
214 Avro %1,64 - %1,90 Haziran 2017 795

1.228

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2015
56 Avro %1,35 - %1,48 Nisan 2016 180

Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar 
 - Eurobondlar

161 -

Diğer uzun vadeli finansal yatırımlar 4 3
165 3

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Eurobondlar detayı aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016

46 USD %4,75 - %8,50 Haziran 2019 - Mart 2026 161

Diğer uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Sita Inc. 2 2
Star Alliance Gmbh < 1 < 1
Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. < 1 < 1
UATP Inc. < 1 < 1
Yabancı Para Çevrim Farkı 2 1

4 3

Sita Inc., Star Alliance GMBH, Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. ve UATP Inc. aktif bir piyasada işlem görmediğinden dolayı maliyet değerleri ile gösterilmektedir.

Grup’un uzun vadeli finansal yatırımlarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla detayları aşağıdaki gibidir:

Şirketin Ünvanı Şirketin ve Faaliyetin Yeri Sahiplik Oranı Sahip Olunan Oy Hakkı Ana Faaliyet Alanı

Sita Inc. Hollanda %0,1’den az %0,1’den az Bilgi ve Telekomünikasyon Hizmetleri

Star Alliance Gmbh Almanya %7,76 %7,76
Star Alliance Üye Hava Yolları Arasındaki 

Koordinasyon
UATP Inc. A.B.D. %4 %4 UATP Kredi Kartı
Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Türkiye %0,3 %0,3 İnşaat
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (DEVAMI)
4.3 YATIRIM FAALİYETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2016 Havacılık Teknik Bölümlerarası Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık alımı 9.703 439  - 10.142
Cari dönem amortisman gideri ve itfa payı 3.113 357  - 3.470
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 746 123  - 869

1 Ocak - 31 Aralık 2015 Havacılık Teknik Bölümlerarası Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık alımı 8.146 608  - 8.754
Cari dönem amortisman gideri ve itfa payı 2.240 294  - 2.534
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 626 89  - 715

5. NAKIT VE NAKIT BENZERLERI

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kasa  9 5
Banka – vadeli mevduatlar  4.775 2.392
Banka – vadesiz mevduatlar  348 202
Diğer hazır değerler  27 18

5.159 2.617

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016

1.284 TL %7,43 - %10,12 Ocak 2017 1.300
209 Avro %1,60 - %1,97 Mart 2017 778
764 ABD Doları %1,85 - %3,16 Mart 2017  2.697 

4.775

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2015

498 TL %9,32 - %11,87 Mart 2016 499
571 Avro %1,27 - %1,56 Mart 2016 1.818
26 ABD Doları %1,64 - %1,72 Ocak 2016 75

2.392
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9. ILIŞKILI TARAF AÇIKLAMALARI
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklardan kısa vadeli ticari alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
TCI  - 1

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Turkish DO&CO (*) 9 7
(*) 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla 2015 ve 2014 yıllarına ait temettü alacaklarından oluşmaktadır.

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklara kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
THY Opet  150  156 
Turkish DO&CO  120  83 
Sun Express  65  55 
TEC  65  54 
TGS  53  33 
Goodrich  2  2 

455 383

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

Satışlar 1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015
Sun Express  84  99 
TEC  45  66 
TGS  17  15 
Sun Express Deut.  8  1 
Turkish DO&CO  4  4 
Goodrich  2  1 
THY Opet  1  2 
Uçak Koltuk  1  - 
Türkbine Teknik  -  1 

162 189

Alışlar 1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015
THY Opet  3.481  4.218 
Turkish DO&CO  985  921 
TEC  900  501 
TGS  740  581 
Sun Express  657  680 
Goodrich  19  19 
Uçak Koltuk  12  16 
TCI  4  15 

6.798 6.951
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7. KISA VE UZUN VADELI BORÇLANMALAR 
Kısa vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Kısa Vadeli Krediler 4.776 727

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kısa vadeli kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016
250 ABD Doları %1,02 Ocak 2017 881

1.050 Avro %0,50 - %0,75 Ekim 2017 3.895
4.776

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2015
250 ABD Doları %0,69 Mart 2016 727

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not: 20) 3.656 2.218
Banka kredileri 90 -

3.746 2.218

Uzun vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not: 20) 27.189 19.294
Banka kredileri 337 -

27.526 19.294

31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla banka kredilerine ilişkin vade analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
1 yıldan az 90 -
1 – 5 yıl arası 337 -
5 yıldan fazla - -

427 -

5 yıl vadeli 115 milyon Avro banka kredisinin yıllık maliyeti Euribor + %2,45’dir.

8. DIĞER FINANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli diğer finansal yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Diğer finansal yükümlülükler 13 44

Bankaya borçlar hesabı ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için banka tarafından faizsiz olarak kullandırılan gecelik borçlardan oluşmaktadır.
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12. DIĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak ön ödemeler (net) 2.099 3.312
Teknik satınalma işlemlerinden doğan alacaklar 456 387
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*) 216 172
Geri alınacak vergiler 136 111
Pilot ve adaylarına ilişkin eğitim alacakları 37 32
Personelden alacaklar 2 2
Diğer alacaklar 22 3

2.968 4.019

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bu tutar Fas, Etiyopya, Gana, Bangladeş, Sudan, Mısır, Arjantin, Cezayir, Yunanistan, Nijerya, Ukrayna, Senegal, Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Eritre, Mozambik ve Benin’deki bankalarda 

tutulan hesaplarla ilgilidir.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Yatırım destek alacağı (Not 2.4.16) 741 499
Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak ön ödemeler (net) 727 1.140
Pilot ve adaylarına ilişkin eğitim alacakları 236 170
Verilen depozito ve teminatlar 53 34
Faiz ve akaryakıt takas sözleşmeleri depozitoları 38 1.217
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*) 20 16
Sita depozito sertifikalarından alacaklar  - 2

1.815 3.078

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bu tutar Suriye’deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir.

İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Ödenecek vergi ve fonlar 278 179
Alınan depozito ve teminatlar 40 43
Sigorta şirketlerine borçlar - 17
Diğer borçlar 8 6

326 245

İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Alınan depozito ve teminatlar 39 34

TÜRK HAVA YOLLARI 
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9. ILIŞKILI TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)

Grup ile THY Opet arasındaki işlemler havacılık yakıtları temininden; Turkish DO&CO arasındaki işlemler ikram hizmetleri işlemlerinden; Sun Express arasındaki 
işlemler, koltuk ve uçak kiralama işlemlerinden; TGS arasındaki işlemler yer hizmetleri temininden; TEC arasındaki işlemler motor bakım hizmetlerinden 
kaynaklanmaktadır. İlişkili taraflardan olan alacaklar teminatsız olup, ticari olan alacakların vadesi yaklaşık 30 gündür.

Şirket’in, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan tamamı 
kısa vadeli faydalardan oluşan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 13 TL’dir (31 Aralık 2015: 10 TL).

10. TICARI ALACAK VE BORÇLAR

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

Ticari Alacaklar  1.603  1.260 

Şüpheli Alacaklar Karşılığı (269) (209)

1.334 1.051 

Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilmeme tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grubun ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne 
ilişkin detaylar Not: 42’de açıklanmıştır.

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

Ticari Borçlar 1.710 1.565

Diğer Ticari Borçlar 4 1

1.714 1.566

11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

 Maaş tahakkukları 363 284

 Ödenecek SGK primleri 141 67

504 351
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15. PEŞIN ÖDENMIŞ GIDERLER VE ERTELENMIŞ GELIRLER (DEVAMI)

Yolcu Uçuş Yükümlülükleri  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Bilet satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri 2.034 2.423

Mil yükümlülükleri 728 749

2.762 3.172

Kısa vadeli diğer ertelenmiş gelirler  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Gelecek aylara ait banka protokol geliri 20 19

Alınan avanslar 20 17

Gelecek aylara ait diğer gelirler 1 1

41 37

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Brüt hibe krediler 108 90

Hibe krediler birikmiş amortismanı (93) (68)

Gelecek aylara ait banka protokol geliri 5 24

20 46

16. YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER

1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015

Açılış bakiyesi 2 83

Makul değer değişikliğinden kaynaklanan kayıp/kazanç (Not: 35) - 13

Transfer (Not: 17) - (94)

Kapanış bakiyesi 2 2

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir ekspertiz şirketi tarafından benzer gayri-
menkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının referans alınmasıyla tespit edilmiştir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira geliri bulunmamaktadır.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, değerleme yöntemi tekniklerine göre seviye 2 kapsamındadır. 
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13. STOKLAR

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Teknik malzeme stokları 620 485
Diğer stoklar 211 191

831 676

Değer düşüklüğü karşılığı (-) (68) (48)
763 628

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin stok değer düşüklüğündeki değişim aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015
Dönem başı ayrılmış karşılık 48 27
Yabancı para çevrim farkı 11 8
Dönem içinde ayrılan karşılık 9 13
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 68 48

14. CANLI VARLIKLAR

Yoktur (31 Aralık 2015: Yoktur).

15. PEŞIN ÖDENMIŞ GIDERLER VE ERTELENMIŞ GELIRLER

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli peşin ödenen giderler  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Verilen sipariş avansları 95 34
Peşin ödenen diğer giderler 78 34
Peşin ödenen faaliyet tipi kiralama giderleri 55 48
Peşin ödenen reklam giderleri 42 64
Peşin ödenen satış komisyonları 42 35
Peşin ödenen sigorta giderleri 17 -
Peşin ödenen kredi faiz giderleri 17 -

346 215

Uzun vadeli peşin ödenen giderler  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Peşin ödenen motor bakım giderleri 1.550 1.035
Peşin ödenen uçak finansman giderleri 207 124
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin yapılan ödemeler 40 31
Peşin ödenen diğer giderler 28 17

1.825 1.207

Ertelenmiş gelirler  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Yolcu uçuş yükümlülükleri 2.762 3.172
Diğer kısa vadeli ertelenmiş gelirler 41 37

2.803 3.209
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19. ŞEREFIYE

Maliyet

 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Açılış Bakiyesi 36 29
Çevrim farkı 8 7
Kapanış bakiyesi 44 36

31 Aralık 2016 itibarıyla konsolide finansal tablolarda, MNG Teknik satın alımı esnasında oluşan şerefiye mevcuttur. Şerefiyenin kayıtlı değeri için 2016 yılında değer 
düşüklüğü tespit çalışması yapılmış olup herhangi bir değer düşüklüğüne rastlanmamıştır.

20. KIRALAMA IŞLEMLERI

Finansal kiralama borçlarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
1 yıldan az 4.186 2.605
1 - 5 yıl arası 12.286 9.940
5 yıldan fazla 17.487 11.334

33.959 23.879

Eksi: Gelecek yıllara ait faiz gideri (3.114) (2.367)
Mali tablolarda gösterilen finansal kiralama borçlarının ana para tutarı 30.845 21.512

Faiz aralığı:  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Değişken oranlı borçlar 17.393 11.740
Sabit oranlı borçlar 13.452 9.772

30.845 21.512

Grup, belirli uçak ve yedek motorları finansal kiralama yoluyla edinmiş olup sözleşmelerin ortalama kira süresi 12 yıldır. Grup’un, kiralama dönemi sonunda ilgili 
varlığı önemsiz bir değer üzerinden satın alma hakkı mevcuttur. Finansal kiralamaya konu varlıklar, kiraya veren adına teminat olarak gösterilmiştir. 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı ve Japon Yeni cinsinden ifade edilen finansal kiralama borçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranları, sabit 
oranlı borçlar için %2,81 (31 Aralık 2015: %3,13), değişken oranlı borçlar için ise %1,15 (31 Aralık 2015: %1,06)’dir.

21. IMTIYAZLI HIZMET ANLAŞMALARI
Yoktur (31 Aralık 2015: Yoktur).

22. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
Yoktur (31 Aralık 2015: Yoktur).

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

18. DIĞER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 Slot Hakları ve Satın Alınmış 
Teknik Lisanslar  Haklar Diğer Haklar  Toplam 

Maliyet
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2016 128 398 14 540
Çevrim farkı 27 85 3 115
İlaveler  -  16  - 16
Çıkışlar  -  (7)  - (7)
Transferler  -  3  - 3
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2016 155 495 17 667

Birikmiş Amortisman

Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2016  - 279 3 282
Çevrim farkı  - 68 1 69
Cari dönem itfa payı  - 63 1 64
Çıkışlar  - (7)  -  (7)

Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2016  - 403 5 408
Net defter değeri: 31 Aralık 2016 155 92 12 259

 Slot Hakları ve Satın Alınmış 
Teknik Lisanslar  Haklar Diğer Haklar  Toplam 

Maliyet
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2015 51 284 11 346
Çevrim farkı 17 75 3 95
İlaveler 60 44  - 104
Transferler  - (5)  - (5)
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2015 128 398  14 540

Birikmiş Amortisman

Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2015  - 179 2 181
Çevrim farkı  - 48  - 48
Cari dönem itfa payı  - 55 1 56
Çıkışlar  -  (3)  -  (3)

Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2015  - 279 3 282
Net defter değeri: 31 Aralık 2015 128 119 11 258

Grup, satın almış olduğu slot haklarını ve haklara dahil edilen MNG Teknik’in satın alınmasıyla elde edilen lisansları süre konusunda herhangi bir sınırlandırma 
olmadığından sınırsız yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlık kapsamında değerlendirmiştir.
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26. TAAHHÜTLER
a) Verilen Teminatlar: 31 Aralık 2016 itibarıyla verilen teminat mektupları tutarı 3.662 TL’dir (31 Aralık 2015: 917 TL).

  31 Aralık 2016   31 Aralık 2015

  Dövizli Tutar   TL Karşılığı   Dövizli Tutar   TL Karşılığı

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen     3.662     136

- Teminatlar            
TL 27   27   27 27
Avro 930   3.450   11 36
ABD Doları 48   169   291 846
Diğer  -   16    - 8

B.  Tam konsolidasyon kapsamına dahil  
edilen ortaklıklar lehine verilen TRİ’ler

 -    -    -    - 

C.  Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi 
amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu  
temin için verilen TRİ’ler

 -    -    -    - 

D.  Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı  -    -    -    - 

i. Ana ortak lehine verilen TRİ’ler  -    -    -    - 

ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 
şirketleri lehine verilen TRİ’ler

 -    -    -    - 

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 
verilen TRİ’ler

 -     -    -     - 

      3.662       917

               

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin (“D”) Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla %0’dır (31 Aralık 2015: %0).

b) Faaliyet Tipi Uçak Kiralama Borçları: Grup’un henüz tahakkuk etmemiş ve iskonto edilmemiş tutarlar üzerinden, faaliyet tipi uçak kiralama borçlarının dökümü 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Bir yıldan az 1.151 832
1 – 5 yıl arası 2.720 2.150
5 yıldan fazla 626 511

4.497 3.493
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23. DEVLET TEŞVIK VE YARDIMLARI
Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 28.12.2010 / 99256 ve 18.12.2014 / 117132 no’lu teşvik belgeleri kapsamında uçak yatırımlarında, kurumlar vergisi indirimi, gümrük 
vergisi muafiyeti ve sigorta primi işveren hissesi desteği avantajlarından yararlanılmaktadır. İlgili yatırım desteğinin muhasebeleştirilmesine ilişkin Not: 2.4.16’ya 
bakınız.

24. BORÇLANMA MALIYETLERI
2016 yılında maddi duran varlık üzerinde aktifleştirilmiş borçlanma maliyeti bulunmamaktadır (31 Aralık 2015 yoktur).

25. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kullanılmamış izin karşılığı 155 150

İzin karşılıklarının 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015

Dönem başı ayrılmış karşılık 150 133

Cari dönemde ayrılan karşılık 8 19

Yabancı para çevrim farkı  (3)  (2)

Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 155 150

Grup, her raporlama dönemi sonunda kullanılmamış izin günleri için, çalışanların ücretleri üzerinden izin karşılığı hesaplayarak finansal tablolara yansıtmaktadır.

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Dava karşılıkları 60 44

Dava karşılıklarının 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015
Dönem başı ayrılmış karşılık 44 37
Cari dönemde ayrılan karşılık 25 17
Konusu kalmayan karşılık  (9)  (10)
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 60 44

Grup, faaliyetleri gereği maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar genellikle eski çalışanların açtığı işe iade davaları ile 
kayıp ya da hasar görmüş bagaj ve kargolara ilişkindir. Tahmin, hukuki görüş çerçevesinde yapılmıştır. Bu tutarlar davalar için ayrılan karşılığı belirlemek amacıyla 
iskonto edilmemiştir, çünkü etkisi önemli boyutta değildir. Karşılık tutarının 1 yıl içinde ödeneceği öngörülmektedir.
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27. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (DEVAMI)

İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %7,00 enflasyon (31 Aralık 2015: %7,00) ve %11,00 faiz (31 Aralık 2015: %11,00) oranı varsayımlarına göre hesaplanmıştır. 
İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı %2,45 olarak dikkate alınmıştır (31 Aralık 2015: 
%2,40). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli 
olan 4.426 (tam tutar) TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Dönem başı ayrılmış karşılık 348 295

Cari hizmet maliyetleri 75 73

Faiz maliyeti 15 13

Aktüeryal (kazanç) / kayıp 18 4

Ödemeler (47) (25)

Yabancı para cevrim farkı (12) (12)

Dönem sonu itibari ile ayrılan karşılık 397 348
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26. TAAHHÜTLER (DEVAMI)
c) Faaliyet Tipi Diğer Kiralama Borçları 

Şirketin kullanımda ve kiralama dönemi 15 yıl olan, inşaatı devam eden ve kiralama dönemi 23 yıl olan hangar arazilerine ilişkin faaliyet tipi kiralamaları 
bulunmaktadır. Grup’un bu kira sözleşmelerine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Bir yıldan az 16 14
1 – 5 yıl arası 69 62
5 yıldan fazla 102 107

187 183
d) Teslim Alınacak Uçaklara İlişkin Taahhütler

Grup, 2013-2023 yılları arasında teslim almak üzere, uçak üreticisi firmalarca yapılacak indirimler öncesi liste fiyatlarına göre, uçak alımlarının toplam bedeli yaklaşık 
olarak 34,7 milyar ABD Doları (tam tutar) olan 259 adet uçak için anlaşma imzalamıştır. Söz konusu uçaklardan 2 tanesi 2013 yılında, 10 tanesi 2014 yılında, 33 tanesi 
de 2015 yılında ve 43 tanesi de 2016 yılında teslim alınmıştır. Grup, uçak alımları ile ilgili olarak ilgili firmalara 31 Aralık 2016 itibarıyla 807 milyon ABD Doları (tam 
tutar) avans ödemesi yapmıştır.

27. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Kıdem tazminatı karşılığı 397 348

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem 
tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 
1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını 
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile 
Kanun’dan çıkarılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı tavanı 4.426 TL (tam tutar) (1 Ocak 2016: 4.093 TL (tam tutar))’dir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan 
gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. 

TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Bu nedenle, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, ekli 
konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek 
hesaplanır. 
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29. DIĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Devreden KDV 83 99

Personel ve iş avansları 10 6

93 105

31 Aralık 2016 ve 2015 diğer kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Bakım onarım gider tahakkukları 738 621

Diğer gider tahakkukları 15 9

Diğer yükümlülükler 5 2

758 632

30. ÖZKAYNAKLAR
Grup’un sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Grup   %   31 Aralık 2016   %   31 Aralık 2015

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (*) A, C   49,12   678   49,12   678

Diğer (Halka Açık Kısım) A   50,88   702   50,88   702

Ödenmiş sermaye         1.380       1.380

Sermaye düzeltmesi farkları (**)         1.124       1.124

Düzeltilmiş sermaye         2.504       2.504

(*) Özel şahıslara ait 1.644 adet hisse THY 1984 yılında özelleştirme programına alındığı sırada dikkate alınmamıştır. Bilahare, THY’nin Yüksek Planlama Kurulu’nun 
30 Ekim 1990 tarihli kararıyla onaylanan ana sözleşmesi gereği söz konusu hisseler T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“ÖİB”) adına kaydedilmiştir. 

(**) Sermaye düzeltme farkları, sermaye ödemelerinin 2004 yılına kadar enflasyon endeksleme farkını ifade etmektedir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup’un çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi her biri 1 Kr nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kr nominal değerli 1 adet 
C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. C grubu hisse ÖİB’ye ait olup aşağıda belirtilen imtiyazlara sahiptir:

Ana Sözleşme Madde 7: Nama yazılı hisselerin devrinde Yönetim Kurulu onayı ile beraber C grubu hisseyi temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun 
bulunması şarttır. 
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28. NITELIKLERINE GÖRE GIDERLER

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde niteliklerine göre giderler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Akaryakıt giderleri 8.044 8.165

Personel giderleri 5.605 4.467

Amortisman giderleri 3.470 2.534

Yer hizmetleri giderleri 1.936 1.687

Bakım giderleri 1.782 1.415

Yolcu hizmet ve ikram giderleri 1.751 1.597

Üstgeçiş giderleri 1.515 1.382

Konma ve konaklama giderleri 1.345 1.117

Komisyon ve teşvik giderleri 951 942

Kısa dönemli uçak kirası giderleri 750 778

Faaliyet tipi kiralama giderleri 738 573

Rezervasyon sistem giderleri 650 582

Reklam ve tanıtım giderleri 634 563

Hizmet giderleri 227 175

Kira giderleri 203 157

Sigorta giderleri 150 86

Haberleşme ve bilişim giderleri 140 108

Vergi giderleri 106 90

Nakliye giderleri 83 78

Müşavirlik ve danışmanlık giderleri 38 32

Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri 29 29

Sistem kullanım ve üyelik giderleri 23 17

Üyelik giderleri 18 15

Diğer giderler 304 239

30.492 26.828
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30. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Kâr Payı Dağıtımı
Halka açık şirketler, kâr payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar. 

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla 
dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kâr dağıtım politikalarında belirlenen şekilde 
kâr payı öderler. Ayrıca, kâr payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecek ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı 
avansı dağıtılabilecektir. 

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihli Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarında yer alan özkaynak kalemlerinin tutarları aşağıdaki gibidir:

Ödenmiş Sermaye 1.380

Yasal Yedekler 76

Geçmiş Yıllar Zararları (*) (640)

Dönem Zararı (*) (6.467)

Toplam Özkaynaklar (5.651)
(*) Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre kâr payı dağıtımına konu edilebilecek tutarlar olup bunların toplamı negatiftir.

Tanımlanmış Emeklilik Planlarındaki Aktüeryal Değişiklikler
TMS 19 (2011) adaptasyonunun sonuçlarına göre, tüm aktüeryal değişiklikler akabinde diğer kapsamlı gelirlerde tanımlanmıştır. 

Finansal Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
Finansal Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları, gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal 
araçların gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerin doğrudan özkaynak içerisinde muhasebeleştirilmesi sonucu ortaya çıkar. Finansal riske karşı korunmadan elde 
edilen ertelenmiş kazanç/zarar toplamı, finansal riske karşı korunan işlemin etkisi kâr/zararı etkilediğinde kâr/zararda muhasebeleştirilir.
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30. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)

Ana Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulu’nun 9 üyesinden 8 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir 
üyesinin de  
C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.

Ana Sözleşme Madde 14: Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsilen seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına 
bağlıdır: 

a) Ana Sözleşme’nin 3.1. maddesinde belirtilen şirket misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması,
b) Genel Kurul’a ana sözleşme değişikliği önerilmesi,
c) Sermaye arttırılması, 
d) Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi,
e)  Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının beher sözleşme bazında %5’ini geçen ve Şirket’i doğrudan 

veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararın alınması (şöyle ki kamu payının Şirket sermayesindeki payı 
%20’nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır),

f) Şirket’in başka gruplarla birleşmesi, feshi veya tasfiyesi, 
g) Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması 

veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması.

Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net kârın %5’i olarak genel kanuni yedek akçe ayrılır. Ayrıca %20 
sınırına tabi olmaksızın ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tutarda kâr dağıtımı yapılması halinde, aşan kısmın %10’u kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Türk 
Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda 
işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Halka açık şirketler, temettü 
dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde yaparlar.

Yabancı Para Çevrim Farkları
Konsolide finansal tablolar ve dipnotların hazırlanabilmesi amacıyla, TMS 21 uyarınca, ilk etapta Grup’un yasal finansal tablolarındaki parasal bilanço kalemleri 
bilanço tarihindeki ABD Doları kuruyla; parasal olmayan bilanço kalemleri, gelir ve giderler ile nakit akımları ise işlemin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur) 
ABD Doları’na çevrilmiş ve çevrim farkı özkaynaklar altında gösterilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin çevriminden doğan çevrim kârı/zararı ise, kâr veya 
zararda finansman giderleri altında, kur farkı gideri hesabında ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan çevrim kârı / zararı ise esas faaliyetlerden giderler altında kur 
farkı gideri hesabında gösterilmiştir. Ayrıca, yabancı para çevrim farklarında Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve özkaynaktan pay alma yöntemine 
göre muhasebeleştirilen iş ortaklıklarının özkaynaklarında kur değişiminden kaynaklanan değişim takip edilmektedir. 
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32. SATIŞLARIN MALIYETI
Satışların maliyetinin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Akaryakıt giderleri 8.044 8.165

Personel giderleri 4.331 3.429

Amortisman giderleri 3.267 2.359

Yer hizmetleri giderleri 1.936 1.687

Bakım giderleri 1.782 1.415

Yolcu hizmet ve ikram giderleri 1.751 1.597

Üstgeçiş giderleri 1.515 1.382

Konma ve konaklama giderleri 1.345 1.117

Kısa dönemli uçak kirası giderleri 750 778

Faaliyet tipi kiralama giderleri 738 573

Sigorta giderleri 145 81

Kira giderleri 105 80

Hizmet giderleri 99 90

Nakliye giderleri 83 78

Vergi giderleri 40 35

Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri 14 14

Haberleşme ve bilişim giderleri 6 5

Diğer satışların maliyeti 100 74

26.051 22.959
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31. HASILAT
Brüt kârın dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015
Yolcu gelirleri

Tarifeli hizmetler  25.678 25.458

Tarifesiz hizmetler  147 161

Toplam yolcu gelirleri 25.825 25.619

Kargo gelirleri

Yolcu uçaklarında taşınan  1.818 1.490

Kargo uçaklarında taşınan  1.200 1.056

Toplam kargo gelirleri 3.018 2.546

Toplam yolcu ve kargo gelirleri 28.843 28.165

Teknik gelirler  510 505

Diğer gelirler 115 82

Net satışlar 29.468 28.752

Satışların maliyeti (-) (26.051) (22.959)

Brüt kâr 3.417 5.793

Toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

- Avrupa 8.396 8.580

- Uzak Doğu 6.467 6.387

- Orta Doğu 3.471 3.646

- Amerika 3.903 3.536

- Afrika 2.751 2.301

Yurt dışı 24.988 24.450

Yurt içi 3.855 3.715

Toplam yolcu ve kargo gelirleri 28.843 28.165
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34. ESAS FAALIYETLERDEN DIĞER GELIRLER VE GIDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015
Uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin hibe kredi gelirleri  232 187

Sigorta, tazminat ve ceza gelirleri  87 79

Konusu kalmayan karşılıklar  38 27

Bankalardan elde edilen faiz dışı gelirler  23 20

Satıcılardan elde edilen ciro primi  19 20

Kira gelirleri  10 9

Vade farkı gelirleri  2 4

Reeskont faiz geliri  2  2 

Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri, net  -  273 

Diğer faaliyet gelirleri  26 25

439  646

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri, net   145  - 

Karşılık giderleri  71  47

Diğer faaliyet giderleri   48 26

Tazminat ve ceza gideri   16  11

  280  84

35. YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER VE GIDERLER
Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015
Devlet teşvik gelirleri  241  172

Finansal yatırımlar faiz geliri   167  22

Duran varlık satış kârları   12  10

Kırım olan uçak sigorta tazmin geliri   -  69

Yatırım amaçlı gayrimenkuller gelir ve kârları (Not: 16)   -  13

  420  286

Yatırım faaliyetlerinden giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Duran varlık satış zararları   59  3
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33. GENEL YÖNETIM GIDERLERI VE PAZARLAMA VE SATIŞ GIDERLERI
Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Personel giderleri  428 334

Amortisman giderleri  184 158

Haberleşme ve bilişim giderleri  108 82

Hizmet giderleri  91 54

Kira giderleri  37 26

Sistem kullanım üyelik giderleri  23 17

Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri  15 15

Müşavirlik ve danışmanlık giderleri  11 9

Vergi giderleri  6 5

Sigorta giderleri  5 5

Diğer genel yönetim giderleri  40 35

948 740
Pazarlama ve satış giderleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Komisyon ve teşvik giderleri 951 942

Personel giderleri 846 704

Rezervasyon sistem giderleri 650 582

Reklam ve tanıtım giderleri 634 563

Kira giderleri 61 51

Vergi giderleri 60 50

Hizmet giderleri 37 31

Müşavirlik ve danışmanlık giderleri 27 23

Haberleşme ve bilişim giderleri 26 21

Amortisman giderleri 19 17

Üyelik giderleri 18 15

Diğer satış pazarlama giderleri 164 130

3.493 3.129
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38. VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI (DEVAMI)
Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak-31 Aralık 2016   1 Ocak-31 Aralık 2015

   
Vergi 

 öncesi tutar
 

Vergi 
(gideri)/ geliri

 
Vergi 

sonrası tutar
 

Vergi 
öncesi tutar

 
Vergi 

(gideri)/ geliri
 

Vergi 
sonrası tutar

             

Yabancı para çevrim farklarındaki değişim   2.849   -   2.849   2.469   -   2.469

Finansal riskten korunma fonundaki değişim    1.276   (255)   1.021   (654)   131   (523)

Tanımlanmış emeklilik planlarındaki 
aktüeryal kayıplardaki değişim

  (18)   4   (14)   (4)   1   (3)

Diğer kapsamlı gelir   4.107   (251)   3.856   1.811   132   1.943

Diğer kapsamlı gelire dahil yabancı para çevrim farklarındaki değişime ilişkin vergi etkisi bulunmamaktadır.

Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı %20’dir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri 
için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden 
vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan 
tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin 
eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım 
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2015 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla 
vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir 
kârdan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden 
yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl 
içerisinde incelenerek değiştirilebilir.

Gelir Vergisi Stopajı 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve 
yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi 
stopaj oranı %15’tir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
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36. ÇEŞIT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GIDERLER
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin giderler fonksiyon bazında olarak gösterilmiş olup detayları Not 32 ve 33’te yer almaktadır.

37. FINANSMAN GELIRLERI VE GIDERLERI
Finansman gelirlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan 

kur farkı kârları, net  708  1.399
Türev işlemler gerçeğe uygun değer fark kârları, net  266   - 
Faiz gelirleri  92  51
Uçak alımına ilişkin ön ödeme reeskont faiz gelirleri  8   - 
  1.074  1.450

Finansman giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Finansal kiralama faiz gideri 604  429
Uçak finansmanı giderleri 63  38
Kıdem tazminatı faiz maliyeti 15  13
Türev işlemler gerçeğe uygun değer fark zararları, net  -  27
Uçak alımına ilişkin ön ödeme reeskont faiz giderleri  -  3
Diğer finansal giderler  16  24
  698  534
38. VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2016   31 Aralık 2015

Peşin ödenen vergiler ve fonlar  79  35
Dönem kârı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2016 31 Aralık 2015

Ödenecek kurumlar vergisi karşılığı 81 34

Peşin ödenen vergi ve fonlar (73) (5)

Vergi yükümlülüğü 8 29

Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015

Cari dönem vergi gideri 65  34

Ertelenen vergi (geliri) / gideri (16)  884

Vergi gideri  49  918
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40. KUR DEĞIŞIMININ ETKILERI
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerine ilişkin kur değişimi etkilerinin analizi Not 42’te yer almaktadır.

39. PAY BAŞINA KAZANÇ
Konsolide gelir tablolarında belirtilen pay başına kazanç, net kârın ilgili dönem içinde mevcut payların ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Şirketler mevcut paydaşlara birikmiş kârlardan payları oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Pay”) sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu 
bedelsiz pay ihracı çıkarılmış pay olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi ortalaması, payların bedelsiz olarak 
çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

Pay başına kazanç, net kârın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesi ile hesaplanmıştır.

Toplam payların 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerindeki sayısı ve pay başına kazancın hesaplaması aşağıda gösterildiği gibidir: 

38. VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI (DEVAMI)
Ertelenmiş Vergi (devamı)

1 Ocak-31 Aralık 2016 1 Ocak-31 Aralık 2015 

1 Ocak itibarıyla pay adedi (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000

31 Aralık itibarıyla pay adedi (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000

Payların dönem içerisindeki ağırlıklı ortalaması (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000

Dönem (zararı) / kârı (47) 2.993

Pay başına (zarar) / kazanç (Kr) (0,03) 2,17

 Vergi giderinin mutabakatı:

1 Ocak - 31 Aralık 2016 1 Ocak - 31 Aralık 2015 

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kâr 2 3.911

%20 vergi oranı - (782)

Vergi etkileri:

- yatırım destek kazancı 48 34

- kanunen kabul edilmeyen giderler (3) (1)

- özsermaye metodu ile muhasebeleştirilen iş ortaklıkları 26 45

- geçmiş yıl mali zarar düzeltmesi 3 16

- çevrim kâr/(zararı) (123) (230)

Kar veya zarardaki vergi karşılığı gideri (49) (918)

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

38. VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI (DEVAMI)
Ertelenmiş Vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için 
ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile 
TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı da %20’dir.

Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan 
bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları/ (yükümlülükleri) aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2016   31 Aralık 2015

Sabit kıymetler (5.009) (3.309)

Uçuş yükümlülüklerine gelen düzeltmeler (311) (218)

Türev işlemler makul değer farkları (36) 272

Birikmiş mali zarar 1.439 137

Gelecek aylara ait gelir ve giderler 170 137

Gider tahakkukları 148 131

Mil tahakkukları 126 134

Kıdem tazminatı karşılığı 69 70

Kullanılmamış izin karşılığı 4 30

Diğer 39 38

Ertelenen vergi yükümlülükleri (3.361) (2.578)

1 Ocak – 31 Aralık 2016 ve 2015 dönemlerindeki ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi aşağıdadır:

1 Ocak-31 Aralık 2016   1 Ocak-31 Aralık 2015

Dönem başı ertelenmiş vergi yükümlülüğü 2.578  1.518

Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri (16)  884

Riskten korunma kazançları/kayıpları vergi gideri / (geliri) 252  (131)

Tanımlanmış emeklilik paylarındaki aktüeryal kayıpların vergi (geliri) (4)  (1)

Yabancı para çevrim farkları 551  308

Dönem sonu ertelenmiş vergi yükümlülüğü 3.361  2.578

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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41. TÜREV ARAÇLAR
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde Grup’un türev finansal araç varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Türev Finansal Varlıklar          

    31 Aralık 2016   31 Aralık 2015

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar     541   39

Çapraz kur takas sözleşmeleri     134   225

Faiz oranı nakit akım riskinden koruma amaçlı türev araçlar     19   26

      694 290

           

Türev Finansal Yükümlülükler          

      31 Aralık 2016   31 Aralık 2015

Faiz oranı nakit akım riskinden koruma amaçlı türev araçlar     257   197

Çapraz kur takas sözleşmeleri     174   44

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar     83   1.409

      514   1.650

42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak 
kârını artırmayı hedeflemektedir.

Grup’un sermaye yapısı Not 8’ de açıklanan finansal borçları içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, ödenmiş sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kârlarını 
da içeren özkaynaklar kalemlerinden oluşmaktadır. 

Grup’un yönetim kurulu sermaye yapısını periyodik olarak inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla 
ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Grup, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle 
dengede tutmaktadır.

Grup’un genel stratejisinde 2015 yılına göre bir değişiklik olmamıştır. 

  31 Aralık 2016   31 Aralık 2015

Toplam Borçlar   36.061 22.283

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri ve vadesi üç aydan uzun banka mevduatları   (6.387) (2.797)

Net Borç (A) 29.674 19.486

Toplam Özkaynak (B) 17.899 14.090

Toplam Sermaye (A+B) 47.573 33.576

Net borç/toplam sermaye oranı 0,62 0,58

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak 
tanımlanır.

Grup’un kredi riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar Grup yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik şartlara bağlı olarak 
tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmaktadır.  Grup’un kredi riski çok sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır 
ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması yoktur.

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştur. 

Alacaklar

31 Aralık 2016 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
Bankalardaki 

 Mevduat Türev Araçlar Diğer Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş  188  -  -  -  - 188

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş  122  -  -  -  - 122

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş  426  -  -  -  - 426

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş  67  -  -  -  - 67

Toplam vadesi geçen alacaklar  803  -  -  -  - 803

Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı  22  -  -  -  - 22

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı)
b.2) Değer düşüklüğü 

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, dava konusu alacaklar için ayrılmış karşılıklar ve geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak hesaplanmış 
karşılıklardan oluşmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin şüpheli alacak karşılığındaki değişimi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-31 Aralık 2016   1 Ocak- 31 Aralık 2015

Dönem başı ayrılan karşılık 209 156

Cari dönem gideri 46 30

Tahsil edilen alacak (29) (17)

Yabancı para çevrim farkı 43 40

Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 269 209

b.3) Likidite riski yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite 
gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve 
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grup’un yükümlülükleri iskonto 
edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil 
edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem vade analizine dahil edilmiş 
olup, bilançodaki finansal yükümlülüklerin bilanço değerine dahil edilmemiştir.

Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve 
borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)

Grup’un 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştur. 

Alacaklar

31 Aralık 2015 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
Bankalardaki 

 Mevduat Türev Araçlar Diğer Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 152  -  -  -  - 152

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 102  -  -  -  - 102

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 246  -  -  -  - 246

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 51  -  -  -  - 51

Toplam vadesi geçen alacaklar 551  -  -  -  - 551

Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı 36  -  -  -  - 36

Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin aldığı nakit teminat ve teminat mektupları toplamı 22 TL’dir (31 
Aralık 2015: 36 TL).

Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan teminatlar bulunmamaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.3) Likidite riski yönetimi (devamı)

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV)
3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev finansal (yükümlülükler)/varlıklar, net

Türev nakit giriş çıkışları, net 180 185 (2) 180 7  - 

Toplam 180 185 (2) 180 7  - 

31 Aralık 2015

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV)
3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev finansal (yükümlülükler)/varlıklar,net

Türev nakit giriş çıkışları, net (1.360) (1.355) (330) (760) (281) 16

Toplam (1.360) (1.355) (330) (760) (281) 16

b.4) Piyasa riski yönetimi 

Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ve akaryakıt fiyatı ile ilgili finansal risklere 
maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile değerlendirilmektedir. Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri 
yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. 

b.4.1) Kur riski yönetimi 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal 
ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı)
b.3) Likidite riski yönetimi (devamı)

Likidite riski tablosu:

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV)
3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri  4.776  4.776  1.870  2.906  -  - 

Finansal kiralama yükümlülükleri  30.845  33.959  928  3.258  12.286  17.487 

Ticari borçlar  2.169 2.169  2.169  -  -  - 

Diğer finansal yükümlülükler  13  13  13  -  -  - 

Toplam 37.803 40.917 4.980  6.164  12.286  17.487 

31 Aralık 2015
 
Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı 

(I+II+III+IV)
3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 727 727  727  -  -  - 

Finansal kiralama yükümlülükleri 21.512 23.879 641 1.964 9.940 11.334

Ticari borçlar 1.949 1.949 1.949  -  -  - 

Diğer finansal yükümlülükler 44  44  44  -  -  - 

Toplam 24.232 26.599 3.361 1.964 9.940 11.334

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı) 
b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)

  31 Aralık 15
   TL TOPLAM  TL  AVRO  JPY  CHF  Diğer 
1.Ticari Alacaklar  951  116  323  12  27  473 
2a.Parasal Finansal Varlıklar  2.891  538  2.210  3  3  137 
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
3.Diğer  1.093  645  180  12  15  241 
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  4.935  1.299  2.713  27  45  851 
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  - 
6a.Parasal Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
7.Diğer  174  12  142  -  -  20 
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  174  12  142  -  -  20 
9.Toplam Varlıklar (4+8)  5.109  1.311  2.855  27  45  871 
10.Ticari Borçlar  1.212  640  395  3  6  168 
11.Finansal Yükümlülükler  1.544  44  887  555  58  - 
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  1.497  1.183  238  73  2  1 
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  194  194  -  -  -  - 
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  4.447  2.061  1.520  631  66  169 
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  - 
15.Finansal Yükümlülükler  14.293  -  6.882  6.783  628  - 
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  21  -  15  -  1  5 
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  348  348  -  -  -  - 
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  14.662  348  6.897  6.783  629  5 
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  19.109  2.409  8.417  7.414  695  174 
19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net 
Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 

 -  -  -  -  -  - 

19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz  
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

19b.Pasif Karakterli Bilanço Dışı  
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

20.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
(9-18+19)

 (14.000)  (1.098)  (5.562)  (7.387)  (650)  697 

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yüküm-
lülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-
14-15-16a) 

 (14.725)  (1.213)  (5.884)  (7.399)  (665)  436 

22.Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 

 -  -  -  -  -  - 

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  - 
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı) 
b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)

  31 Aralık 16
   TL TOPLAM  TL  AVRO  JPY  CHF  Diğer 
1.Ticari Alacaklar  1.248  334  278  3  20  613 
2a.Parasal Finansal Varlıklar  3.330  1.370  1.763  17  11  169 
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
3.Diğer  913  342  223  18  18  312 
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  5.491  2.046  2.264  38  49  1.094 
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  - 
6a.Parasal Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
7.Diğer  219  17  170  -  -  32 
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  219  17  170  -  -  32 
9.Toplam Varlıklar (4+8)  5.710  2.063  2.434  38  49  1.126 
10.Ticari Borçlar  1.386  895  370  3  7  111 
11.Finansal Yükümlülükler  2.305  13  1.534  690  68  - 
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  2.704  2.082  502  117  3  - 
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  215  215  -  -  -  - 
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  6.610  3.205  2.406  810  78  111 
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  - 
15.Finansal Yükümlülükler  22.069  -  13.604  7.794  671  - 
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  18  2  16  -  -  - 
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  397  397  -  -  -  - 
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  22.484  399  13.620  7.794  671  - 
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  29.094  3.604  16.026  8.604  749  111 
19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net 
Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 

 -  -  -  -  -  - 

19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz  
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

19b.Pasif Karakterli Bilanço Dışı  
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

20.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
(9-18+19)

 (23.384)  (1.541)  (13.592)  (8.566)  (700)  1.015 

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yüküm-
lülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-
14-15-16a) 

 (23.904)  (1.288)  (13.985)  (8.584)  (718)  671 

22.Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 

 -  -  -  -  -  - 

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  - 
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı) 
b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık 31 Aralık 15 

Vergi Öncesi Kar / (Zarar)

 Yabancı paranın %10 değer kazanması  Yabancı paranın %10 değer kaybetmesi

 

1- TL net varlık / yükümlülüğü (110) 110

2- TL riskinden korunan kısım (-)  -  - 

3- TL net etki (1+2) (110) 110

4- Avro net varlık / yükümlülük (556) 556

5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 

6- Avro net etki (4+5) (556) 556

7- JPY net varlık / yükümlülük  (739) 739

8- JPY riskinden korunan kısım (-)  -  - 

9- JPY net etki (4+5) (739) 739

10- CHF net varlık / yükümlülüğü (65) 65

11- CHF riskinden korunan kısım (-)  -  - 

12- CHF net etki (7+8) (65) 65

13- Diğer net varlık / yükümlülüğü 70 (70)

14- Diğer riskinden korunan kısım (-)  -  - 

15- Diğer net etki (10+11) 70 (70)

TOPLAM (3+6+9+12+15) (1.400) 1.400

b.4.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Mevcut borçların faiz durumları göz önüne alındığında değişken faizli borçların büyük çoğunluğu 
oluşturduğu görülmektedir. Bununla beraber, son yıllarda yapılan uçak finansmanlarında maliyetin de uygun olması şartıyla sabit faizli borçlanmaların ağırlığı 
yükseltilerek değişken ve sabit faizli borçlar arasında kısmi bir denge oluşturulmaya çalışılmaktadır. Grup’un değişken faiz oranlı borçları Libor ve Euribor’a bağlı 
olduğu için lokal risklere bağımlılık düşüktür.

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı) 
b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)

Kur riskine duyarlılık

Grup, başlıca, TL, AVRO, JPY ve CHF cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo Grup’un, TL, AVRO, JPY ve CHF kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan 
duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin 
döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz 
konusu kalemlerin dönem sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kâr/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.

31 Aralık 16 
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)

 Yabancı paranın %10 değer kazanması  Yabancı paranın %10 değer kaybetmesi
 

1- TL net varlık / yükümlülüğü (154)  154 

2- TL riskinden korunan kısım (-)  -  - 

3- TL net etki (1+2) (154) 154
 

4- Avro net varlık / yükümlülük  (1.359) 1.359

5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 

6- Avro net etki (4+5) (1.359) 1.359

7- JPY net varlık / yükümlülük  (857) 857

8- JPY riskinden korunan kısım (-)  -  - 

9- JPY net etki (4+5) (857) 857
 

10- CHF net varlık / yükümlülüğü (70) 70

11- CHF riskinden korunan kısım (-)  -  - 

12- CHF net etki (7+8) (70) 70
 

13- Diğer net varlık / yükümlülüğü 102 (102)

14- Diğer riskinden korunan kısım (-)  -  - 

15- Diğer net etki (10+11) 102 (102)
 

TOPLAM (3+6+9+12+15) (2.338) 2.338
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42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı) 
b.4.3) Akaryakıt Fiyatı Duyarlılığı 

Not 46’da açıklandığı üzere Grup 2009 yılından itibaren akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit akım riskinden korunma amaçlı olarak vadeli yakıt alım sözleşmel-
eri yapmıştır. Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma muhasebesine konu edilen vadeli yakıt alım sözleşmelerinden dolayı, akaryakıt fiyatlarında %10’luk bir 
artış meydana gelmesi durumunda ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 926 milyon TL artacaktır. (31 Aralık 2015 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç 
Grup özkaynakları 256 milyon TL artacaktır) Akaryakıt fiyatlarında %10’luk bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 
4 milyon TL azalacaktır. (31 Aralık 2015 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 285 milyon TL azalacaktır).

43. FINANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

 » Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri kote edilmiş piyasa fiyatı üzerinden 
belirlenir.

 » Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiş fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır. Fiyatların mevcut olmadığı durumlarda, türev araçların (forward 
ve swap) vadeleri için uygulanabilir getiri eğrisi kullanılmak suretiyle indirgenmiş nakit akımı analizi kullanılır.

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

42. FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIĞI VE DÜZEYI (DEVAMI)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı) 
b.4.2) Faiz oranı riski yönetimi (devamı)

Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2016   31 Aralık 2015

Sabit Faizli Finansal Araçlar

Finansal Yükümlülükler   13.452   9.772

Değişken Faizli Finansal Araçlar

Finansal Yükümlülükler 17.393 11.740

Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olmayan Faiz Takası Sözleşmeleri (Net)  (60)  (64)

Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olan Faiz Takası Sözleşmeleri (Net)  (178)  (108)

Not 46’de belirtildiği üzere Grup 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 11.954 milyon TL tutarındaki değişken faizli finansal yükümlülüklerinin faiz oranını faiz takası işlemleri 
ile sabitlemiştir.

Faiz oranı duyarlılığı

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve bu oranda meydana gelebilecek değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama 
dönemi boyunca sabit tutulur. Grup yönetimi değişken faizli borçların faizi olan, Libor ve Euribor faiz oranında %0,5’lik bir dalgalanma durumunda ortaya 
çıkabilecek etkileri hesaplamakta ve üst yönetime raporlamaktadır.

Libor ve Euribor faiz oranında %0,5’lik bir yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda:

Grup’un vergi öncesi dönem kârı 112 milyon TL azalacaktır (31 Aralık 2015 döneminde vergi öncesi dönem kârı 58 milyon TL azalacaktır). Libor ve Euribor faiz oranının 
%0,5 düşmesi durumunda ise vergi öncesi net dönem kârı aynı tutarlarda artacaktır.

Ayrıca, faiz oranı nakit akım riskinden korunma muhasebesine konu faiz takası sözleşmelerinden dolayı Libor ve Euribor faiz oranlarında %0,5’lik bir artış meydana 
gelmesi durumunda ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 172 milyon TL artacaktır (31 Aralık 2015 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 
140 milyon TL artacaktır). Libor ve Euribor faiz oranlarında %0,5’lik bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları aynı 
tutarda azalacaktır.
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43. FINANSAL ARAÇLAR (DEVAMI)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı)

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 

 » Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
 » İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da endirekt olarak 

piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
 » Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye 

dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

        Raporlama tarihi itibarıyla 
gerçeğe uygun değer seviyesi       

Finansal varlıklar   31 Aralık 16   1. Seviye TL   2. Seviye TL   3. Seviye TL

                 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar  

 Türev araçlar   129    -   129    - 

                
Finansal riskten korunma muhasebesine göre muhasebeleştirilen 
finansal varlıklar

 

 Türev araçlar   565    -   565    - 

     .            

Toplam   694    -   694    - 

                 

Finansal yükümlülükler                

     .            

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar    

 Türev araçlar   164    -   164    -

                
Finansal riskten korunma muhasebesine göre muhasebeleştirilen 
finansal varlıklar 

 

 Türev araçlar   350    -   350    - 

     .            

Toplam   514    -   514    - 

                 

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
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43. FINANSAL ARAÇLAR (DEVAMI)
Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)

Grup’un 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla yukarıdaki işlemler dolayısıyla girmiş olduğu türev araçlar ve bakiyeleri aşağıda sunulmuştur:

Varlık ve yükümlülüklerde yer alan türev araçlar 
 31 Aralık 2016

Pozitif gerçeğe 
uygun değer

Negatif gerçeğe 
uygun değer Toplam

Faiz oranı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen sabit faiz ödemeli/
değişken faiz almalı faiz takas sözleşmeleri

 -  (178)  (178)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli akaryakıt 
alım sözleşmeleri

208  (34) 174

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli akaryakıt 
dört bariyerli bantları

332  (49) 283

Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmeleri  25  (89)  (64)
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun değeri 565    (350)    215 
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur takas sözleşmeleri 57    -   57
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas sözleşmeleri 20    (80)    (60)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz alım satım 
sözleşmeleri

52    (84)    (32)

Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların gerçeğe uygun değeri 129  (164)    (35)
Toplam 694  (514) 180

31 Aralık 2015
Pozitif gerçeğe 

uygun değer
Negatif gerçeğe 

uygun değer Toplam
Faiz oranı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen sabit faiz ödemeli/
değişken faiz almalı faiz takas sözleşmeleri

3  (111)  (108)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli akaryakıt 
alım sözleşmeleri

34  (617)  (583)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli akaryakıt 
dört bariyerli bantları

7  (792)  (785)

Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmeleri 160  (26) 134
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun değeri 204    (1.546)    (1.342)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur takas sözleşmeleri 49    -   49
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas sözleşmeleri 23    (87)    (64)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz alım satım 
sözleşmeleri

14    (17)    (3)

Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların gerçeğe uygun değeri 86  (104)    (18)
Toplam 290  (1.650)    (1.360)
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43. FINANSAL ARAÇLAR (DEVAMI)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı)

        Raporlama tarihi itibarıyla 
gerçeğe uygun değer seviyesi       

Finansal varlıklar   31 Aralık 15   1. Seviye TL   2. Seviye TL   3. Seviye TL
                 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar  
 Türev araçlar   86    -   86    - 
Finansal riskten korunma muhasebesine göre muhasebeleştirilen 
finansal varlıklar

 

 Türev araçlar   204    -   204    - 

Toplam   290    -   290    - 
                 
Finansal yükümlülükler                
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar  
 Türev araçlar   104    -   104    - 
Finansal riskten korunma muhasebesine göre muhasebeleştirilen 
finansal varlıklar

 

 Türev araçlar   1.546    -   1.546    - 

Toplam   1.650    -   1.650    - 

Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri
Grup, gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla bazı sabit faiz oranlı finansal kiralama borçlarını değişken faiz oranlı 
finansal kiralama borçlarına çevirmek ve bazı Avro cinsinden olan finansal kiralama borçlarını ABD Doları cinsinden finansal kiralama borçlarına çevirmek üzere faiz 
oranı ve çapraz kur takası sözleşmelerine girmiştir. Bu işlemlerle ilgili türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim doğrudan dönem kâr/zararı içerisinde 
muhasebeleştirilmektedir.

Grup’un değişken faizli finansal yükümlükleri Not: 42 b.4.2’de açıklanmaktadır. Eylül 2009 tarihinden itibaren Grup uzun dönem finansal kiralama borçluluğunu 
dikkate alarak faiz maliyetlerinin karşılanabilir seviyede tutulması amacıyla vadeleri 2010 yılı 2. yarısından sonraya denk gelen finansal kiralama yükümlülüklerine 
ait değişken faiz geri ödemeli USD ve Avro borçlarının yaklaşık %69’unun faiz oranlarını sabitlemek için sabit ödeyen/değişken alan faiz takası işlemlerine girmiştir. 
Değişken faizli finansal kiralama yükümlülüklerinden kaynaklanan nakit akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe 
uygun değerlerindeki değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu içersisinde muhasebeleştirilmektedir. 

2010 yılında Grup satışların maliyetinin yaklaşık olarak %37’si olan akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan riski kontrol edebilmek ve akaryakıt 
maliyetinin, akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan etkilenmesini azaltmak amacıyla yıllık jet yakıtı tüketim miktarının yaklaşık %20’sine kadar olan kısmı 
için “Riskten Korunma” işlemleri yapmaya başlamıştır. Grup bu amaçla nakit hesaplanılan vadeli yakıt alım sözleşmelerine girmiştir. Şirket’in 21 Ocak 2011 tarihli 
yönetim kurulu kararına göre aylık tüketim rakamının %20’si olacak şekilde uygulanmakta olan riskten korunma oranının 12 ay sonra %50 olacak şekilde tedrici 
olarak her ay %2,5 oranında arttırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca şirket akaryakıt riskinden korunmak için 2011 yılı başından itibaren vadeli yakıt alım sözleşmeleri 
yerine sıfır maliyetli üç bariyerli bantları (zero cost 3 way collar) ve sıfır maliyetli dört bariyerli bantları (zero cost 4 way collar) araçlarını kullanmaya başlamıştır. 
Gelecekteki akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
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44. RAPORLAMA DÖNEMINDEN SONRAKI OLAYLAR
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Hava Yolları A.O. sermayesinin %49,12’lik payının tamamı 3 Şubat 2017 itibarıyla Türkiye 
Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne devredilmiştir. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., T.C. Başbakanlığa bağlı, sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na ait bir kamu kuruluşudur. Söz konusu devir, Türk Hava Yolları A.O.’nın mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari kararla-
rında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır.
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31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
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Akaryakıt riski 
korunması

Faiz 
riski korunması

Kur 
riski koruması Toplam

Özsermayede yer alan türev araçlar  
31 Aralık 2016
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun değer 
kazancı/(kaybı)

457 (178) (50) 229

Finansal riskten korunma fonundan 
finansal giderlere sınıflanan tutarı

- 5 - 5

Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev aracın gerçeğe uygun değer 
kazancının riskten korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere sınıflanan 
tutarı 

(157) - - (157)

Kur riskinden korunma amaçlı edinilen türev aracın gerçeğe uygun değer ka-
zancının riskten korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere sınıflanan tutarı

- - 9 9

Toplam 300 (173)  (41) 86

Ertelenmiş vergi etkisi (60) 35 8  (17)

31 Aralık 2016 itibarıyla Finansal Riskten Korunma Fonu 240  (138)  (33) 69

Akaryakıt riski 
korunması

Faiz 
riski korunması

Kur 
riski koruması Toplam

31 Aralık 2015
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun değer 
kazancı/(kaybı)

(1.368) (108) 134  (1.342)

Finansal riskten korunma fonundan 
finansal giderlere sınıflanan tutarı

- - - -

Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev aracın gerçeğe uygun değer 
kazancının riskten korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere sınıflanan 
tutarı 

173 - - 173

Yabancı para çevrim farkları - -  (21)  (21) 

Toplam  (1.195)  (108) 113  (1.190) 

Ertelenmiş vergi etkisi 239 22 (23) 238

31 Aralık 2015 itibarıyla Finansal Riskten Korunma Fonu (956)  (86) 90  (952) 

43. FINANSAL ARAÇLAR (DEVAMI)
Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)
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Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası
Yeşilköy Mahallesi Havaalanı Cad. No:3/1 34149

Bakırköy/İstanbul Türkiye
Tel: 0212 463 6363 Faks: 0212 465 2121

www.turkishairlines.com

Yatırımcı İlişkileri
ir@thy.com
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