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Dünyada en fazla ülkeye 
uçan hava yolu şirketi  
Türk Hava Yolları  
2019 Yıllık Faaliyet 
Raporu’na hoş geldiniz…

Yolculuk süresince alanında uzman, 
güler yüzlü ve yolcu mutluluğunu ön 
planda tutan geniş bir ekip daima 
görev başındadır. 

Uçaklarımızın önemli bir bölümünde 
internet ve teknolojik uygulamalar, 
hepsinde memnuniyet verici ayrıntılar 
bulunur. 

Şimdi arkanıza yaslanın, sayfaları 
çevirin ve başarıyı yolcularının 
yüzündeki gülümseme ile ölçen  
Türk Hava Yolları’nın 2019 
performansını ve gelecek  
planlarını yakından görün. 



Dünyanın tek çatı altındaki en büyük 
terminaline sahip havalimanına Büyük Göç'ü 
tamamladık. Misafirimiz olarak gördüğümüz 
yolcularımızı artık yeni evimiz olan İstanbul 
Havalimanı’ndan başlayarak ağırlıyoruz. Her 
uçuşta check-in işleminden bagaj teslimine 
kadar olan süreçte onların yüzünü güldürmeyi 
görev biliyoruz. 

YENİ EVİMİZ
İSTANBUL HAVALİMANI



Değerlerine sahip çıkan bir marka olarak 
yolcularımıza kültürümüze has güzellikleri 
yaşatarak kıtalar, insanlar ve kültürler arasında 
köprü kurma vazifesini yerine getiriyor, 
bununla birlikte ülke turizminin gelişimine de 
büyük katkılar sunuyoruz. 

İYİ AĞIRLAMA 
KÜLTÜRÜMÜZDE VAR 



Geleneksel misafirperverlik anlayışımızı 
teknolojik yeniliklerle sunduğumuzda ortaya 
benzersiz, çok konuşulan, merak edilen bir 
yolculuk deneyimi çıkıyor. Yerde yeni check-in 
temas noktalarından tutun da gökyüzünde 
internet keyfine kadar her şeyi mutluluk 
eksenli şekilde ele alıp, yolculuklardaki sürenin 
çoğunu keyifli anlara dönüştürüyoruz. 

TEKNOLOJİYİ 
ÇOK YÜKSEKLERE TAŞIDIK 



Dünyada en çok dış hat noktasına uçan Türk Hava 
Yolları, yeni açılacak olan Newark, Osaka ve Haneda 
gibi hatları ile her geçen gün büyümeye devam 
ediyor. Buna paralel olarak biz de kapasitemizi 
artırıyoruz. Avrupa’nın en genç ve en modernleri 
arasında yer alan filomuzu 2019'da yeni nesil Boeing 
787-9 Dreamliner'larla güçlendirdik. Filomuzu 
2020 yılında yeni nesil Boeing 787-9 Dreamliner 
uçaklarının yanı sıra Airbus A350-900'lerle 
güçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü herkes 
göklerde rahat ve mutlu olmayı hak ediyor!

YENİ NOKTALARIMIZLA 
BÜYÜYORUZ



65 bini aşkın sayıda çalışanımızın yüzünü güldürmek, 
örnek işveren olmak öncelikli görevimiz. Çünkü 
göklerdeki mutluluk ve güler yüz ekibimizden 
başlıyor. Bizi çok ileri hedeflere taşıyan ekibimizle, 
business ve ekonomi sınıflarında, yerde ve 
gökyüzünde, Amerika’dan Asya kıtasına kadar fark 
yaratmaya devam edeceğiz. 

EKİBİMİZLE YENİ HEDEFLERE 
YÜKSELİYORUZ
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Kıtalar, insanlar ve
kültürler arasında

köprü kuruyoruz

Değerli Hissedarlarımız, 
Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve 
Çalışanlarımız,
Küresel ekonomi ve havacılık sektörü 
için çalkantılı geçen bir yılı, Türk Hava 
Yolları olarak tarihi bir başarıya imza 
atarak tamamlamış bulunuyoruz. 
Nisan ayında tamamladığımız Büyük 
Taşınma ile yeni evimiz İstanbul 
Havalimanı’na havacılık tarihinde eşi, 
benzeri olmayan bir operasyonla, 
rekor sürede taşındık. 45 saatte 
tamamlanmasını planladığımız 
taşınma operasyonumuzu sadece 33 
saat zarfında bitirerek, misafir kabul 
ettiğimiz yolcularımıza alışageldikleri 
Türk Hava Yolları konforu ve kalitesini 
hiç bir aksamaya mahal vermeden 
İstanbul Havalimanı’nda sunmaya 
başladık. Büyük Göç ve hemen 
akabinde uçuş operasyonlarımızın 
hiç bir aksama yaşanmadan Türk 
Hava Yolları hizmet kalitesiyle kaldığı 
yerden devam etmesi, dünya sivil 
havacılık tarihine geçecek nitelikte 
bir başarıdır. Dünyanın en büyük 
ve en modern havalimanlarından 
biri olan yeni evimizde kapasite 
kısıtlarımızı geride bırakmış olarak, 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme 
için muhteşem bir altyapıya sahibiz. 
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
bu projenin hayata geçmesinde 
emeği olan herkesi; T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığımızı, T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığımızı, ilgili diğer tüm 
bakanlıklarımızı, bürokratlarımızı, 
İGA konsorsiyumunu, mühendis ve 
işçilerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı 
sunuyorum.

Markamıza ve Türk havacılığına 
uzun yıllar boyunca hizmet eden 
Atatürk Havalimanı’ndan yeni 
evimize yaptığımız geçişle birlikte 
ana misyonumuzu oluşturan kıtalar, 
insanlar ve kültürler arasında köprü 
kurma vazifesini çok daha etkin 
biçimde yerine getireceğiz. Dünyanın 
en büyük ve en modern tesislerinden 
biri ile birlikte operasyonel açıdan 
zamanında kalkış oranında iyileşme, 
artan yolcu memnuniyeti gibi 
faydaları da yıl boyunca gözlemledik. 
Yeni evimizi tam kapasite kullanmaya 
başlamamızın 2019 yıl sonu itibarı 
ile 126 ülkede 318 şehri kapsayan 
uçuş ağımızın merkezinde yer alan 
İstanbul’un dünya havacılığındaki 
yükselişine de büyük bir ivme 
kazandıracağına inanıyoruz.

Havacılık Sektörü İçin 2019 Yılı
Tamamladığımız yıl havacılık açısından 
çalkantılı geçerken, sektörümüz 
küresel ekonomik büyüme, ticaret 
ve turizmde yaşanan gelişmelere 
dair hassasiyetini bir kez daha gözler 
önüne serdi. ABD ile Çin arasında 
yaşanan ticaret savaşları ve küresel 
büyümedeki yavaşlamadan etkilenen 
sektörümüz ayrıca süregelen yoğun 
rekabetin getirdiği kâr marjlarındaki 
gerilemeyle mücadele etmek 
zorunda kaldı. İngiltere’nin AB’den 
ayrılma sürecinde yaşanan uzun 
belirsizlik bölgemizdeki yüksek 
jeopolitik tansiyon ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinde görülen sosyal olaylar 
da havacılık sektörü için yapılan 
yıllık kâr beklentilerinde aşağı yönlü 
revizyonlara sebep oldu. 

M. İlker AYCI
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

2019’DA SÜREKLİ GELİŞTİRDİĞİMİZ 
ÖDÜLLÜ HİZMET KALİTEMİZLE 
FARK YARATMAYI SÜRDÜRDÜK

NET KÂR

753
MİLYON ABD DOLARI
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8,3
126

yıl

Türk Hava Yolları 
filosunun yaş ortalaması

Türk Hava Yolları’nın 
Uçtuğu Ülke Sayısı

Bütün bunlara ilaveten yaşanan iki 
elim kaza neticesinde Boeing  
737 MAX uçaklarının yere indirilmesi 
süreci ve uçakların tekrar hizmete 
dönüşlerindeki belirsizlik bu uçaklara 
filolarında yer veren hava yollarının 
bilançolarını negatif etkiledi. 
Aralarında Ortaklığımızın da 
bulunduğu birçok önemli hava 
yolunun yaşadığı bu krizi, akıllı 
kapasite yönetimi ve üretici firma 
Boeing ile gerçekleştirdiğimiz 
anlaşma ile en az kayıpla atlatmayı 
başardık. Temennimiz, yeni teslimlerle 
birlikte filomuzda 24 adede ulaşacak 
bu uçakların hizmete bir an önce 
güvenli biçimde geri dönmeleri. 
Buna ilaveten markamız özelinde 
Airbus tarafından teslimleri geciken 
A321 NEO’lar ve Boeing 777’lerimizin 
bazılarında meydana gelen plansız 
bakım ihtiyaçlarının operasyonlarımızı 
etkilediğini görüyoruz.

2019 yılı aynı zamanda havacılık 
sektörünün küresel iklim değişikliğine 
karşı attığı adımların sıklıkla gündeme 
geldiği bir yıl oldu. Havacılık kaynaklı 
karbon salınımlarının çevrede yarattığı 
etkinin asgariye indirilmesi sektörün 
öncelikleri arasında olmakla birlikte, 
özellikle Avrupa kıtasında yolcu 
tercihlerinde çevre hassasiyetlerinin 
açık biçimde hissedilmesi küresel hava 
yollarını bu konuda proaktif olmaya 
zorluyor. Gururla söyleyebiliriz ki, 
Ortaklığımız, bu alandaki çalışmalarına 
yıllar öncesinden başlamış olup, 
günümüzde karbon salınımları 
ve sürdürülebilirlik konusunda 

Ortaklığımız, 
özellikle yılın son 
çeyreğindeki başarılı 
performans ile yıllık 
gelirini %2,9 artışla 
13 milyar 229 milyon 
ABD dolarına 
ulaştırdı.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

SEKTÖRÜMÜZÜN DİNAMİZMİNE 
UYGUN OLARAK ÜRÜN VE 
HİZMETLERİMİZİ YENİLİYORUZ

rakiplerinin oldukça ilerisinde 
bulunuyor. Avrupa’nın en genç filoları 
arasında yer alan filomuzu Boeing 
787 ve Airbus A350 gibi uzun menzilli 
ve düşük karbon salınımlı yeni nesil 
geniş gövde uçaklarla genişletmeyi 
sürdürüyor ve yakıt tasarrufuna 
yönelik tedbirleri başarıyla 
uyguluyoruz. Sayın Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin himayelerinde 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
2017 yılında başlatılan ve ülkemiz 
kaynaklarının verimli kullanılması ile 
birlikte israfın ve atık oluşumunun 
önlenmesini hedefleyen Sıfır Atık 
Projesi’ne verdiğimiz tam destekle 
yüksek çevre bilincimizi ortaya 
koyarken, her yıl yüzbinlerce ağaç 
dikmekle eşdeğer karbon salınımı 
azaltımı sağlıyoruz.

Zorlu Geçen Bir Yılda Kârlılığımızı 
Sürdürdük
Büyük Taşınma sürecimizin ardından 
artan operasyonel maliyetlerimiz, 
Boeing 737 MAX krizi, zorlu 
rekabet ortamı ve bölgemizdeki 
istikrarsızlıklara rağmen 2019 yılını 
kârla kapatmayı başardık. 2018 
yılında 753 milyon ABD doları olan 
net kârımızı 2019 yılında %4,6 artışla 
788 milyon ABD dolara çıkardık. 
Uçuş ağımızın genişliği ve kapasite 
yönetimindeki esnekliğimiz sayesinde 
tüm sektörü etkileyen olumsuz 
koşullara karşın kârlılığını korumayı 
başaran Ortaklığımız, özellikle yılın son 
çeyreğindeki başarılı performans ile 
yıllık gelirini %2,9 artışla 13 milyar 229 
milyon ABD dolarına ulaştırdı.

Sektörümüzde yaşanan tüm küresel 
ve bölgesel sıkıntılara karşın yolcu 
sayımızda önemli bir kayıp yaşamadan 
tamamladığımız 2019 yılında doluluk 
oranlarımız 0,3 puan azalışla %81,6 
olarak hesaplanırken, bir önceki yıla 
göre %1 gerileme ile 74,3 milyon yolcu 
taşıdık. Dış hat yolcu sayımız ise 2019 
yılında 2018'e göre %3,8 artarak 43,8 
milyon olarak oldu. 

EBITDAR tutarımız 3 milyar 107 milyon 
ABD doları olarak hesaplanırken, 
EBITDAR marjımız %23,5 oldu. 
Geçtiğimiz yıla oranla EBITDAR’da 
%7,2 ve EBITDAR marjımızda 2,6 
puan düşüşle gerçekleşen İstanbul 
Havalimanı’na taşınmamızla birlikte 
artan maliyetler ve personel 
giderlerine ek olarak, uçak üreticileri 
kaynaklı sorunlar nedeniyle artan 
sabit giderler rol oynadı. İstanbul 
Havalimanı gibi dev bir yatırım 
neticesinde; kazandığımız yeni lounge 
alanları, artan kontuar sayısı, köprü 
kullanım oranları ve tüm bunların 
bileşkesi olarak yükselen müşteri 
memnuniyetini de geçtiğimiz yılki 
önemli kazanımlarımız arasında 
değerlendiriyoruz. 

Alt markalarımızdan Turkish Cargo, 
küresel pazardaki küçülmeye karşın 
güçlü büyümesini 2019 yılında da 
sürdürdü. Turkish Cargo, taşıdığı kargo 
miktarını bir önceki yıla göre ise %9,2 
oranında artarak 1,54 milyon tona 
ulaştırdı. Kargo gelirleri ise 2019 yılında 
bir önceki yıla göre %3,5 artarak  
1,72 milyar ABD dolarına ulaştı. 

Tüm dünyada hissedilen 
olumsuzluklara karşın havacılık 
sektörünün gelecek yıllardaki 
büyümesi sağlam temeller üzerinde 
bulunuyor. Ekonomik büyümenin 
lokomotifi olarak görülen Asya-Pasifik 
bölgesinin giderek artan oranlarda 
hava taşımacılığına yönelmesi, 
Millennial ve Z kuşağı olarak nitelenen 
genç nesillerin seyahat etme ve 
dünyayı keşfetme konusundaki 
hevesleri havacılığın küresel anlamda 
yükseliş trendine devam edeceğini 
gösteriyor.

86 yıldır misafir kabul ettiğimiz 
yolcularımızı kültürümüze has 
güzellikleri yaşatarak, sevdiklerine 
emniyet ve konforla taşımanın 
sağladığı deneyim ve sürekli 
geliştirdiğimiz ödüllü hizmet 
kalitemizle fark yaratan bir hava yolu 
olarak, gelecek nesillerin dünyayı keşif 
arzularına dünyada en çok ülkeye 
uçan hava yolu olmanın avantajı ile 
eşlik etmeyi planlıyoruz. 

Uçuş Ağımız ve Filomuz Genişliyor
Filomuzdaki uçakların modernliği 
Türk Hava Yolları’nın sektörün önde 
gelen kuruluşlarınca ödüllere layık 
görülen hizmet kalitesinde önemli 
rol oynuyor. Yaş ortalaması 8,3 olan 
uçaklarımızla Avrupa’nın en modern 
filolarından biri olan Türk Hava Yolları 
filosu, 2019 yıl sonu itibarı ile toplam 
350 uçağa ulaştı. 

Geçtiğimiz yıllarda siparişlerini 
verdiğimiz Boeing 787-9 Dreamliner 
uçaklarımızı Haziran 2019 tarihi 
itibarıyla teslim almaya başladık. 2020 
yılı yaz aylarından itibaren filomuza 
katılacak Airbus A350-900’lerle birlikte 
uzun menzilli ve düşük yakıt tüketimli 
yeni nesil uçaklarımızın sayısı daha 
da artacak. Hedefimiz, 2023 yılında 
450 uçaklık bir filoya ulaşarak, ödüllü 
hizmet kalitemizi, çevreye saygılı ve 
yolcu konforu azami düzeyde olan 
uçaklarımızla yaşatmak.

Merkezinde hub’ımız İstanbul 
olan rakipsiz uçuş ağımızı, toplam 
126 ülkeyi kapsayacak şekilde 
genişletirken, uçtuğumuz nokta 
sayısını ise 321’e çıkardık. Yıl boyunca 
uçuş ağımıza kattığımız yeni 
destinasyonlarımız yurt içinde Uşak, 
Siirt, Çanakkale, Zonguldak; yurt 
dışında ise Şarjah (BAE), Marakeş 
(Fas), Strazburg (Fransa), Port 
Harcourt (Nijerya), Bali/Denpasar 
(Endonezya), Point Noire (Kongo), 
Mexico Kenti ve Cancun (Meksika), 
Luksor (Mısır), Rovaniemi (Finlandiya) 
ve Xi’an (Çin) oldu. 2020 yılında da 
uçuş ağımızı genişletmeye devam 
ediyoruz. Osaka(Japonya), Newark 
(ABD), Vancouver (Kanada) ve 
Malabo (Ekvator Ginesi) 2020 yılı 
içinde uçmayı planladığımız yeni 
destinasyonlarımız arasında yer alıyor.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

APEX/IFSA (AIRLINE PASSENGER 
EXPERIENCE) ÖDÜLLERİ’NDE  
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ “BEŞ 
YILDIZLI HAVA YOLU” SEÇİLDİK

Dünya turizminin parlayan yıldızı 
Türkiye’nin Millî Bayrak Taşıyıcı hava 
yolu olarak geçtiğimiz yıl Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte 
imza attığımız ve yaz aylarında 
hayata geçen Direkt Turizm Hamlesi 
ile önemli bir girişimi başlattık. 
Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun 
başlıca merkezlerinden uygulamaya 
koyduğumuz direkt seferlerimizle 
turizm sektörümüzün geçtiğimiz 
yıl zarfında rekorlara imza atmasına 
büyük katkı sağladık.

Yaz aylarında Antalya, 
Bodrum, Dalaman gibi turizm 
merkezlerimizden Avrupa ve Orta 
Doğu’nun önemli noktalarına icra 
ettiğimiz tarifeli uçuşlar Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız ile iş birliği 
içinde hayata geçirmiş olduğumuz ve 
ülkemizin sadece yaz aylarında değil 
tüm yıl boyunca turizmin her alanında 
cazibesini arttırmayı hedefleyen 
Direkt Turizm Hamlesi’nin en önemli 
ayağını oluşturuyor. Türk Hava Yolları 
ailesi olarak ülkemizi denizin, güneşin 
ve kumun ötesinde kış sporlarıyla, 
yaylalarıyla, gastronomisiyle, inanç, 
kongre ve sağlık turizmiyle de öne 
çıkan, farklı beğenilere yönelik 
farklı ürünleriyle küresel bir turizm 
merkezi hâline getirme konusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türk Hava Yolları 
ailesi olarak ülkemizi 
küresel bir turizm 
merkezi hâline 
getirme konusunda 
çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

İletişim 
kampanyalarımız 
dünyanın en çok 
izlenen mecralarında 
yer alırken, 
misyonumuza uygun 
biçimde seyahat ve 
keşif davetimizi yüz 
milyonlarca kişiye 
ulaştırıyoruz.

KARGO GELİRLERİ

1,72
MİLYAR ABD DOLARI

Marka Deneyimimizdeki 
Yeniliklerimiz
Türk Hava Yolları olarak yolcularımızın 
markamızla yaşadığı deneyimi 
sürekli geliştiriyor, sektörümüzün 
dinamizmine uygun olarak ürün 
ve hizmetlerimizi yeniliyoruz. Bu 
değişimler kimi zaman perde 
arkasında operasyonel süreç 
iyileştirmeleri şeklinde uygulamaya 
geçerken, kimi zaman da görsel 
marka unsurlarımızda ve temas 
noktalarımızda gerçekleşiyor.

2019 yılı bu anlamda farklı pek çok 
yeniliğe sahne oldu. Kabin, kokpit 
ve yer hizmetlerinde yolcularımıza 
hizmet veren ekiplerimizin şıklığı 
“Flow-Akış” temasıyla kültürümüzden 
esintiler taşıyan yeni üniformalarla 
tamamlanırken, yeni evimizle başlayan 
yeni döneme bütüncül bir marka 
görsel kimliği ile giriş yaptık. Buna 
benzer yeniliklerle güncellediğimiz 
markamız ve sunduğumuz marka 
deneyimimiz sektörümüzün saygın 
kurum ve kuruluşları tarafından layık 
görüldüğümüz ödüllerle tescilleniyor. 
Los Angeles’ta düzenlenen, küresel 
seyahat uzmanlarının katıldığı APEX/
IFSA (Airline Passenger Experience) 
Ödülleri’nde üst üste üçüncü kez “Beş 
Yıldızlı Hava Yolu” seçildik. ABD’nin 
önde gelen seyahat dergilerinden 
Global Traveler’ın okuyucuları 
arasında yaptığı değerlendirmeye 
dayanarak verdiği “En İyi Kurumsal 
Seyahat Programı Ödülü”nü ikinci 
kez, “Business Yolcuları için En İyi 
Hava Yolu Ödülü”nü üst üste üçüncü 
kez kazanırken, “En İyi Havalimanı 

Personeli Ödülü”ne de layık 
görülmenin mutluluğunu yaşadık. 
Markamızın 2019 yılında başarı 
hanesine eklediği önemli bir gelişme 
de uluslararası marka değerlendirme 
kuruluşu Brand Finance tarafından 
bir kez daha “Türkiye’nin En Değerli 
Markası” seçilmemiz oldu.

İletişim Çalışmalarımız ve Spora 
Desteğimiz
Küresel bir marka olarak sürekli 
geliştirdiğimiz hizmet anlayışımız 
ve marka deneyimimizi sportif 
ve sanatsal faaliyetler üzerinden 
sektörümüz dışına taşıyor; kıtalar, 
kültürler ve insanlar arasında köprüler 
kurma misyonumuzu farklı alanlara 
yayıyoruz.

İletişim kampanyalarımız dünyanın en 
çok izlenen mecralarında yer alırken, 
misyonumuza uygun biçimde seyahat 
ve keşif davetimizi yüz milyonlarca 
kişiye ulaştırıyoruz. Hollywood’un en 
ünlü yönetmenlerinden Ridley Scott 
tarafından çekilen ve dünya televizyon 
tarihinin en çok izlenen programı olan 
Amerikan futbolunun şampiyonluk 
maçı Super Bowl’da yayınlanan 
“Yolculuk” isimli kısa filmimiz, küresel 
bilinirliğimizi daha da artırmak için 
2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 
önemli çalışmalardan biri olarak öne 
çıktı. 

Gücünü medeniyetinin derin 
köklerinden alıp dünyaya kanat 
açan bir marka olarak yolcularımıza 
sunduğumuz deneyimi sportif 
platformlara da taşıyoruz. 
Sponsorluğumuzda gerçekleşen 
Turkish Airlines EuroLeague Final Four 
2019 geçtiğimiz yıl iki Türk takımı, 
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in 
katılımlarıyla İspanya’da oynandı. Artık 
yaşattığı heyecan Avrupa kıtasının 
da ötesine geçen Turkish Airlines 
EuroLeague ile markamız spora ve 
temsil ettiği değerlere desteğini 
vurgularken, turnuva kapsamında 
düzenlediği etkinlik ve aktivasyonlar 
ile tüm dünyadan basketbolseverlere 
ulaştı. İsmimizi taşıyan bir diğer spor 
organizasyonu Turkish Airlines Open 
2019 ile dünyaca ünlü sporcuları 
Antalya’da ağırlayıp Türkiye’nin bir golf 
destinasyonu olarak yıldızının daha 
da parlamasını sağladık. Golf sporuna 
desteğimizi dünyanın en büyük 
amatör golf turnuvası Turkish Airlines 
World Golf Cup ile de yıl boyunca 
sürdürerek, toplam 101 destinasyonda 
binlerce golfçüye ulaştık.

Zorluklara Rağmen Büyümeye 
Devam
Sektörümüzün zorlu bir dönemine 
tanıklık ettiğimiz 2019 yılını 
Ortaklıklığımız kârla tamamlayarak 
önemli bir başarı elde etti. Stratejik 
planlamamız; yeni evimiz İstanbul 
Havalimanı’nın sağladığı kapasite ve 
slot avantajlarıyla gelecek on yıllarda 
havacılığın lokomotif pazarı olarak 
Asya ve Uzakdoğu’da gerçekleşecek 
büyümeden aslan payını almak. 

Tüm iştirakleri ile birlikte 65 
bin kişiyi aşan bir aile olarak 
havacılık sektörünün zirvesine 
olan yolculuğumuzu 2020 yılında 
hızlanarak sürdürebilmeyi diliyor, 
yeni yılda tarihimize hepimizi 
gururlandıracak yeni başarı haneleri 
eklemeyi umuyoruz. Başta en 
kıymetli varlığımız olan çalışanlarımız 
olmak üzere, tüm iş ortaklarımıza, 
hissedarlarımıza ve yolcularımıza 
bizlere gösterdikleri teveccüh için 
teşekkür ediyor, 2020 yılını daha 
büyük başarılarla kapatmayı temenni 
ediyorum.
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Kısaca Türk Hava Yolları

1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları 
A.O.’nun ana faaliyet konusu yurt içi 
ve yurt dışında yolcu ve kargo hava 
taşımacılığı yapmaktır. %50,88’i halka 
arz edilmiş olan Ortaklık hisselerinin 
%49,12’si Türkiye Varlık Fonu’na; bir 
adet C grubu hisse ise T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na aittir. Ödenmiş 
sermayesi, 1,38 milyar TL olan 
Ortaklığın beş adet bağlı ortaklığı, 
11 adet de müşterek yönetimine 
sahip olduğu toplamda 16 adet bağlı 
ortaklık ve iştiraki bulunmaktadır.

Dünyada en fazla ülkeye ve en fazla 
dış hat noktasına uçan hava yolu 
şirketi olan Türk Hava Yolları, 2019 yılı 
itibarıyla 52’si iç ve 269’u dış hat olmak 
üzere 321 noktaya uçmaktadır. Son 

Türk Hava Yolları, 2019 
yılı itibarıyla 321 noktaya 
uçmaktadır.

321
NOKTA

5 yılda filosundaki uçak sayısını %17,1 
artırarak 2019 yıl sonu itibarıyla 350’ye 
ulaştıran Ortaklığın filosunda; 97 geniş 
gövdeli, 230 dar gövdeli olmak üzere 
327 adet yolcu uçağı ve 23 adet kargo 
uçağı bulunmaktadır.

2019 yılında yolcu sayısı bir önceki 
yıla göre %1,2’lik azalışla 74,3 milyon 
olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında 
iç hatlarda %7,6 azalış, dış hatlarda 
ise %3,8 oranında artış kaydedilmiştir. 
Yolcu uçakları konma sayısı %1,4’lük 
azalışla 486.894 olarak gerçekleşmiştir. 
Taşınan kargo ve posta ise %9,2’lik 
artışla 1.543.028 tona yükselmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI ORTAKLIK YAPISI 

Filodaki 
uçak sayısında

büyük artış

74,3
2019 yolcu sayısı

milyon

Son 5 yılda filodaki uçak 
sayısındaki artış oranı

%17,1
BÜYÜME

350 Uçak
Türk Hava Yolları filosunda; 97 geniş gövde,  
230 dar gövde, 23 adet kargo uçağı bulunmaktadır.

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

DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKESİNE 
UÇAN KÜRESEL BİR GÜÇ

Diğer (Halka Açık Kısım)

%50,88
Türkiye Varlık Fonu

%49,12
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Yeni Evimizde İlk Yılımız
2019 yılı, küresel bir havacılık 
sorununa dönüşen Boeing 737 Max 
uçaklarının teknik nedenler ve sivil 
havacılık otoritesince uçuşlarının 
durdurulması, büyük bir heyecan 
ve hassasiyetle gerçekleştirilen 
İstanbul Havalimanı’na başarıyla 
taşınılması, Airbus tarafında uçak 
teslimlerinde yaşanan gecikmeler, 
Boeing 777 ve Boeing 737 uçaklarının 
bir kısmında meydana gelen plansız 
bakım ihtiyaçları gibi bir dizi meydan 
okumaya rağmen hedeflenilen 
doluluk ve kâr marjlarına başarıyla 
ulaşıldığı bir yıl olmuştur. İstanbul 
Havalimanı'na taşınılması havacılık 
sektöründe en başarılı ve hızlı taşınma 
olarak tarihe geçmiştir. Türk Hava 
Yolları, Atatürk Havalimanındaki 
kapasitesine kademeli olarak ulaşarak 
İstanbul Havalimanı'nda yolcularını 
en iyi şekilde ağırlamaya başlamıştır. 
İstanbul Havalimanı operasyonel 
açıdan zamanında kalkış oranında 
iyileşme, artan yolcu memnuniyeti 
gibi faydalar sağlarken, operasyon 
yapılan alanın büyümesiyle birlikte 
havalimanı giderlerinde önceki yıla 
göre bir miktar artışa neden olmuştur. 
Bölgesel ve global rekabetteki en 
güçlü avantajının sağlam maliyet 
yapısı olduğunun bilinciyle Türk 
Hava Yolları artan maliyet kalemlerini 
kontrol altına almak için 2019 yılının 
ikinci yarısından itibaren bir dizi 
tasarruf tedbirini canlıya almıştır. 
Giderlerdeki tasarruf girişiminin 
meyveleri 2019 yılının son çeyreğinde 
alınmaya başlanmıştır. Ayrıca 2019 

yılının son aylarında operasyonel 
açıdan iyileşmelere ek olarak, Boeing 
tarafından Max sorunu nedeniyle 
2019 yılında yaşanan kayıpları telafi 
amacıyla alınan tazminat faaliyet 
kârında olumlu etki oluşturmuştur.

Operasyonel açıdan 2019 yılında 
karşılaşılan zorluklara rağmen, Türk 
Hava Yolları 2019 yılında 876 milyon 
ABD doları Esas Faaliyet Kârı elde 
etme başarısını göstermiştir. Vergi 
sonrası net kâr ise geçen seneye göre 
%4,6 artarak 788 milyon ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında 
yolcu gelirleri geçen yıla göre %2,3 
artarak 11,2 milyar ABD dolarına; kargo 
gelirleri %2,5 artış ile 1,7 milyar ABD 
dolarına ulaşmıştır. Toplam gelirler 
ise geçen yıla göre %2,9 artarak 13,2 
milyar ABD doları ile yeni bir rekor 
kırmıştır. 2019 yılındaki yolcu gelirleri 
toplam gelirin %84'ünü oluştururken, 
kargo gelirlerinin payı ise %13 
seviyesine ulaşmıştır.

Yıl ortasında kamuoyuna paylaşılan 
%4’lük kapasite artışı, devam 
eden Max sorunu Airbus uçak 
teslimlerindeki gecikmeler ve 
öngörülmeyen bakım işlemleri 
nedeniyle %3,1 oranında kısıtlı kalarak 
toplam kapasite 187,7 milyar AKK 
seviyesine çıkmıştır. 2019 yılında 
taşınan yolcu sayısı ise %1,1 azalarak 
74,3 milyona gerilemiştir. Yurt dışı 
yolcu sayısı %3,8 artarken, yurt içi yolcu 
sayısı %7,5 azalmıştır. Kapasite kısıtı 
nedeniyle özellikle yurt içi uçuşlarda 
yapılan sefer iptalleri yolcu sayısında 

düşüşe neden olmuştur. Toplam 
yolcu doluluk oranı 2019’da 0,3 puanlık 
düşüş ile %81,6’ya gerilemiştir. Yurt 
dışı uçuşlarda doluluk oranı 0,4 puan 
azalarak %81’e gerilerken, bu oran yurt 
içi uçuşlarda 0,9 puan artışla %86,2’ye 
ulaşmıştır.

Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş 
noktaları ve filosuna eklediği kargo 
uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim 
gösteren hava kargo taşıyıcısı 
olan Turkish Cargo, dünyanın 126 
ülkesindeki müşterilerine sunduğu 
hizmetlerini Türk Hava Yolları kalitesi 
ile sürdürmeye ve dünya hava kargo 
pazarındaki payını artırmaya devam 
etmektedir. Turkish Cargo 2019 yılında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9,2 artışla 1,5 milyon tonun 
üzerinde kargo taşımıştır.

Yeni Evimize Yolculuk 
2019 yılı Türk Hava Yolları ve Türk 
Havacılık tarihi için yeni bir başlangıç 
yılı olarak öne çıkmaktadır. Nisan 
ayında İstanbul Havalimanı'na 
taşınılması tamamlanmış olup, hızlı 
bir şekilde Atatürk Havalimanındaki 
kapasiteye ulaşılmıştır. Çok kısa 
sürede başarıyla gerçekleştirilen 
taşınma dünya havacılık tarihine 
önemli bir örnek olarak geçmiştir. 
İstanbul Havalimanı 2019 yılında 
uçak utilizasyonunda artış, yakıt 
tüketiminde azalma gibi operasyonel 
verimlilik ölçütlerinde iyileşmeler 
sağlamışıtr. 2019 yılı Türk Hava 
Yolları için yeni evine alışma dönemi 
olmuştur.

Türk Hava Yolları, 
2019'da yolcu 
gelirlerinde %2,3, 
kargo gelirlerinde 
%2,5 oranında artış 
yakalamıştır.

Finansal Analiz

SATIŞ GELİRLERİ

13.229 
MİLYON ABD DOLARI

Yolcu Geliri Kargo Geliri Diğer Gelir
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788
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10.958
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KATEGORILERINE GÖRE GELIR DAĞILIMI (MILYON ABD DOLARI)
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DOLU BİR YIL
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En Çok İşlem Hacmine Sahip Hisse
Türk Hava Yolları hissesi, 1990 yılından 
itibaren THYAO kodu altında Borsa 
İstanbul’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 hissesi, yüksek likiditesi ve 
geniş yatırımcı tabanı ile 2019 yılında 
280 milyar TL’lik hacmiyle Borsa 
İstanbul’un en çok işlem hacmine 
sahip hissesi olurken en çok işlem 
gören ikinci hisse olmuştur. 2019 
yılında işlem hacmimiz, bir önceki 
yıla göre %11 artmıştır. Ortaklığımız 
hisse fiyatı ise 2019 yılında Boeing 
Max uçaklarının yere indirilmesi, 
Airbus Neo uçaklarının teslimlerinde 
yaşanan gecikmeler gibi global 
havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 
sebeplerden dolayı BIST100’ün 
altında performans göstermiştir. 
Yıl sonu itibarıyla BIST100 %25 
değer kazanırken Türk Hava Yolları 
hisse fiyatı %10 değer kaybetmiştir. 
2019 yılında yaşanan olumsuz 
gelişmelerden dolayı Türk Hava Yolları 
piyasa değeri 2019 yıl sonu itibarıyla 
19,9 milyar TL değerine ulaşmıştır.

Çeşitlendirilmiş Gelir Dağılımı
Ortaklığın geniş uçuş ağı, 
çeşitlendirilmiş bir gelir akışı 
sağlayarak bölgesel krizlere 
karşı doğal bir riskten korunma 
mekanizması oluşturmaktadır. 

Bölgesel gelir dağılımında en büyük 
pay %29 ile Avrupa'ya aittir. Yeni 
açılan Uşak, Siirt, Çanakkale, Sharjah, 
Marrakech, Zonguldak, Strazburg, 
Port Harcourt, Bali/Denpasar, Pointe-
Noire, Mexico City, Cancun, Luksor, 
Rovaniemi ve Xian hatları ile birlikte 
gelir portföyü zenginleştirilmiş olup, 

Uzak Doğu ve Amerika’nın toplam 
gelirdeki paylarını geçen seneye 
göre artırmıştır. Türkiye dışında 
gerçekleştirilen satışlar toplam 
satışların %81’ini oluşturmaktadır. Bu 
durum hem Türk Hava Yolları hem de 
ülkemiz için önemli bir döviz girdisi 
sağlamaktadır.

Finansal Analiz

Sürdürülebilir Nakit Üretimi
Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline 
işaret eden EBITDAR rakamı 2019 
yılında 2018 yılına göre %7,2 düşerek 
3,1 milyar ABD doları seviyesinde, 
EBITDAR marjı ise %23,5 seviyesinde, 
2019 revize bütçe hedefinin üzerinde 
gerçekleşmiştir. Bu düşüşe rağmen 
havacılık sektörü ortalaması üzerinde 
kârlılık başarısı devam ettirilmektedir. 
Türk Hava Yolları gelecekteki 
yatırımlarını finanse edebilmesi ve 
sağlıklı bir büyüme için iç potansiyelini 
en etkili ve başarılı bir şekilde 
kullanmaya devam etmektedir.

Tasarruf Tedbirleri 
Türk Hava Yolları 2019 yılı ilk yarı 
sonuçları üzerinden hızlı bir 
değerlendirme yaparak 2019’un 
ikinci yarısından itibaren kapasite 
tarafındaki kısıtların etkisini minimize 
etmek ve yeni havalimanına 
taşınmayla oluşan maliyet artışlarını 
sınırlandırmak amacıyla tasarruf 
tedbirleri ve gelir artırıcı uygulamalara 
başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında 
maliyetlerdeki artışı sınırlandırarak 
giderlerini etkin bir şekilde 
yönetebilmişken gelir tarafında da 
artış sağlanmıştır. Birim maliyetler 
2019 yılında %4,9 oranında artarken, 
yakıt hariç birim maliyet artışı ise %7,4 
ile kısıtlı kalmıştır. Türk Hava Yolları 
2019 yılında da düşük birim maliyet 
avantajını küresel çapta korumaya 
devam etmiştir.  

2015-2019 ORTALAMA EBITDAR MARJI %22,8

EBITDAR (Milyon ABD Doları) EBITDAR Marjı (%)
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1 IATA IATA forecasts $29.3bn net profit for airlines in 2020
2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
3 Aviationweek & Space Technology  Aerospace & Defense 2020

Sektörel Gelişmeler ve 2020 Beklentileri

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN 
GENEL SEKTÖR GELİRLERİNDE 
BÜYÜK ARTIŞ

HAVACILIK SEKTÖRÜ GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ

Küresel ekonomik büyümede 
beklentilerin karşılanamaması ve 
küresel belirsizlikler 2019 yılında 
yolcu ve kargo taşımasındaki talebin 
düşmesine ve beklenen toplam gelirin 
karşılanamamasına neden olmuştur. 
Sivil havacılık sektörü için ekonomik 
büyümedeki yavaşlama, uluslararası 
ticaretteki daralma ve ticaret 
savaşları, politik gerginlikler, Brexit’in 
getirdiği belirsizlik ile nakit para akışı, 
yüksek borçluluk oranları ve kapasite 
büyümesindeki belirsizliklerden 
dolayı zorlu geçerken; sektörde birçok 
performans çıktısı yıl içerisinde aşağı 
yönlü olarak revize edilmiştir1, 2, 3. 

IATA’ya göre, 2019 yılı havacılık 
sektörü toplam geliri %3,2 artışla 838 
milyar ABD dolarına ulaşmış, hava 
yolları sayesinde yapılan ticaretin 
toplam değeri %0,3 azalışla 6,7 trilyon 
ABD dolarını aşmış ve tüm tedarik 
zincirinde %2,4 artışla 70,4 milyon iş 
gücü oluşturmuştur2. 2020’de sektör 
toplam gelirinin %4,0 artışla 872 milyar 
ABD dolarına ve hava yolları aracılığıyla 
yapılan ticaretin toplam değerinin 
%5,1 artışla 7,1 trilyon ABD dolarına 
ulaşacağı; tüm havacılık tedarik 
zincirinde %2,3 artışla 72,0 milyon iş 
gücünün oluşacağı beklenmektedir2. 

Sivil havacılık 
sektörü pozitif 
durum sergileyerek 
2019 yılında 25,9 
milyar ABD doları 
tutarında net 
kâr ile 10. kez 
üst üste kâr elde 
etme başarısı 
göstermiştir.

Türkiye’de 
beklentilerin 
üzerinde 
gerçekleşen 
ekonomik büyüme 
ve turizm gibi 
katalizör görevi 
gören sektörlerin 
etkisiyle büyüme 
trendi devam 
etmiştir.

HAVACILIK SEKTÖRÜ 
GELİRLERİ

838
MİLYAR ABD DOLARI

2019 yılında bazı yüksek profilli hava 
yollarının olumsuz haberleri sektörü 
etkilerken; birçok hava yolu da 
sektörün zorlayıcı koşullarıyla başa 
çıkmaya çalışmıştır. Sektör net kârı 
%5,1 azalmasına rağmen, sivil havacılık 
sektörü pozitif durum sergileyerek 
2019 yılında 25,9 milyar ABD doları 
tutarında net kâr ile 10. kez üst üste 
kâr elde etme başarısı göstermiştir. 
2020 yılında ise sektörde 29,3 milyar 
ABD doları tutarında net kâr oluşması 
beklenmektedir. Kuzey Amerika 
Bölgesi’nin 2019 yılında olduğu gibi 
kârlılığı en fazla olan bölge olacağı 
tahmin edilmektedir2.

2019 yılında taşınan toplam tarifeli 
yolcu sayısı, %3,7 artışla 4,5 milyara 
ulaşmıştır. Bununla birlikte, 2017 
yılından bu yana kapasite artışının 
üzerinde trafik artış trendini 
sürdürerek; yolcu trafiğinde %4,2 
ve kapasitede ise %3,5 bir artış 
gözlemlenmiştir. Böylece doluluk oranı 
da son yedi yılda olduğu gibi artışını 
sürdürmüş ve 2019’da şimdiye kadar 
görülmüş en iyi değer olan %82,4 
doluluk oranına ulaşılmıştır2. 

Sektörde tarifeli yolcu sayısının 2020 
yılında %4,0 artışla 4,7 milyarı aşması 
ve sunulan kapasitenin %4,7 artması 
beklenmektedir. Yolcu trafiğinde ise 
%4,1’lik bir büyüme beklenirken; artan 
kapasitenin etkisiyle doluluk oranının 
%82,0 olması tahmin edilmektedir2. 

Diğer taraftan, 2019 yılında yavaşlayan 
ekonomik büyüme enerjiye olan 
talebi düşürmüş ve petrol fiyatları 
varil başına (Brent) 65 ABD doları 
olarak seyretmiştir. 2019 yılında 
sektörde birim yakıt maliyeti %1,3 
artarken, toplam birim maliyeti %0,8; 
yakıt hariç birim maliyeti ise %0,5 
artmıştır. Ayrıca, yakıt maliyetinin 
toplam maliyetler içindeki payı 
%23,7 oranında gerçekleşmiştir4. 
2020 yılında, sektör toplam birim 
maliyetinin yaklaşık %1,1 azalması 
ve yakıt harici birim maliyetinin %1,1 
artması öngörülmektedir. Birim yakıt 
maliyetinin %7,4 ile azalması ve yakıt 
maliyetlerinin toplam maliyetler 
içerisindeki payının %22,1’e gerilemesi 
beklenmektedir2.

2019’da sektör genelinde artan 
rekabet, operasyonel marjlardaki 
azalma ve bazı bölgelerdeki kapasite 
artışı yolcu birim gelirlerin azalmasına 
neden olmuştur. Üst üste sekizinci kez 
azalma gösteren yolcu birim geliri ise 
2019 yılında %3,0 ile düşüş trendine 

devam etmiş ve böylece 2012 yılından 
bu yana toplamda yaklaşık %32,2 
azalma sergilemiştir. 2020 yılındaki 
uçak teslimlerinin etkisiyle artması 
beklenen kapasitenin yolcu birim geliri 
üzerindeki baskıyı devam ettirmesi ve 
yolcu birim gelirlerinin %1,5 azalması 
beklenmektedir2,4,5.

Türkiye’de beklentilerin üzerinde 
gerçekleşen ekonomik büyüme 
ve turizm gibi katalizör görevi 
gören sektörlerin etkisiyle büyüme 
trendi devam etmiştir. Operasyonel 
faktörlerin etkisi ile iç hat pazarında 
%11,3 daralma gerçekleşmiş ve 50,1 
milyon yolcu taşınmıştır. Özellikle 
turizm faaliyetleri etkisiyle dış hat 
yolcu sayısı %11,4 artarken Türkiye 
toplam yolcu sayısı %2,9 artışla 
159 milyona ulaşmıştır. 2020 yılının 
ekonomik ve çevresel faktörlerin 
de etkisiyle ülkemiz sivil havacılığı 
açısından daha dinamik bir yıl olacağı 
ve toplam yolcu sayısının %7,6’lık 
artışla 171 milyon üzerine çıkması 
beklenmektedir6.

2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
4 IATA Airline Industry Economic Performance (Industry Statistics December 2019)
5 IATA  Slowing Demand and Rising Costs Squeeze Airline Profits (June 2019)
6 DHMİ Türkiye Geneli Havalimanları Uçak, Yolcu ve Yük Trafiği İstatistikleri 2002-2019 (İç hat yolcu 

sayıları ve iç hat taşınan kargo miktarları ikiye bölünerek hesaplanmıştır.)
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HAVA KARGO, 2019 YILINDA 
KAPASİTE ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ

Sektörde geleneksel
kargoların hem 
büyüme oranı hem 
de toplam hava 
kargo içerisindeki
payı azalmakta 
e-ticaret’in ise payı
giderek artmaya 
devam etmektedir.

2005 yılından beri 
yıllık ortalama 
%20 büyüyen 
e-ticaret sektörünün 
2021 yılında 4,8 
trilyon ABD doları 
değerine ulaşması 
beklenmektedir.

TOPLAM TAŞINAN 
KARGO MİKTARI

61,2
MİLYON TON

HAVA KARGO DEĞERLENDİRMESİ

Hava kargo dünyadaki ticaret, 
endüstriyel üretim ve ekonomik 
güven ile bir korelasyona sahiptir. 2019 
yılındaki siyasal krizler/gerginlikler, 
ABD-Çin ticaret savaşı, ekonomik 
belirsizlikler dünya ticaretini ve 
dolayısıyla hava kargo taşımacılığını 
etkilemiştir. 

Bu gelişmeler ile birlikte 2018 
ortalarından itibaren yavaşlayan talep 
büyümesi, 2016 ve 2017 yıllarının 
altında seyretmiş ve 2018 Aralık 
ayından itibaren de pazarda daralma 
başlamıştır. 2019 yılı boyunca devam 
eden bu ciddi daralma sonrasında 
kargo trafiği %3,3 azalmış, 2019 senesi 
başında tahminlenen değerin (+%3,7) 
çok altında gerçekleşmiştir. 4,7 2019 
yılında dünyada taşınan toplam kargo 
miktarı da %3,3 azalarak 61,2 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 
%35 pazar payı ile bölgesel olarak 
hava kargo trafiğinde en büyük paya 
sahip olan Asya Pasifik, toplamda 
%5,7, bölgeler arası pazarda ise %6,4 
daralma yaşamıştır. 8

Geçmiş yıllarda kargodaki ivmelenme 
nedeniyle hava kargo taşımacılığı 
2019 yılında %2,1 kapasite artırmış 
lakin küresel ticarette oluşan anlık 
dalgalanma ile talebin çok üzerinde 
kalmış, doluluk oranları ve birim 
gelirlerde düşüşler yaşanmıştır.8 

Kargo birim gelirleri %5, kargo 
doluluk oranları da yaklaşık 2,6 puan 
azalmıştır.2,4 Dünyadaki toplam hava 
kargo gelirleri ise 2019 yılında %8,1’lik 
azalış ile 102,3 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiş ve hava yollarının toplam 
gelirlerinin %12,2’sini oluşturmuştur.4 

İlaç, kolay bozulabilir ürün, endüstriyel 
makina parçası, e-ticaret, teknolojik 
ve elektronik ürün taşımaları hava 
kargonun büyük çoğunluğunu 
kapsamaktadır. Sektörde geleneksel 
kargoların hem büyüme oranı hem 
de toplam hava kargo içerisindeki 
payı azalmakta e-ticaretin ise payı 
giderek artmaya devam etmektedir. 
İşletmeden tüketiciye olan e-ticaretin 
içindeki hava kargo taşımacılığının payı 
online girişimlerin ve internet kullanım 
oranının artan etkisiyle %80 seviyesine 
ulaşmıştır. 2005 yılından beri her sene 
%20 ortalamayla büyüyen e-ticaret 
sektörünün 2021 yılında 4,8 trilyon 
ABD doları değerine ulaşması ve 
özellikle ekspres kargonun gelişimini 
olumlu etkileyerek büyüyen hacmi 
ile hava kargo endüstrisindeki etkisini 
daha da artırması beklenmektedir. 9

Merkez bankalarının genel yönelim 
olarak ticareti canlandırıcı politika 
faiz indirimleri ve ABD ile Çin’in sene 
sonuna doğru ticaret savaşlarında 
ilk aşamada anlaşmaya vardıklarını 
belirtmeleri bütün sene kötü 

%80
İşletmeden tüketiciye olan 
e-ticaretin içindeki hava 
kargo taşımacılığının payı

performans sergileyen ticarette 
kademeli iyileşmelerin yaşanmasına 
sebep olmuş ve 2020 yılına daha 
optimist bakılmasını sağlamıştır. Bu 
durum hava kargo endüstrisi için de 
otoritelerde daha olumlu bir bakış 
açısına sebep olmuş ve hava kargo 
trafiğinin 2020 yılında %2 artacağı 
beklentisini oluşturmuştur.2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) 2019 yılı verilerine göre ise 
Türkiye genelinde geçen seneye 
kıyasla toplamda %11,9 azalış 
sergileyen yük (bagaj+kargo+posta) 
trafiği; iç hatlarda %7,5, dış hatlarda ise 
%11,3 azalma yaşamıştır. 10

2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
4 IATA Airline Industry Economic Performance (Industry Statistics December 2019)
7 IATA Airline Industry Economic Performance (Industry Statistics December 2018)
8 IATA Air Freight Market Analysis (December 2019)
9 IATA Air cargo and e-commerce enabling global trade

2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
10 DHMİ Havalimanları Karşılaştırmalı İstatistikleri Aralık 2019
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FRANSA

STRASBOURG
Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu

şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ

BÖLGESEL 
DEĞERLENDİRMELER

Bu gelişmeler ile birlikte Avrupalı 
büyük ölçekli hava yolları maliyetlerini 
kısma ve düşük maliyetli hava 
yolları ile rekabet edebilme adına 
daralan pazarlarda kapasitelerini 
alt markalarına kaydırmaya devam 
etmişlerdir. Bir kısım hava yolları iç 
hatlarını tamamen alt markalarına 
bırakırken, bir kısmı ikincil hublarını alt 
markalarına bırakmışlardır. 

2019 yılındaki hisse alımları ve bölgeler 
arası iş birliklerine rağmen birçok 
çevre tarafından yapılan eleştirilere 
göre konsolidasyonlar konusu hala 
Avrupalı hava yollarının oldukça tutucu 
yaklaştığı bir durum olarak devam 
etmektedir. 

Bununla birlikte genel olarak 
bakıldığında 2020 yılında havacılık 
büyüme beklentileri bölge 
ekonomisine paralel olarak 
temkinli ancak daha optimistik 
bir görünümdedir. 2020 yılında 
sektörde oluşacak ilave kâr artışının 
yaklaşık yarısı Avrupa Bölgesi’ndeki 
hava yollarından gelecek olup 7,9 
milyar ABD doları (+%27,4) toplam 
kâr beklenmektedir. Avrupalı hava 
yollarının kapasite disiplinlerini devam 
ettirdikleri ve temkinli büyümenin 
hüküm süreceği 2020 yılı Avrupa’sında 
yolcu trafiği artışı %3,8 olarak tahmin 
edilirken kapasite artışı ise %3,7 olarak 
öngörülmektedir. 2

2019 yılında B737 - MAX krizi, uçak 
teslimatlarındaki gecikmeler, iflaslar, 
ticari gerilimlerin de etkisiyle AB 
Bölgesi’nin beklenenden daha az 
büyümesi, Avrupa’da hava yolu 
taşımacılığını etkileyen unsurlar 
olmuştur. 

Filolarına dahil olmasına rağmen 
kullanılamayan MAX’ların yaklaşık 
%16’sı bu bölgede yer almakta olup bu 
durum ilgili hava yollarının büyümesini 
sınırlandırmıştır. Ayrıca 2019 yılında 
faaliyetlerini sonlandıran hava yolları 
da bölge büyümesine negatif etki 
etmiştir. Bu gelişmeler ile birlikte 2019 
yılı başında %6,1 olarak tahminlenen 
kapasite artışı %3,9 ve %5,5 olarak 
tahminlenen yolcu trafiği büyüme 
beklentisi %4,5 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu durum kârlılığa da yansımış 
olup bölge hava yolları, 2018 yılında 
toplamda 9,1 milyar ABD doları kâr 
ederken 2019 yılında beklentilerden  
1,2 milyar ABD doları daha az kâr 
ederek 6,2 milyar ABD doları kâr 
etmişlerdir. Yolcu başına birim kârlılık 
ise 2018 yılına göre %34 azalarak 5,21 
olarak gerçekleşmiştir. 2

2019 yılında %33,1 ile Avrupa pazarında 
ciddi koltuk payına sahip olan düşük 
maliyetli taşıyıcılar, %4,1’lik koltuk 
kapasitesi büyümesi ile son 10 yılın 
en düşük büyümesine karşın, %2,6 
büyüme gerçekleştirebilen network 
taşıyıcılarına nazaran son 10 yıldır 
daha fazla büyüme 
gerçekleştirmektedirler. 11

Afrika Bölgesi’nde, politik 
istikrarsızlıklar, ekonomik problemler, 
altyapı yetersizlikleri, güvenlik 
endişeleri ve devletlerin korumacı 
uygulamaları hava taşımacılığını 
oldukça olumsuz etkilemektedir. 

Güvenlik sorunları nedeniyle 
bir kısım hava yolları belirli 
pazarlara girememekte, altyapı 
yetersizliklerinden ötürü 
hava yolları operasyonlarını 
optimum performansta 
gerçekleştirememektedir. 

SAATM'nin (Single African Air 
Transport Market) 2018 yılında 
faaliyetlerine başlamasına rağmen 
havacılıktaki liberalleşme yavaş 
ilerlemekte olup; korumacı devlet 

Avrupa 

Afrika

NİJERYA

PORT HARCOURT
Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu

şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ

Bu gelişmelere bağlı olarak doluluk 
oranları düşmeye devam etmiştir. 
Doluluk oranı bakımından en düşük 
bölgedir. Bölge hava yolları 2019 
yılında kapasitelerini %4,2 artırırken 
yolcu trafiği %3,7 artmıştır. 2020 
yılında ise %4,9’luk kapasite artışına 
karşın yolcu trafiğinin %3,8 artarak 
doluluk oranının daha da düşmesi 
beklenmektedir. 2

Diğer yandan Afrikalı hava yolu 
taşıyıcıları yüksek devlet vergileri 
gibi yapısal sorunlara maruz 
kalmaya devam etmektedir. Yüksek 
vergiler bazı Afrikalı hava yollarının 
maliyetlerinin %30 ile %50’sini 
oluşturmaktadır. Afrikalı hava 
yollarının jet yakıtı maliyetlerinin 
global ortalamanın oldukça üstünde 
olması mali yapılarını olumsuz 
etkilemektedir.12 Nitekim son 15 
yılda kârlılık noktasında başarı 
gösteremeyen bölge hava yolları, 2019 
yılında toplamda 200 milyon ABD 
doları zarar etmiş olup, 2020 yılında 
da benzer durumun devam edeceği 
beklenmektedir. 2

Bu zararın toparlanamaması 
halinde önümüzdeki dönemde 
bölgedeki bazı ulusal hava yollarının 
özelleştirilmesi öngörülmektedir. 
Ayrıca bölge hava yollarının zorlukları 
birlikte aşma motivasyonu ile hava 
yolları arasında ortak girişimler (Joint 
Venture), hissedarlıklar ve iş birlikleri 
beklenmektedir.13

Birçok bölgede olduğu gibi düşük 
maliyetli hava yolları (LCC) paylarını 
artırmaya devam etmektedir. 2019 
dahil son yedi yıldır Afrika’da düşük 
maliyetli hava yolu taşıyıcılarının 
koltuk kapasiteleri geleneksel 
network taşıyıcılardan daha fazla 
büyümektedir. 2019 yılında düşük 
maliyetli hava yolu taşıyıcıları koltuk 
kapasitelerini %13,3 artırırken hub 
merkezli taşımacılık yapan geleneksel 
hava yollarının koltuk kapasitesi 
%2,6 artmıştır. Böylece 2009 yılında 
%9 civarında olan LCC’lerin toplam 
kapasite payı 2018’de %16,1’e, 2019 
sonunda ise %17,5’e yükselmiştir. 
2020’de de bu trendin devam etmesi 
beklenmektedir.13

politikaları hava yollarına ilave mali 
yük getirmekte, yeni pazarlara 
girmeyi ve frekans artışlarını 
da zorlaştırmaktadır. Korumacı 
politikalar nedeniyle pazarlar oldukça 
bölünmüş durumdadır ve yolcular kısa 
mesafelerde direkt seferler yerine 
uzun aktarma noktaları üzerinden 
seyahat etmek zorunda kalmaktadır. 
Bölge, hava yollarının maruz kaldığı 
olumsuzluklar nedeniyle yeterli 
gelişimi gösterememekte ortaya çıkan 
bu boşluğu ise yabancı (bölge dışı) 
hava yolları doldurmaktadır. Afrika 
menşeli olmayan hava yolları Afrika 
toplam tarifeli koltuk kapasitesinin 
yaklaşık %30’una, Afrika’dan diğer 
kıtalara olan koltuk kapasitesinin ise 
%60’ından fazlasına sahiptir. 11

2 IATA Airline Industry Economic Performance 
(Report December 2019)

11 The Official Airline Guide (OAG)

2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
11 The Official Airline Guide (OAG)
12 BBC World Business Report: The challenge of expanding airlines in Africa
13 Centre For Aviation  Airline Leader  - Issue 52
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BÖLGESEL 
DEĞERLENDİRMELER

Orta Doğu dünya çapında sivil 
havacılığı olumsuz etkileyen 
MAX krizinden en az etkilenen 
coğrafyalardan bir tanesi olmasına 
rağmen, bölge hava yollarının 
kapasite/kâr optimizasyonu yapması, 
bölgedeki siyasi ve ekonomik 
gelişmelerin sivil havacılık sektörüne 
olumsuz etki etmesi sonucu 2019 sene 
başı tahminlerinden daha düşük bir 
büyüme sergileyerek yolcu trafiğinde 
%2,6’lık bir artış göstermiştir. Bu 
durum, 2010 yılından 2016 yılına kadar 
süren çift haneli ve sonraki yıllarda 
%5 seviyesinde gerçekleşen büyüme 
verilerinden sonra en düşük büyüme 
oranı olarak dikkat çekmektedir. 
2019 yılında kapasite artışı da sene 
başındaki beklentilerin altında kalarak 
%1,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
2020 yılında da benzer durumun 
devam edeceği beklenmekte olup 
%3,2 kapasite, %2,5 yolcu trafiği artışı 
tahmin edilmektedir. 4

Bölgedeki düşük maliyetli taşıyıcıların 
(LCC) kapasite payları artmaya devam 
etmektedir. Bölgedeki network 
hava yollarının uluslararası koltuk 
kapasitesi 2019 yılında %0,6 azalırken, 
düşük maliyetli hava yollarının ise 
%14 artmıştır. Böylece LCC firmaların 
uluslararası koltuk kapasitesi payı 
1,8 puan artarak 2019 yılında %14,7 
seviyesine çıkmıştır. 13 Bölgedeki 
network hava yollarının düşük maliyetli 
hava yolları ile iş birliklerini daha da 
yoğunlaştırması beklenmektedir.

Orta Doğu

Finansal açıdan bakıldığında, Orta 
Doğu Bölgesi’ndeki hava yollarının 
2019 yılındaki 1,5 milyar ABD doları 
olan toplam zararlarının, 2020 yılında 
azalarak -1 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmesi ve benzer şekilde 6,48 
ABD doları olan yolcu başına zararın, 
4,48 ABD doları seviyesine inmesi 
öngörülmektedir. 4

BAE

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu
şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ

ŞARİKA

Kuzey Amerika 

Yakıt verimliliği sağlayan Airbus 
A321XLR gibi orta menzilli ve Boeing 
787 ve Airbus A350 gibi uzun menzilli 
yeni nesil uçaklar sayesinde, dış hat 
trafiğinde en önemli pazarlardan 
biri olan Trans Atlantik pazarda 
direkt uçuşlar ekonomik olarak 
daha etkin hale gelmiştir. 2020 
yılı sonuna kadar Avrupalı hava 
yollarının Kuzey Amerika’daki en 
az beş ikincil havalimanına direkt 
uçuşlara başlaması, 2025’e kadar 
ise Kuzey Amerika’daki orta ölçekli 
havalimanlarına olan Trans Atlantik 
uçuşların rutin hale gelmesi 
beklenmektedir. 16

2019’da Kuzey Amerika havacılığı, 
ABD-Çin ticaret savaşları, MAX uçak 
krizi, Avrupalı uçak üreticisi Airbus’a 
uygulanan ek vergiler gibi olumsuz 
gelişmelerden olduğu kadar, petrol 
fiyatlarının beklenenden daha yüksek 
seyretmemesi, özellikle ABD iç 
hattında %4,5’lik talep artışı gibi olumlu 
gelişmelerden de etkilenmiştir. 

2018 yılı ikinci yarısında başlayan ABD-
Çin ticaret savaşları 2019 yılı boyunca 
etkisini sürdürmüştür. 2019 yılı 
sonunda ABD-Çin ticaret anlaşmasının 
ilk fazı taraflarca imzalansa da 2020 
yılına ilişkin belirsizlikler devam 
etmektedir. 

Ticaret savaşlarından önce Trans 
Pasifik pazarda, fazla kapasiteye 
bağlı olarak hava yollarının yaşadığı 
zorluklara bir de Hong Kong’da 
yaşanan protestolar eklenince  
hava yolları, Hong Kong tarifelerini 
tekrar düzenlemek durumunda 
kalmışlardır. 13 

2019 yılında dünya genelini etkilediği 
gibi bölge havacılığını da etkileyen  
bir diğer önemli gelişme Boeing 
737 MAX uçaklarının yere indirilmesi 
olmuştur. Bu durum nedeniyle  
2019’da global havacılık endüstrisi  
4,1 milyar ABD doları gelir kaybı 
yaşarken sadece ABD’li hava yollarının 
gelir kaybı 600 milyon ABD doları 
civarında olmuştur. 15 Birçok hava 
yolunun MAX uçaklarını Haziran 2020 
tarihine kadar tarifelerinden çıkarması, 
MAX tipi uçakların yere indirilmesinin 
olumsuz etkilerinin 2020’de de 
devam edeceğinin bir göstergesi 
niteliğindedir. Bu uçakların tekrar 
uçmaya başlamasıyla kapasitede 
hızlı artışın bilet fiyatları üzerinde 
baskı oluşturacağına dair endişeler 
bulunmaktadır. 13

4 IATA Airline Industry Economic Performance (Industry Statistics December 2019)
13 Centre For Aviation Airline Leader  - Issue 52
14 Aerotime Hub, Middle East aviation market set on further growth, Boeing says 

13 Centre For Aviation Airline Leader  - Issue 52 
15 The Official Airline Guide (OAG) B737 Max  - Maximum Aviation Xpense
16 BCD Travel Industry Forecast (2020)

Sonuç olarak; orta sınıfın gelişmesi, 
genç nüfusun artması, büyüyen 
ve yeni kurulan düşük maliyetli 
hava yolları ve artan turizm gibi 
iç dinamikler bölgedeki trafiğin 
artışına katkı sağlarken, diğer 
yandan bölgedeki siyasi gerilimler, 
daralan ekonomiler ve askeri 
çatışmalar havacılığı olumsuz yönde 
etkilemektedir. 14

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu
şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ

ABD

2019 yılında Amerika’nın ekonomik 
canlılığı, iş amaçlı seyahat talebini 
güçlü tutmuştur. Bu sayede Amerikalı 
hava yolları yeni rotalar açmış ve 
mevcut rotalardaki kapasitelerini 
artırmışlardır. İç hat pazardaki başlıca 
büyük hava yolları, uluslararası 
trafiklerini beslemek için kendilerine 
özellikle batı kesimde ikincil merkezler 
oluşturmaktadır. 
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2020 yılında ABD’li taşıyıcıları bekleyen 
bir diğer bilinmezlik de ABD hükümeti 
tarafından 2019 yılı Ekim ayında 
Airbus firmasının maruz kaldığı %10 
oranındaki ek gümrük vergileridir.17 

2019 sonu itibarıyla ABD’deki 
uçak siparişlerinin %39’u Airbus 
uçaklarından oluşmaktadır ve bu 
siparişler ek vergiden etkilenmektedir. 
Airbus’ın Alabama’daki dar gövde 
üretim tesisi ise ek vergiden muaf 
tutulmuştur. Bazı ABD’li hava yolları, bu 
tesisi vergi etkisini hafifletmenin bir 
yolu olarak görmektedir. 18

Kuzey Amerika dış hat pazarında 
düşük maliyetli taşıyıcıların (LCC) 
koltuk kapasite payları artmaya devam 
etmektedir. 2010 yılında LCC’lerin dış 
hat pazarında koltuk payları %9,4 iken 
yıllık ortalama %8,2’lik bir büyüme 
ile 2019 yılında bu oran %19,2’ye 
yükselmiştir. Toplamda ise (iç hat ve 
dış hat) 2010 yılında %26,2 olan LCC 
koltuk payı 2017’de %30 seviyelerine 
kadar çıkmış; 2018 ve 2019’da aynı 
düzeyde devam etmiştir. 11

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu
şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ

ENDONEZYA

BALİ

Elde edilen vergi sonrası net kâr (16,9 
milyar ABD doları) ve yolcu başına 
kâr (16,81 ABD doları) ile en güçlü 
finansal performansı gösteren Kuzey 
Amerika’daki hava yolları, 2018’de 
olduğu gibi 2019’da da çok iyi bir yıl 
geçirmişlerdir. 2020’de 16,5 milyar ABD 
doları vergi sonrası net kâr bekleyen 
bölge hava yollarının yolcu başı net 
kârının ise 16 ABD doları olacağı 
tahmin edilmektedir.

MEKSİKA

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu
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Asya-Pasifik

iken Asya-Pasifik dışı trafikte %8 
civarındadır.33 Diğer yandan bölgede 
düşük maliyetleri hava yollarının dar 
gövde uçak siparişleri, network hava 
yollarının neredeyse iki katıdır. Bu 
yeni nesil uzun menzil dar gövde 
uçaklar, LCC taşıyıcıların sadece Asya-
Pasifik’te değil aynı zamanda Doğu 
Avrupa’da hizmet vermelerine olanak 
sağlayacaktır. 13

2019 yılında Asya-Pasifik Bölgesi’nden 
diğer bölgelere sunulan kapasitede 
ise en hızlı büyüme %7,1 ile 
Avrupa’ya olmuştur. 13 Bölge hava 
yollarının Avrupa’ya sunduğu 
koltuk kapasitelerini artırmayı 
sürdürmeleriyle bu büyümenin devam 
etmesi öngörülmektedir. 

Asya’daki hava yolları, sektördeki 
yabancı diğer hava yollarının dikkatini 
çekmektedir. Bunun neticesinde hisse 
satın alımları ve ikili stratejik ortaklık 
anlaşmaları gerçekleşmektedir. 
Bölgede artan LCC rekabetinin de 
sonucu olarak 2020 yılında ortaklık 
anlaşmalarının ve bölgedeki hava 
yolu şirketlerinin kendi alt şirketlerini 
geliştirmeye devam etmesi 
beklenmektedir. 

2020 yılında dünya ticareti ve 
hava kargoda beklenen mütevazı 
toparlanmaların, Asya-Pasifik 
taşıyıcıların finansallarında iyileşmelere 
neden olacağı öngörülmektedir. IATA 
verilerine göre 2020 yılında %4,8 yolcu 
trafiği artışı beklenirken, bölge hava 
yollarının toplam 6,0 milyar ABD doları 
net kâr etmesi beklenmektedir. 16

Bunların yanı sıra, 2020 yılında 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 
gerçekleştirilecek olan Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunları’nın Japonya’da 
turizm büyümesini artırması 13  
ve bunun bölgedeki yolcu 
trafiğine katkısının olumlu olacağı 
düşünülürken; ortaya yeni çıkan salgın 
hastalıkların neticesi olarak özellikle 
Çin başta olmak üzere uluslararası 
trafiğin 2020 yılı ilk yarısında ciddi 
bir şekilde etkileneceği ve bunun 
bölgedeki büyüme oranlarına 
olumsuz yansıyacağı beklenmektedir.

Koltuk kapasitesinde son beş yıldır 
(2014-2018) yaklaşık yılda ortalama 
%9,711 büyüyen Asya Bölgesi’ndeki 
hava yolları; ABD-Çin ticaret savaşları 
sebebiyle oluşan gerilimin bölgede iş 
ilişkilerini yavaşlatması, Hong Kong’ta 
devam eden eylemler, ekonomik 
büyümenin beklenenden daha az 
gerçekleşmesi gibi nedenlerle 2019 
yılında yolcu trafiğinde beklenen 
büyümenin (+%7,5) altında kalarak 
%4,7 büyüme gerçekleştirmiştir.2 

Büyüme hızındaki ciddi yavaşlamaya 
rağmen Asya-Pasifik Bölgesi yine de 
2019 yılında yolcu trafiği bakımından 
en hızlı büyüyen bölgelerden biri 
olmuştur. 2019 yılında bölgedeki hava 

2019’da hava yolları %2,3 oranında 
kapasitelerini (AKK) artırırken, 
yolcu trafiği (ÜYK) %3,8 artmıştır; 
böylece 2018’de %64,9 olan ortalama 
doluluk oranı (%ATK) 2019’da %65,4’e 
yükselmiştir. 2020’de bölge hava 
yollarının kapasitesinin %5,1, yolcu 
trafiğinin ise 2019’da olduğu gibi %3,8 
artması sonucu doluluk oranlarının 
2018’in de gerisine düşerek %64,8’e 
gerilemesi beklenmektedir. 2

2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
11 The Official Airline Guide (OAG)
17 Ticaret Bakanlığı: ABD’nin AB’ye Ek Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Duyuru
18 Reuters Airbus plant in Alabama spared fallout from U.S. tariffs

2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
11 The Official Airline Guide (OAG)
13 Centre For Aviation  Airline Leader  - Issue 52
16 BCD Travel Industry Forecast (2020)

yollarının kârlılığı da beklenenden 
düşük gerçekleşmiş ve bölge hava 
yolları 4,9 milyar ABD doları toplam 
net kâr elde ederek en çok net kâr 
elde eden üçüncü bölge olmuştur. 16

Asya-Pasifik Bölgesi’nde son 10 yılda 
arz edilen koltuk kapasitesi yaklaşık 
iki katına çıkarken, düşük maliyetli 
taşıyıcılar network taşıyıcılara göre 
yaklaşık altı kat daha hızlı büyümüştür. 
2019 yılında düşük maliyetli taşıyıcılar 
koltuk kapasitelerini %7,8 artırarak 
(network taşıyıcılar kapasite artış 
oranı: +%2,4) toplam içindeki payını 
%28,6’ya yükseltmiştir. Asya-Pasifik 
içi trafikte LCC oranı daha yoğun 

2020 yılı sonuna kadar 
Avrupalı hava
yollarının Kuzey 
Amerika’daki en
az beş ikincil 
havalimanına direkt
uçuşlara başlaması 
beklenmektedir.
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yolları ve ortaklıklar gibi gelişmelerle 
desteklenecektir. Ayrıca, bölgedeki 
sosyal huzursuzlukların azalması 
enflasyon ve yatırım gibi faktörlerdeki 
olumlu gelişmeler satın alma gücüne 
pozitif etki edecektir 19,20.

IATA’ya göre bölgede 2018 yılında 800 
milyon ABD doları olan zarar 2019 
yılında yarı yarıya azalarak 400 milyon 
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 
İki yıl üst üste açıklanan zarar 
sonrasında bölgedeki ekonomik 
performansın toparlanma etkisiyle 

2020 yılında 100 milyon ABD doları 
net kâr beklenmektedir. 2019 yılında 
bölgede hem kapasite hem de trafik 
artışlarında yavaşlama olmuştur. 
Kapasitede %3,0 ve yolcu trafiğinde 
%4,2 artış gözlemlenmiş olup; 2020 
yılında %4,6 kapasite artışının %4,3’lük 
yolcu trafiği artışının üzerinde olması 
beklenmektedir 2..

Bazı ülke ekonomilerinin sergilediği 
kötü performans, sosyal ve politik 
huzursuzluklar, siyasi belirsizlikler ve 
altyapı yetersizlikleri gibi unsurlar hava 
yolu taşımacılığı talebi üzerinde baskı 
oluşturmuştur 13,16,19.

Bölgedeki hava yolları bölge içindeki 
büyümelerine odaklanmaya devam 
etmektedir. Bölge ekonomisindeki 
negatif görünüm altyapı projelerinin 
de revize edilmesine neden 
olmaktadır. Bölgede son yıllarda 
LCC faaliyetleri özellikle ekonomik 
gelişmelerin etkisiyle artmış; tam 
servis sağlayıcı hava yollarının bu 
rekabete katılmasıyla bilet fiyatları da 
artan rekabetin etkisiyle azalmıştır. 

Bölge hava yollarının finansal 
sorunları özellikle iç hat kapasitelerini 
önemli ölçüde etkilemiştir. Bölgede 
uçakların teknik-operasyonel 
durumu ve teslimatları ile ilgili 
konular hava yollarında kapasite 
belirsizliği oluşturmuştur. Ayrıca, 
bölge havacılığının gelişimine etki 
edecek, Latin Amerika ile Kuzey 
Amerika ve transatlantik bağlantısını 
güçlendirecek konsolidasyonlar, hisse 
satın almaları ve ortaklıklar yapılmıştır.

2020 yılında bölgenin başlıca 
sorunlarının devam etmesi 
beklenirken; bölge genelindeki 
ekonomik büyümede yukarı yönlü 
hareketlilik olması öngörülmektedir. 
2019 yılında bazı ülke pazarlarında 
ortaya çıkan kapasite ihtiyacı; kıtalar 
arası kapasite artışı, yeni kurulan hava 

Güney ve Orta 
Amerika

İSTANBUL HAVALİMANI

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu,
dünyanın yeni havacılık merkezinde sizi bekliyor.

DÜNYANIN
YENİ HAVACILIK

MERKEZİNE YOLCULUK

2 IATA Airline Industry Economic Performance (Report December 2019)
13 Centre For Aviation  Airline Leader  - Issue 52
16 BCD Travel Industry Forecast (2020)
19 Aviationweek & Space Technology Aerospace & Defense 2020
20 IMF World Economic Outlook (October 2019)



3736 Hissedarlarımıza Türk Hava Yolları 2019 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu

MEHMET İLKER AYCI
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı
1971 yılında İstanbul’da doğan M. İlker AYCI, 
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden 1994 yılında mezun 
olmuştur. 1995 yılında İngiltere’deki Leeds 
Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar 
yürüten AYCI, 1997 yılında Marmara Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans 
derecesini almıştır. Mesleki kariyerine 1994 yılında 
başlayan AYCI, Kurtsan İlaçları A.Ş. ve Universal 
Dış Ticaret A.Ş.’de farklı görevlerde bulunmuştur. 
O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
danışmanlığını yapan AYCI, Türkiye’nin en büyük 
kentinde gerçekleştirilen birçok kalkınma 
projesinde yer almıştır.

2005 yılında Başak Sigorta Genel Müdürü 
olarak sigorta sektörüne geçen AYCI, başarılı bir 
özelleştirmenin ardından 2006 yılında, Güneş 
Sigorta’nın yönetimini üstlenmiştir. Bu görevini 
şirketin değerini ve büyüklüğünü artırarak 2011 
yılına dek sürdürmüş; aynı yıl, Türkiye’nin yatırım 
ortamını küresel ölçekte tanıtan ve uluslararası 
şirketlere ülkedeki yatırım projelerinde destek 
veren dönemin ulusal ölçekli tek resmi kuruluşu 
olan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
Başkanı olmuştur. AYCI, 2013-2015 yılları arasında, 
130 ülkeden 170’ten fazla yatırım ajansının üye 
olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin (WAIPA) 
önce Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık 
görevlerini yürütmüştür.

Halen TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye 
Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor 
Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve 
denetim mekanizmalarında yer alan AYCI, 
aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) bünyesindeki Türkiye-A.B.D., Türkiye-
Brezilya, Türkiye-Kanada ve Türkiye-İngiltere İş 
Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile 
Türkiye-A.B.D., Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş 
Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini 
sürdürmektedir. 

AYCI, önceki yıllarda da Türkiye Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş 
Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta 
Spor Kulübü gibi kurumlarda benzer görevlerde 
bulunmuştur. İngilizce ve Rusça bilen M. İlker AYCI, 
2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yapmaktadır.

BİLAL EKŞİ
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Ekşi, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 
1989 yılında mezun olmuştur. Meslekî hayatına, 
T.C. Devlet Demiryolları’nda Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisi olarak başlayan Bilal 
Ekşi, daha sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Atölye 
Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve önemli ulaşım 
projelerinin hayata geçirilmesinde etkin rol 
oynamıştır.

2003–2005 yılları arasında Türk Hava Yolları 
A.O.’da uçak motoru, iniş takımları ve tüm 
komponentlerin bakımından sorumlu Revizyon 
Atölyeleri Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2005 
yılında Türk Hava Yolları A.O.'da Yer İşletmeden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 
Bu süre zarfında, özellikle zamanında kalkış 
performansının iyileştirilmesine yönelik önemli 
çalışmalarda bulunmuştur.

2008-2009 yıllarında Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş.'de üretimden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı; 2010 yılında Kıbrıs Türk Hava 
Yolları’nın (KTHY) yeniden yapılandırılması projesi 
kapsamında KTHY Genel Müdürlüğü; 2010–2011 
yılları arasında ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve 
Amerikan motor üretim devi Pratt & Whitney’in 
ortak kuruluşu olan “Turkish Engine Center”da 
(TEC) Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde 
bulunan Bilal Ekşi, 2011 yılının Nisan ayında Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevini 
yürüttüğü dönemde Türkiye, 66 yıl aradan 
sonra ICAO Konsey üyeliğine tekrar seçilmiş ve 
ICAO’nun karar alma merciindeki 36 üyesinden 
biri olmuştur.

Bilal Ekşi, 21 Ekim 2016 tarihinde ise Türk Hava 
Yolları A.O. Genel Müdürü olarak atanmış olup, 
görevine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak devam etmektedir.

MİTHAT GÖRKEM AKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
1977 Antalya doğumlu olan Mithat Görkem 
AKSOY, Türk Hava Kurumu’nda 1996 yılında 
pilotaj eğitimine başlamıştır. 1998 yılında mezun 
olarak 2001 yılına kadar Türk Hava Kurumu’nda 
çalışmış; daha sonra 2001 yılında Türk Hava 
Kurumu’ndaki görevinden ayrılarak özel hava 
yollarına geçiş yapmıştır. Çeşitli özel hava yolu 
firmalarında çalıştıktan sonra 2007 yılında Türk 
Hava Yolları'nda görev almaya başlamıştır. G4, 
G550, B737 ve Airbus A330/340 uçaklarında görev 
yapmış olan AKSOY, 2016 yılında Genel Havacılık 
VIP Uçakları Operasyon Başkanlığı görevine 
getirilmiştir. Sayın AKSOY, halen Türk Hava Yolları 
bünyesinde fiili uçucu kaptan pilot olarak görev 
yapmaktadır.2018 yılından itibaren Türk Hava 
Yolları yönetim kurulu üyeliği ve Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevi devam 
etmektedir.

PROF. DR. MECİT EŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi
1953 Samsun doğumlu olan Mecit EŞ, 1974 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun 
olmuştur. Bazı memuriyetlerden sonra Anadolu 
Üniversitesi'nde akademik çalışma alanına geçen 
EŞ, 1985 yılında doktorasını tamamlamış; 1990 
yılında Doçent ve 1996 yılında Profesör unvanını 
almıştır. 1992-2012 döneminde Dumlupınar 
Üniversitesi İİBF’de Maliye Bölümü Öğretim 
Üyesi olarak çalışmış olan Prof. Dr. Mecit EŞ, halen 
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Alanıyla ilgili 
birçok kitap ve makaleye imza atmış olan EŞ, üç 
çocuk babasıdır.

ORHAN BİRDAL
Yönetim Kurulu Üyesi
1958 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde doğan 
Orhan BİRDAL, ilk, orta ve lise öğrenimini 
İstanbul’da tamamlamıştır. 1980 yılında İstanbul 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve 
Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun olan 
Orhan BİRDAL, 1990 yılında Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını 
tamamlamıştır.

1982 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
bünyesinde Atatürk Havalimanı’nda Hava Trafik 
Kontrolörü olarak havacılık sektörüyle tanışan 
Orhan BİRDAL, daha sonra sırasıyla Erzincan 
Havaalanı Müdürlüğü, Nevşehir Kapadokya, 
Trabzon ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları 
Başmüdürlüğü görevlerinin ardından DHMİ 
Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanlığı 
görevinde bulunmuştur. 2003 yılında DHMİ Genel 
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevine atanan Orhan BİRDAL, 2007-2015 
yılları arasında DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı görevinde bulunduktan sonra; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müşavirliğine, 2015 yılı sonunda ise Havacılık ve 
Demiryolu sektörlerinden sorumlu Müsteşar 
Yardımcılığına atanmış olup, halen bu görevini 
sürdürmektedir. DHMİ Genel Müdürlüğü görevi 
esnasında 2008-2012 yılları arasında Türk Hava 
Yolları Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra TOBB 
Havacılık Meclisi’nde Başkan Yardımcısı olarak da 
görev yapmıştır.

Havacılık sektöründe uzun yıllar yönetici olarak 
çalışan Orhan BİRDAL, birçok başarılı projeye 
imza atmıştır. Bunların başında dünyanın en 
büyük Yap-İşlet-Devret (YİD) projesi olan İstanbul 
Havalimanı gelmektedir. Ayrıca Türkiye’de 
Havalimanları'nda yapılan 17 adet Yap-İşlet-
Devret ve Kamu-Özel Sektör İş Birliği projelerinin 
her safhasında en üst düzeyde görev almıştır. 
Ayrıca 10. ve 11. Ulaştırma Şuraları'nda havacılık 
sektörünün başkanlığını ve moderatörlüklerini 
üstlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
kuruluşlar tarafından Yılın Bürokratı, Yılın Kamu 
Kuruluşu ve Yılın Kamu Yöneticisi gibi birçok 
ödüle lâyık görülmüştür. 

İngilizce bilen Orhan BİRDAL, evli ve dört çocuk 
babasıdır.

ARDA ERMUT
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi
1980 yılında Karaman’da doğan Arda Ermut, 
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun 
olmuştur. 2005 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşaviri olmuştur. 

Başbakanlık bünyesindeki kariyerine kuruluşunda 
da rol aldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’nda devam etmiştir. 2007 yılında Ajansta 
Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan 
Ermut, kurum içerisinde tüm ara pozisyonlarda 
görev alarak önce Daire Başkanlığına, 2015 yılında 
ise Başkanlığa atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım 
Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
konumlandırılması çalışmalarını yürütmüş ve 
2018 yılında Ofis Başkanlığına getirilmiştir. Bu 
görevlerde bulunduğu süre boyunca Türkiye’ye 
çeşitli uluslararası doğrudan yatırımların 
kazandırılmasında rol oynamıştır.

Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu 
Üyesi görevinin yanı sıra, Türk Hava Yolları İcra 
Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi ve As Başkanıdır. 

İleri derecede İngilizce bilen Arda Ermut, evli ve 
bir çocuk babasıdır.
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Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı 
kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün 
yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu 
ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve 
küresel ölçekte faal bir hava yolu olmak. 

• Sektör ortalamalarının üstündeki büyüme 
trendinin sürdürülmesi,

• Sıfırlanmış kaza ve kırımı, 
• 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 personeli, 

• Üyesi bulunduğu Star İttifakı ortaklarına iş 
yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş 
çıkaran ticari ataklığı,

• Hissedarlarının ve tüm yarardaşlarının 
menfaatini birlikte gözeten modern 
yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetimi ile 
belirginleşen bir hava yolu olmak.

Yönetim Kurulu

MUZAFFER AKPINAR  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1962 doğumlu, Saint Michel Fransız Lisesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi 
mezunu olan Muzaffer 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 yürütmüştür. Girişimci ve yatırımcı 
olarak yenilenebilir enerji, teknoloji, kimyevi 
maddeler ve inşaat sektörlerinde faaliyetlerine 
devam etmekte olan Muzaffer AKPINAR, KVK 
Teknoloji A.Ş., Dost Enerji A.Ş., Portmobil A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı, MV Holding A.Ş. ve Kimya 
Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Muzaffer Akpınar Vakfı Başkanı olarak katkılarını 
sürdürmektedir.

DR. FATMANUR ALTUN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliğinin 
yanı sıra TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve KADEM Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini 
yürüten Fatmanur Altun lisans eğitimini 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü’nde tamamlamıştır. 

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam 
Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Sosyoloji ve 
Antropoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında aynı 
bölümde başladığı doktora eğitimini 2018 yılında 
tamamlamıştır.

2000 yılından itibaren mütercim ve redaktör 
olarak yayıncılık sektöründe çalışan Altun, 2005-
2010 yılları arasında Anlayış Dergisi’nde bölüm 
editörlüğü, 2006-2011 yılları arasında Dünya 
Bülteni haber portalında köşe yazarlığı yapmıştır. 
2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi’nde 
çalışmaya başlamıştır. Halen Marmara 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi 
olarak çalışan Altun’un telif ve çeviri eserleri 
bulunmaktadır. Çeşitli mecralarda düzenli olarak 
yazıları yayınlanmaktadır. 

İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bilen ALTUN, evli 
ve dört çocuk annesidir. 

Misyon

Vizyon
OGÜN ŞANLIER  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1974 yılında doğan Ogün ŞANLIER, 1999 yılında, 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 1999-2001 yıllarında Anadolu 
Holding, Anadolu Isuzu Otomotiv San. Tic. 
A.Ş.’de İhracat Uzmanlığı görevini ifa eden 
ŞANLIER, 2002-2007 yıllarında Feniş Holding, 
Feniş Dış Ticaret A.Ş.’de İhracat Bölge Müdürlüğü 
görevinde bulunmuştur. 2007-2013 yıllarında İBB 
İştirakler Daire Başkanlığı Halk Ekmek A.Ş.’de 
yöneticilik yapmıştır. Halen İstanbul Medya 
Akademisi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini sürdürmektedir. Fransızca, İngilizce ve 
Almanca bilen Ogün ŞANLIER evli ve 2 çocuk 
sahibidir.
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Stratejik Odaklar

YOLCU EMNİYETİNİ VE 
RAHATLIĞINI ÖN PLANDA 
TUTAN ANLAYIŞ

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE 
KÂRLILIK

Türk Hava Yolları, filosuna yaptığı yeni 
eklemelerle 2023 yılına gelindiğinde 
yolcularının emniyetini ve rahatlığını 
ön planda tutan, son teknolojiyle 
donatılmış, hem ekonomik olarak 
verimli hem de çevreye duyarlı 500’ün 
üzerinde uçakla, dünyanın en büyük 
ve en modern filolarından birine sahip 
olmayı hedeflemektedir.

Yeni bir “TAKE-OFF” ile AnadoluJet’i 
yeniden yapılandırarak, markanın 
rekabetçi gücünün daha da artırılması 
hedeflenmektedir. Verimli ve 
rekabetçi açıdan AnadoluJet’in, daha 
da büyültülerek Türk Hava Yolları 
markasına bugünkünden çok daha 
fazla değer katacak bir markaya 
dönüştürülmesi planlanmaktadır.

2018 yılında açılışı yapılan “İstanbul 
Havalimanı’nın” sağlayacağı 
avantajlarla birlikte uçuş ağını daha 
da büyütecek olan Türk Hava Yolları, 
dünyada en çok uluslararası noktaya 
uçan hava yolu olma özelliğini 
sürdürecektir. Bununla birlikte 
frekans derinliğini artırarak bağlantı 
kalitesinin daha da yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. 

Türk Hava Yolları, 
müşterilerine 
sağladığı geniş uçuş 
ağı ve yüksek hizmet 
kalitesiyle en çok 
tercih edilen hava 
yollarından biri olma 
özelliğini korumak için 
çalışmalarını aralıksız
sürdürmektedir.

Türk Hava
Yolları, karbon ayak 
izini azaltmaya
yönelik çalışmaları 
sonucunda 10
yıl önceki duruma 
kıyasla %20 daha
verimli uçuşlar 
gerçekleştirmektedir.

Türk Hava Yolları, hâlihazırda hava 
kargo taşımacılığında yakaladığı 
güçlü büyüme trendini, İstanbul 
Havalimanı’nda yapmakta olduğu 
kargo yatırımları ile daha da yukarılara 
taşıyarak hava kargo taşımacılığında 
dünyadaki pazar payını artırmayı 
hedeflemektedir.

2. MARKA BİLİNİRLİĞİ VE TERCİH 
EDİLEBİLİRLİK

Türk Hava Yolları, müşterilerine 
sağladığı geniş uçuş ağı ve yüksek 
hizmet kalitesiyle en çok tercih edilen 
hava yollarından biri olma özelliğini 
korumak için çalışmalarını aralıksız 
sürdürmektedir. 

Marka yatırımlarına devam eden 
Türk Hava Yolları, başta sponsorluklar 
olmak üzere birçok alanda tanıtım 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

3. MÜŞTERİ ODAKLILIK

Türk Hava Yolları, müşterilerinin fiyat, 
zaman ve servis kalitesi konusundaki 
hassasiyetlerini göz önünde 
bulundurarak stratejilerini belirlemeye 
devam edecektir. Hizmet kalitesinin 
uluslararası ödüllerle taçlandırılması 
motivasyonu daha da artırmaktadır.

İstanbul Havalimanı’nın devreye 
girmesi ile birlikte gerek operasyonel 
gerekse teknolojik gelişmelerle 
müşterilerin memnuniyetinin 
artırılması hedeflenmektedir.

4. KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK

Tüm operasyonlarını topluma, 
ekonomiye ve çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle yürüten Türk 
Hava Yolları, sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunma hedefine yürekten 
bağlıdır. Bu doğrultuda çalışanların 
gönüllü katkılarıyla hem yurt içinde, 
hem de yurt dışında başta çocuklara 
olmak üzere pek çok insana 
ulaşarak çeşitli faaliyetlerle destek 
sunulmaktadır. 

Çevrenin korunması ve iklim 
değişikliğiyle mücadele kapsamında 
yakıt verimliliğini artıran Türk Hava 
Yolları, karbon ayak izini azaltmaya 
yönelik çalışmaları sonucunda 10 
yıl önceki duruma kıyasla %20 daha 
verimli uçuşlar gerçekleştirmektedir. 
Türk Hava Yolları, 2023 yılına kadar 
filosuna eklemeyi planladığı, %15 
daha yüksek yakıt verimliliğine sahip 
yeni nesil uçaklar sayesinde karbon 
ve gürültü emisyonlarını daha da 
azaltmayı hedeflemektedir.

5. İŞ MÜKEMMELLİĞİ VE 
VERİMLİLİK

Ulusal ve uluslararası gereksinimleri 
karşılamak üzere kendisini geliştiren 
Türk Hava Yolları bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanındaki yatırımlarını 
artırarak, filosunu gençleştirerek 
ve etkin süreç yönetimi ve projeler 
sayesinde verimliliğini artırmaya 
devam etmektedir.

6. İNOVATİF YAŞAM

Yapay zeka, nesnelerin interneti, sanal 
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi 
alanlarda geliştirilecek projelerin 
temelleri atılmıştır. Türk Hava 
Yolları, dijital inovasyon çalışmaları 
kapsamında iç süreçlerinin 
geliştirilmesinin yanı sıra, müşteri 
memnuniyetini artırmaya yönelik 
projeler yapmayı sürdürecektir.

7. ÇALIŞANLARA DEĞER KATMAK

Başarısının arkasındaki temel güç 
olan çalışanların gelişimine katkı 
sunmak, onların motive ve memnun 
olarak çalışmalarını sağlamak Türk 
Hava Yolları’nın önceliğidir. Sunduğu 
çalışma ortamı, sosyal imkanlar, 
kariyer olanakları ile yerli ve yabancı 
kurumlarla ortaklaşa düzenlenen 
eğitimlerle çalışanlara değer katmaya 
devam edecektir.

8. PAYDAŞLARA DEĞER KATMAK

Tüm faaliyetlerinde şeffaflık, 
adalet, sorumluluk ve hesap 
verebilirlik prensiplerini ilke edinen 
Türk Hava Yolları, marka hedef ve 
değerlerinin paydaşları tarafından 
da benimsenmesini sağlamak 
için çalışmalar yürütmektedir. İyi 
yönetişim uygulamalarını geliştirmeye 
devam edecek olan Türk Hava 
Yolları, paydaşlarına değer katma 
vizyonu doğrultusunda iş birliklerini 
geliştirmeyi ve iş ortakları ile yaptığı 
proje sayısını artırmayı sürdürecektir.

Topluma ve çevreye
 karşı sorumluluk
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Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

GRUP ŞİRKETLERİNİN 
DESTEĞİYLE GÜÇLENEN 
KÜRESEL MARKA KİMLİĞİ

Nitelikli ve deneyimli kadrosu ve Grup 
şirketleri ile havacılık sektöründe lider 
olma yolunda küresel marka kimliğini 
güçlendirmeye devam eden Türk 
Hava Yolları’nın toplamda 16 adet 
bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmaktadır. 
Türk Hava Yolları, ortaklık ve 
iştirakleri ile maliyetlerini düşürürken 
operasyonlarında esneklik, kalite 
ve verimlilik sağlamakta; böylelikle 
havacılık sektöründeki rekabetçi 
gücünü ve etkinliğini artırmaktadır. 

Türk Hava Yolları, 
Grup şirketleri 
ile maliyetlerini 
düşürürken  
operasyonlarında 
esneklik, kalite 
ve verimlilik 
sağlamaktadır.

Hem havacılık sektörünün hem 
de Türk uçak sanayiinin gelişimine 
katkıda bulunan Şirketler, sektördeki 
diğer müşterilere de hizmet vererek 
konsolide kârlılığa ve hissedar değeri 
yaratımına katkıda bulunmuş ve 
böylece Ortaklık bir kâr merkezi haline 
gelmiştir.

2019 yıl sonu itibarıyla 65 binin 
üzerinde çalışanı 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.

GÜNEŞ EKSPRES 
HAVACILIK A.Ş. 

THY ULUSLARARASI 
YATIRIM VE TAŞIMACILIK 

A.Ş. 

THY OPET HAVACILIK 
YAKITLARI A.Ş. 

THY HAVAALANI 
GAYRİMENKUL YATIRIM 

VE İŞLETME A.Ş. 

TGS YER HİZMETLERİ A.Ş. VERGİ İADE ARACILIK A.Ş. 

GOODRICH & THY TEKNİK 
SERVİS MERKEZİ LTD. ŞTİ. 

TCI KABİN İÇİ SİSTEMLERİ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

CORNEA HAVACILIK 
SİSTEMLERİ SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. 

WE WORLD EXPRESS 
LIMITED

AIR ALBANIA SHPK 

THY TEKNİK A.Ş. 

PRATT&WHITNEY THY 
TEKNİK UÇAK MOTORU 
BAKIM MRKZ. LTD. ŞTİ. 

THY DO & CO İKRAM 
HİZMETLERİ A.Ş. 

UÇAK KOLTUK ÜRETİM 
SAN. VE TİC. A.Ş. 

THY UÇUŞ EĞİTİM VE 
HAVALİMANI İŞLETME A.Ş. 
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THY TEKNIK A.Ş. 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 
toplam 586 bin m2’lik kapalı alanı 
ile 5 farklı lokasyonda bulunan 
tesislerinde, başta Türk Hava Yolları 
olmak üzere 100’den fazla yerli ve 
yabancı hava yolu şirketine; bakım, 
onarım ve teknik destek hizmetleri 
sunmaktadır. 2006 yılında, %100 Türk 
Hava Yolları sermayesiyle kurulan 
ve Haziran 2015’te Türk Hava Yolları 
HABOM A.Ş. ile birleşen Türk Hava 
Yolları Teknik A.Ş., 9.250 çalışanı 
ve iştirakleri ile hava taşımacılığı 
sektöründe bölgenin en önemli 
teknik bakım üslerinden biri haline 
gelmiştir. 2019 yılı içerisinde toplam 
4.531 uçağa bakım hizmeti veren 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., günde 
ortalama 12 uçağın bakımını 
gerçekleştirmiştir. Hâlihazırda 
global MRO sektörünün en önemli 
aktörlerinden biri olan Türk Hava 
Yolları Teknik A.Ş., hizmet verdiği 
yabancı hava yolu sayısını ve sahip 
olduğu pazar payını artırmak 
amacıyla yurt içi ve yurt dışında 
birçok projeyi hayata geçirmektedir.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 1.225

2019 1.292

9.250
Çalışan Sayısı

TGS YER HIZMETLERI A.Ş.

Türk Hava Yolları A.O. ve Havaş 
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’nin 
%50-%50 ortaklığıyla kurulan ve 
1 Ocak 2010 tarihinde sektörde 
yerini alan TGS Yer Hizmetleri 
A.Ş.; İstanbul Havalimanı, İstanbul 
Atatürk Havalimanı, İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara 
Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı, Antalya 
Havalimanı, Adana Havalimanı, Milas-
Bodrum Havalimanı ve Dalaman 
Havalimanı'nda olmak üzere toplam 
9 istasyonda hizmet vermektedir. 
Türk Hava Yolları ve Sun Express 
başta olmak üzere anlaşmalı 200’ün 
üzerinde hava yoluna sunduğu 
hizmetlerle faaliyetlerini sürdüren 
TGS, 2019 yılı içerisinde 15 bine 
yakın personeli ile 711 bin sefere 
uluslararası standartların da üzerinde 
hizmet sunmuştur.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 286 

2019 358

14.723
Çalışan Sayısı

THY DO & CO IKRAM 
HIZMETLERI A.Ş.

Başta Türk Hava Yolları olmak 
üzere 80’den fazla yerli ve yabancı 
hava yolu şirketine ikram hizmeti 
sunmakta olan Şirket, 2006 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 
olan mutfaklarında yıllık 87 milyon, 
günde 240 bin adedin üzerinde 
yemek üretilmekte; her tabak, 
TURKISH DO &CO aşçıları tarafından 
özenle hazırlanmaktadır. 2019 yılı 
Nisan ayı itibarıyla yeni havalimanına 
da hizmet vermeye başlayan Şirket, 
İstanbul Havalimanı’ndan kalkan 
uçaklarda yıl içerisinde toplam 46,2 
milyon adet yemek servis etmiştir. 
Ana havalimanı değişikliği sonrası 
Türk Hava Yolları’nın uçak içi ikram 
ve CIP lounge kalitesinin eskiden 
olduğu gibi uluslararası standartların 
çok üzerinde kalmasını sağlayan 
Şirket, yeni dönemde de sektöre 
birçok yenilik kazandıracaktır.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 285

2019 344

5.708
Çalışan Sayısı

PRATT&WHITNEY THY TEKNIK UÇAK 
MOTORU BAKIM MRKZ. LTD. ŞTI.

Türkiye’deki ve yakın bölgelerdeki 
müşterilerine motor bakım, tamir 
ve revizyon hizmeti sunmakta olan 
Şirket, 2008 yılında Türk Hava Yolları 
ve United Technologies iştiraki olan 
Pratt& Whitney’in %49-%51 ortaklığı 
ile kurulmuştur. İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda yaklaşık 25 
bin m2 alan üzerinde kurulu bakım 
merkezi, yüksek teknolojide çevre 
dostu kimliği ile tam kapasitede 
yılda yaklaşık 200 adet uçak 
motoruna bakım sunabilecek 
durumdadır. 

Gelir Milyon ABD Doları

2018 542

2019 399

443
Çalışan Sayısı

GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

Almanya ile Türkiye arası charter 
uçuşlarda pazar lideri konumundaki 
hava yolu şirketi Sun Express, 
1989 yılında Türk Hava Yolları ve 
Lufthansa’nın %50-%50 ortaklığı 
ile Antalya merkezli olarak 
kurulmuş olup, son yıllarda İzmir’in 
de devreye alınmasıyla çift hub 
modeliyle hizmet vermektedir. 
İlk uçuşunu 1990 yılında yapan 
Şirket, charter pazarında 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 
2019 yıl sonu itibarıyla 72 uçaklık 
filosu bulunan Şirket, toplam 30 
ülkede 90 destinasyona uçuş 
gerçekleştirmekte; 4.500’ü aşan 
personeliyle her yıl 10 milyonun 
üzerinde yolcuya hizmet 
vermektedir. 2019 yıl sonu itibarıyla 
Sun Express Türkiye’nin 18 uçağı, 
AnadoluJet operasyonlarını icra 
etmektedir. 

Gelir Milyon ABD Doları

2018 1.479 

2019 1.567

4.667
Çalışan Sayısı

THY OPET HAVACILIK 
YAKITLARI A.Ş. 

İstanbul Atatürk Havalimanı başta 
olmak üzere yurt içi meydanlarında 
jet akaryakıt depolama ve 
ikmal hizmeti veren Şirket, 2009 
yılında Türk Hava Yolları ve OPET 
Petrolcülük A.Ş.’nin %50-%50 
ortaklığı ile kurulmuştur. 1 Temmuz 
2010 itibarıyla faaliyetlerine başlayan 
THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş., 
Türkiye’deki en büyük jet yakıtı 
entegre tesisine sahiptir. Türkiye 
genelinde tüm havalimanlarında 
müşterilerine akaryakıt ikmali 
yapabilir konuma gelen Şirket, 2019 
yılında gerçekleştirdiği 1,8 milyon m3 

jet yakıtı satışıyla halen sektörün 
önde gelen firmaları arasındadır. 
Şirket, 2019 yılında İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda “into plane” hizmeti 
vermeye başlamıştır.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 2.291 

2019 977

501
Çalışan Sayısı
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GOODRICH THY TEKNIK SERVIS 
MERKEZI LTD. ŞTI.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 
HABOM tesislerinde uçak motor 
kaportası ve geri itki sistemlerinin 
yüksek kalite standartları ile bakım 
ve onarımını sağlamakta olan 
Şirket, 2010 yılında Türk Hava Yolları 
ve Goodrich iştiraki olan TSA Rina 
Holdings B.V.’nin %40-%60 ortaklığı 
ile kurulmuştur. Şirket’in yurt dışı 
ortağı olan Goodrich’in 2012 
yılında United Technologies Corp. 
tarafından satın alınması ile UTC 
Aerospace Systems olarak değişen 
ismi, 2019 yılında Rockwell Collins 
şirketinin satın alımıyla birlikte Collins 
Aerospace olarak güncellenmiştir. 
Şirket 2019 yılı içerisinde “Turkish 
Nacelle Center” markasıyla hizmet 
vermeye başlamıştır. 2019 yılında 378 
adet nacelle bakımı yapan Şirket, 
2020 yılında 460 adet nacelle bakımı 
yapmayı planlamaktadır. Goodrich 
& THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti., 
Türk Hava Yolları başta olmak üzere 
yerli ve yabancı hava yolu şirketlerine 
uluslararası standartlarda hizmet 
vererek sektöründe önemli bir 
oyuncu olmayı hedeflemektedir.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 18

2019 24

68
Çalışan Sayısı

TCI KABIN IÇI SISTEMLERI 
SAN. VE TIC. A.Ş.

2011 yılında kurulan Şirket’in %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)’ye aittir. Boeing 
nezdinde B-737 uçakları için dünya 
çapında “Onaylı Tedarikçi Şirket” 
listesine giren ve uluslararası çapta 
ihaleler kazanan TCI, uçak kabin 
içi ürünleri ve komponentlerinin 
tasarımını, üretimini, lojistik desteğini, 
modifikasyonunu ve pazarlamasını 
gerçekleştirmektedir. Üretimini 
yaptığı uçak kabin içi sistemleriyle 
öncelikle Türk Hava Yolları’nın 
ihtiyaçlarını karşılayan Şirket; 2019 
yılında başta B737 Galley, Stelia B787 
ve A350 Monument projeleri ile 57 
proje teslimi gerçekleştirmiştir. 

Gelir Milyon ABD Doları

2018 9

2019 13

205
Çalışan Sayısı

UÇAK KOLTUK ÜRETIM SAN. 
VE TIC. A.Ş.

Uçak koltuğu dizaynı, üretimi, yedek 
parça üretimi, modifikasyonu, 
pazarlama ve satış faaliyetlerini 
yürüten Şirket, 2011 yılında %45 
hissesi Türk Hava Yolları, %5 hissesi 
THY Teknik A.Ş. ve %50 hissesi Assan 
Hanil Grubu’na ait olmak üzere 
kurulmuş ve 2013 yıl sonu itibarıyla 
üretime başlamıştır. 2019 yılında 
başta Airbus A321 ve Boeing 737-800 
projeleri olmak üzere 37 proje teslimi 
yapan Şirket, 2020’de bu rakamı 74’e 
çıkartmayı hedeflemektedir. Şirket, 
2019 yılının Kasım ayında AIRBUS’ın 
BFE kataloğunda yer alma hakkı 
kazanmıştır. TSI Seats’e ait Skysofa 
ve Epianka model ekonomi sınıfı 
koltuklar 2020’nin ilk çeyreğinden 
itibaren, ilk Business Class ürünü 
olan Royalux ise sertifikalandırma 
aşaması tamamlandıktan sonra 
katalogdaki yerini alacaktır. Şirket, 
ilerleyen dönemlerde birçok hava 
yolu firmasına koltuk dizaynı ve 
üretimi, yedek parça üretimi, 
modifikasyonu ve satışını da yapmayı 
hedeflemektedir.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 14

2019 30

131
Çalışan Sayısı

THY UÇUŞ EĞITIM VE HAVALIMANI 
IŞLETME A.Ş. 

2012 yılında %100 Türk Hava 
Yolları sermayesi ile Aydın Çıldır 
Havalimanı’nın işletmeciliğini 
yapmak, Türk Hava Yolları ve diğer 
hava yollarının ihtiyaç duyduğu 
pilotların eğitimlerini vermek, 
sportif ve eğitim amaçlı uçuşlar 
düzenlemek ve pist uzunluğuna 
uygun uçak tipleri ile yolcu 
taşımacılığına yönelik faaliyetlerde 
bulunmak amacıyla kurulmuştur. 
Eğitimlerine Aydın Çıldır 
Havalimanı’nda bulunan akademi 
tesislerinde devam eden THY 
Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme 
A.Ş., mevcut filosunda bulunan 25 
eğitim uçağı, 3 adet uçuş simülatörü, 
6 adet derslik ve 31 eğitmeni 
ile eğitimlerini sürdürmektedir. 
Kurulduğundan bu yana toplam 674 
mezun veren THY Uçuş Eğitim ve 
Havalimanı İşletme A.Ş., hâlihazırda 
189 öğrenciye eğitim hizmeti 
sunmaktadır. Şirket, Türk Hava 
Yolları’nın ve havacılık sektörünün 
pilot açığının kapatılmasında büyük 
katkı sağlamaktadır.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 11

2019 13

63
Çalışan Sayısı

VERGI IADE ARACILIK A.Ş.

Satın alma anında ödenen KDV’nin 
yurt dışına çıkışta iade alınmasına 
aracılık hizmeti vermekte olan 
Vergi İade Aracılık A.Ş., 2014 yılı 
Eylül ayında %30 hissesi Türk Hava 
Yolları’na, %25 hissesi VK Holding 
A.Ş.’ne ve %45 hissesi Maslak Oto 
A.Ş.’ne ait olmak üzere kurulmuştur. 
Şirket; 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 
etmektedir.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 1

2019 1

20
Çalışan Sayısı

THY HAVAALANI GAYRIMENKUL 
YATIRIM VE IŞLETME A.Ş.

%100 Türk Hava Yolları A.O. sermayeli 
olarak başta havalimanı işletmeciliği 
ve yatırımları yapmak üzere, Kasım 
2017’de kurulmuştur.
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THY ULUSLARARASI YATIRIM VE 
TAŞIMACILIK A.Ş. 

Yurt dışı öncelikli olarak kargo 
taşımacılığı başta olmak üzere 
havacılık ekosisteminde yatırım 
yapmak amacıyla %100 Türk Hava 
Yolları A.O. sermayeli olarak Eylül 
2018’de kurulmuş olan Şirket, 2019 yılı 
içerisinde kurulan We World Express 
şirketinin %45 ortağı olarak THY 
grubunu temsil etmektedir. 

WE WORLD EXPRESS LIMITED

18
Çalışan Sayısı

AIR ALBANIA SHPK

%49 Türk Hava Yolları, %41 MDN 
Investment ve %10 Albcontrol 
ortaklığı ile 2018 yılında kurulmuş 
olan Air Albania SHPK’nın filosunda 
biri wet lease olmak üzere toplam 
iki uçak bulunmaktadır. Tiran 
merkezli hava yolu 2019 yılı nisan 
ayında Tiran - İstanbul seferlerine 
başlamış olup iki nokta arası günde 
2 sefer gerçekleştirmektedir. 2019 
yılı Eylül ayı itibarıyla Roma, Milano 
ve Bologna seferlerine de başlayan 
Şirket, bu destinasyonlara günlük 
sefer düzenlemektedir.

49
Çalışan Sayısı

CORNEA HAVACILIK SISTEMLERI 
SANAYI VE TICARET A.Ş.

Cornea Havacılık Sistemleri San. 
ve Tic. A.Ş. Ekim 2018’de %80 THY 
Teknik A.Ş. ve %20 Hava Elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) 
ortak girişimi ile öncelikli olarak 
“Kabin İçi Eğlence Sistemleri ve 
İnternet Hizmetleri” alanında faaliyet 
göstermek üzere kurulmuştur. 
Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, 
bölgesel ve uluslararası pazarda 
Koltuk Arkası Eğlence Sistemi, 
Kablosuz Eğlence Sistemi ve Tablet 
Eğlence sistemi ile teknolojik 
hizmetler sunmaktadır. Bu sistemler 
kapsamında kabin içi eğlence 
sistemlerinin tasarımı, üretimi, 
tamiri, bakımı, pazarlaması, satışı 
ve satış sonrası hizmetleri alanında 
müşterilerine hizmetler sunan 
Şirket’in merkezi Sabiha Gökçen 
Havalimanı Tesisleri'dir.

36
Çalışan Sayısı

 
Aralık 2019  

Personel
Ortaklık Yapısı Faaliyet Alanı

1
Güneş Ekspres Havacılık 
A.Ş. (Konsolide)

4.667
%50 THY - %50 

Lufthansa
Yolcu ve Kargo 

taşımacılığı

2 Air Albania SHPK 49
%49 THY -%41 

MDN Investment 
%10 Albcontrol

Yolcu ve Kargo 
taşımacılığı

3
THY Uluslararası Yatırım ve 
Taşımacılık A.Ş. 

- %100 THY
Kargo ve Kurye 

taşımacılığı 

4 We World Express Ltd. 18
%45 THY - %45 ZTO - 

%10 Pal Air
Kargo ve Kurye 

Taşımacılığı

 
Yolcu ve Kargo 
Taşımacılığı Grubu 
Toplam

4.734   

5 THY Teknik A.Ş. 9.250 %100 THY Uçak bakım - MRO

6
Pratt&Whitney THY Teknik 
Uçak Motoru Bakım Mrkz. 
Ltd. Şti.

443
%51 P&W - 

%49 THY Teknik
Motor bakım - 

MRO

7
Goodrich & THY Teknik 
Servis Merkezi Ltd. Şti. 

68
%60 Goodrich - 
%40 THY Teknik

Geri itki ve motor 
kaporta - MRO

Bakım Onarım (MRO) 
Grubu Toplam

9.761   

8
TCI Kabin içi Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.

205
%30 THY - %20 THY 

Teknik - %50 TAI
Uçak içi aksesuar 

üretimi ve ticareti

9
Uçak Koltuk Üretim San. 
ve Tic. A.Ş. 

131
%45 THY - 

%5 THY Teknik - 
%50 Assan Hanil

Uçak Koltuğu 
üretimi ve ticareti

10
Cornea Havacılık 
Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 

36
%80 THY Teknik - 

%20 Havelsan
Uçak İçi Eğlence 

Sistemleri

 
Uçak İçi Üretim Grubu 
Toplam

372   

11
THY Opet Havacılık 
Yakıtları A.Ş. (Konsolide)

501
%50 THY - 
%50 Opet

Havacılık yakıtı 
ticareti

12
THY Do & Co İkram 
Hizmetleri A.Ş.

5.708
%50 THY - 

%50 Do&Co
Catering

13 TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 14.723
%50 THY - 
%50 Havaş

Havacılık yer 
hizmetleri

14
THY Uçuş Eğitim ve 
Havalimanı İşletme A.Ş.

63 %100 THY
Havaalanı 

işletmeciliği ve 
havacılık eğitimi

 
Destek Hizmetler Grubu 
Toplam

20.995   

15 Vergi İade Aracılık A.Ş. 20
%30 THY - 

%45 Maslak Oto - 
%25 VK Holding

Vergi iade 
aracılık

16
THY Havaalanı 
Gayrimenkul Yatırım ve 
İşletme A.Ş.

- %100 THY
Havaalanı 

işletmeciliği ve 
yatırımları

 Diğer Grubu Toplam 20   

     

 İştirakler Toplamı 35.882   

2019 YILINDA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE IŞTIRAKLER

Küresel e-ticaret pazarına 
odaklanarak, kapıdan kapıya lojistik 
hizmeti veren global bir kargo/kurye 
şirketi olmak amacıyla %100 Türk 
Hava Yolları A.O. sermayeli olarak 
kurulan THY Uluslararası Yatırım 
ve Taşımacılık A.Ş.’nin %45, Hong 
Kong merkezli ZTO Express (Hong 
Kong) Limited’in %45 ve Hong Kong 
merkezli PAL Air Limited’in %10 
oranında hisseye sahip olduğu Hong 
Kong merkezli We World Express 
Limited adlı Ortak Girişim Şirketi 
2019 yılı Ocak ayında kurulmuş 
ve Nisan 2019 itibarıyla hizmete 
başlamıştır. We World Express 2020 
yılı içerisinde ofis sayısını artırmayı ve 
uluslararası paket teslim pazarında 
önemli oyunculardan biri haline 
gelmeyi hedeflemektedir.

Gelir Milyon ABD Doları

2018 92019 3



5150 Türk Hava Yolları Grubu Türk Hava Yolları 2019 Faaliyet Raporu

Trafik Sonuçları 

UÇULAN NOKTA VE DIŞTAN 
DIŞA TRANSFER YOLCU 
SAYISINDA YÜKSELİŞ

2018 yılında 75,2 milyon olan toplam 
yolcu sayısı, 2019 yılında %1,2 azalışla 
74,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. 
Yolcu sayısı iç hatlarda %7,6 azalmış, 
dış hatlarda ise %3,8 oranında artış 
kaydedilmiştir. 

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 
2018 döneminde 149,2 milyar iken, 
2019 yılının aynı döneminde %2,7 
artarak 153,2 milyara ulaşmıştır. ÜYK 
iç hat uçuşlarda %6,0 azalırken, dış 
hatlarda %4,1 artış göstermiştir.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında 
%5,4 artış sağlanmış; yolcu doluluk 
oranı ise 0,3 puan azalmıştır. 

Toplam Arz Edilen Koltuk Km 
(AKK), Ocak-Aralık 2018 döneminde 
182 milyar iken, 2019 yılının aynı 
döneminde %3,1 artarak 187,7 milyara 
ulaşmıştır. AKK, iç hat uçuşlarda %6,9 
azalırken dış hat uçuşlarda ise %4,6 
oranında artmıştır. 

Konma sayısı, Ocak-Aralık 2018 
döneminde 511.064 iken, 2019 yılının 
aynı döneminde %0,7 azalarak 507.314 
olmuştur. Uçulan nokta sayısı ise 
310’dan 321’e yükselmiştir. 

Taşınan Kargo ve Posta, Ocak-Aralık 
2018 döneminde 1.412.423 ton iken, 
2019 yılının aynı döneminde %9,2 
artışla 1.543.028 tona yükselmiştir.

ÜCRETLİ YOLCU-KM

153,2
MİLYAR
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Toplam Trafik Sonuçları 2019 2018 2017 2016 2015

Ücretli Yolcu (000) 74.276 75.168 68.617 62.759 61.248

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 187.696 182.031 173.073 170.092 153.209

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 153.186 149.169 136.947 126.815 119.372

Yolcu Doluluk Oranı (%) 81,6 81,9 79,1 74,6 77,9

Uçulan Nokta 321 310 303 298 287

Konma Sayısı 507.314 511.064 483.312 475.303 462.767

Uçulan Km (000) Distance 926.177 866.630 826.048 825.561 777.161

Kargo+Posta (ton) 1.543.028 1.412.423 1.122.697 887.164 720.440

Fazla Bagaj (ton) 11.725 7.717 6.904 6.677 7.601

Dış Hat Trafik Sonuçları 2019 2018 2017 2016 2015

Ücretli Yolcu (000) 43.838 42.224 38.487 35.457 34.944

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 165.309 157.994 150.712 149.328 133.594

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 133.898 128.660 118.148 109.768 103.001

Yolcu Doluluk Oranı (%) 81,0 81,4 78,4 73,5 77,1

Uçulan Nokta 269 258 252 247 236

Konma Sayısı 308.155 290.634 275.691 279.781 271.267

Uçulan Km (000) Distance 800.009 730.047 698.488 705.668 660.328

Kargo+Posta (ton) 1.472.450 1.333.325 1.052.026 832.126 668.189

Fazla Bagaj (ton) 7.439 4.489 4.107 3.943 4.772

İç Hat Trafik Sonuçları 2019 2018 2017 2016 2015

Ücretli Yolcu (000) 30.438 32.944 30.130 27.301 26.304

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 22.387 24.037 22.361 20.764 19.615

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 19.288 20.510 18.798 17.046 16.370

Yolcu Doluluk Oranı (%) 86,2 85,3 84,1 82,1 83,5

Uçulan Nokta 52 52 51 51 51

Konma Sayısı 199.159 220.430 207.621 195.522 191.500

Uçulan Km (000) Distance 126.167 136.583 127.560 119.893 116.833

Kargo+Posta (ton) 70.579 79.098 70.671 55.038 52.251

Fazla Bagaj (ton) 4.287 3.227 2.797 2.734 2.828

TOPLAM TRAFIK SONUÇLARI

DIŞ HATLAR

IÇ HATLAR

Trafik Sonuçları

AKK VE ÜYK GELIŞIMI (MILYON)

Arz Edilen Koltuk - Km (Milyon) Ücretli Yolcu - Km Gelişim (Milyon)

153,2092015

119,3722015

170,0922016

126,8152016

173,0732017

136,9472017

182,0312018

149,1692018

187,6962019

153,1862019

DIŞ HAT YOLCU SAYISI*

42,4
MİLYON

ARZ EDİLEN KOLTUK - KM

187,7
MİLYON

2019 TOPLAM YOLCU DAĞILIMI

61,248

62,759

68,617

75,168

74,276

2015

2016

2017

2018

2019

TAŞINAN ÜCRETLI YOLCU (000)

42.429.039

30.280.449

1.174.518

392.196

DIŞ HAT

İÇ HAT

ÖZEL KİRA

HAC-UMRE

%57,1

%40,8

%1,6

%0,5

* Tarifeli+ilave seferler baz alınmıştır.
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TÜRK HAVA YOLLARI 
FİLO YAŞI

8,3
YIL

1933 yılında beş uçaklık bir filo ile 
kurulan Türk Hava Yolları, özellikle 
2000’li yıllarda gerçekleştirdiği 
atılımlarla filosunu genişletmiş ve 
gençleştirmiştir. 2004 yılı başında 65 
uçaktan oluşan Ortaklık filosu, 2019 
yıl sonu itibarıyla %430’un üzerinde 
büyüme kaydetmiştir. Dünyanın en 
çok ülkesine uçan ve dünyanın en 
geniş dördüncü uçuş ağına sahip Türk 
Hava Yolları, 2019 yıl sonu itibarıyla 
350 uçağa sahip filosuyla, bu alanda 
dünyanın en büyük 10’uncu hava yolu 
şirketi haline gelmiştir*. 

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.

FİLO YAŞI: 8,3

Türk Hava Yolları, filosunu genişletme 
ve gençleştirme hedefiyle Avrupa'nın 
en genç ve modern filosu olma 
yolunda her geçen gün gücüne 
güç katarak hızla ilerlemektedir. 
2019 yıl sonu itibarıyla Türk Hava 
Yolları’nın ortalama filo yaşı 8,3 olarak 
gerçekleşmiştir.

350 uçaklık filosuyla 
dünyanın en büyük 
10'uncu hava yolu 
olan Türk Hava 
Yolları, Avrupa'nın 
en genç ve modern 
filosuna sahip 
olma yolunda her 
geçen gün gücüne 
güç katarak hızla 
ilerlemektedir. 

Türk Hava Yolları’nın uzun dönem filo 
projeksiyonu neticesinde 2018 yılında 
25 adet kesin, beş adet opsiyonlu 
Airbus A350-900 ve 25 adet kesin, beş 
adet opsiyonlu Boeing 787-9 uçağı 
siparişi verilmiştir. Bu uçaklardan 6 
adet B787-9 uçağı teslim alınmış 
olup, A350-900 uçağının teslimleri ise 
2020 yılında başlayacaktır. Söz konusu 
uçakların tüm siparişlerinin 2024 yılına 
kadar teslim alınması planlanmaktadır. 
Bu uçakların filoya katılmasıyla yeni hat 
açılışlarının yanı sıra mevcut hatlarda 
da frekans artışı ile uzun menzilde 
büyüme hız kazanacaktır.

Geniş gövde uçaklara ilave olarak 
2013 yılında siparişi verilen 92 adet 
yeni nesil dar gövde A321 NEO 
uçağından on dört adedi 2019 yıl 
sonu itibarıyla teslim alınmış olup; 
teslimlerinin 2023 yılı sonuna kadar 
tamamlanması planlanmaktadır. 
Ayrıca 2013 yılında siparişi verilen 75 
adet yeni nesil dar gövde B737MAX 
uçağından 12 adedi, söz konusu 
uçakların havacılık otoritelerinin 
talimatları doğrultusunda yere 
indirilmesine kadar teslim alınmış 
olup, bu tarihten sonra herhangi bir 
uçak teslim alınmamıştır. Teslim alınan 
uçaklar ise operasyondan çekilmiştir. 

Boeing firmasıyla yapılan anlaşma 
gereği 2019 yılında teslim edilmesi 
gereken 12 uçak ile 2020 yılında 
teslim edilmesi gereken 24 adet 
uçağın, 2021 ve sonrasında aşamalı 
olarak teslim alınması konusunda 
firmayla mutabık kalınmıştır. Böylelikle 
tüm siparişlerin 2025 yılı sonunda 
tamamlanması planlanmaktadır. 
Siparişlerin ötelenmesinden 
kaynaklanacak kapasite ihtiyacını 
karşılamak amacıyla piyasadan uçak 
kiralanması konusunda çalışmalar 
2019 yılında başlamış olup, bu 
kapsamda 15 adet B737-800 uçağının 
kiralanmasına karar verilmiştir. İlave 
ihtiyaçlar için kiralamaların 2020 yılı 
yaz sezonuna kadar tamamlanması 
hedeflenmektedir.
 
Kargo operasyonundaki büyüme 
hedefleri doğrultusunda 2018 yılında 
siparişi verilen üç adet B777F kargo 
uçağından bir adedi 2019 yılı içerisinde 
teslim alınmıştır. Kalan iki adet uçağın 
teslimleri ise 2020 yılı içerisinde 
gerçekleşecektir. Ayrıca, 2018 yılında 
kira süresi uzatılan üç adet B747-400F 
uçağına ek olarak 1 adet B747-400F 
uçağı daha kiralanmıştır.
 

Türk Hava Yolları, fırsatların 
değerlendirilmesi, risk yönetimi, 
sürdürülebilirlik, dinamik kapasite 
planlama ile uçuş ağı genişliği ve 
yoğunluğunun artırılması stratejileri 
kapsamında her yılın sonunda filo 
projeksiyonlarını güncellemektedir.

%15 YAKIT TASARRUFU

2013 yılında siparişi verilen yeni nesil 
uçaklardan 92 adet A321 NEO ve 
75 adet B737 MAX uçaklarının 2018 
yılında filoya katılmaya başlamasıyla 
birlikte, bu uçakların muadili uçaklara 
kıyasla ortalama %15 yakıt tasarrufu 
sağlanmaya başlanmıştır. Bu uçakların 
tamamının 2025 yılında filoya 
katılmış olması hedeflenmekte ve 
2025 yılı itibarıyla dar gövde yolcu 
uçağı filosundaki koltuk başına yakıt 
tüketiminde önemli miktarda tasarruf 
sağlanması planlanmaktadır.
 
Dar gövde uçakların yanı sıra 
2018 yılında siparişi verilen ve 
2024 yılı sonuna kadar teslimleri 
tamamlanacak olan yeni nesil geniş 
gövde uçakların koltuk başına yakıt 
tüketimlerinin mevcut geniş gövde 
filosuna göre ortalama %13 daha 
düşük olması beklenmektedir. 
Böylelikle geniş gövde filosuna 
yeni katılacak uçaklarla da verimlilik 
artırılmış olacaktır.

Filo

YOLCU KONFORUNU 
ÖNEMSEYEN YENİ NESİL, 
ÇEVREYE DUYARLI UÇAK 
ALIMLARI

Kargo 
operasyonundaki 
büyüme hedefleri 
doğrultusunda 2018 
yılında siparişi verilen 
üç adet B777F kargo
uçağından bir adedi 
2019 yılı içerisinde
teslim alınmıştır.

* WATS 2019
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Filo

DAR GÖVDE (230 ADET) GENIŞ GÖVDE (97 ADET) KARGO (23 ADET)

A319-100 6 Adet A330-200 18 Adet A310-300F 2 Adet

A320-200 17 Adet A330-300 40 Adet A330-200F 10 Adet

A321-200 68 Adet B777-300ER 33 Adet A300-600F 1 Adet

A321NEO 14 Adet

B737-700 1 Adet B777-200F 6 Adet

B737-800 97 Adet

B737-8MAX 11 Adet

B737-9MAX 1 Adet

B737-900ER 15 Adet

B787-9 6 Adet B747-400F 4 Adet

TOPLAM UÇAK SAYISI

350 
ORTALAMA FİLO YAŞI

8,3
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DÜNYADA EN ÇOK ÜLKEYE 
UÇAN HAVAYOLU

Uçuş Ağı 

126 ÜLKEDE 318 ŞEHRE ULAŞAN 
GENİŞ DESTİNASYON AĞI

Arz Edilen Koltuk-Km Değişim %3,6

Ücretli Yolcu-Km Değişim %2,1

Yolcu Sayısı Değişim %4,1

UÇUŞ NOKTASI

35

ORTA DOĞU

Arz Edilen Koltuk-Km Değişim %7,2

Ücretli Yolcu-Km Değişim %5,9

Yolcu Sayısı Değişim %3,6

UÇUŞ NOKTASI

59

AFRIKA

Arz Edilen Koltuk-Km Değişim %5,2

Ücretli Yolcu-Km Değişim %3,5

Yolcu Sayısı Değişim %4,4

UÇUŞ NOKTASI

117

AVRUPA

Arz Edilen Koltuk-Km Değişim %0,2

Ücretli Yolcu-Km Değişim %1,1

Yolcu Sayısı Değişim %1,2

UÇUŞ NOKTASI

11

KUZEY AMERIKA

Arz Edilen Koltuk-Km Değişim %6,8

Ücretli Yolcu-Km Değişim %6,6

Yolcu Sayısı Değişim %7,0

UÇUŞ NOKTASI

39

UZAK DOĞU

Arz Edilen Koltuk-Km Değişim %20,7

Ücretli Yolcu-Km Değişim %22,1

Yolcu Sayısı Değişim %18,4

UÇUŞ NOKTASI

8

ORTA VE GÜNEY AMERIKA

*Tarifeli+ilave seferler baz alınmıştır.
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Uçuş Ağı

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava 
yolu şirketi olan Türk Hava Yolları 
2019 yılı boyunca yolcuların dünyasını 
genişletmeye devam etmiş; uçuş 
ağına 15 yeni destinasyon eklemiştir. 
Yeni açılan hatlarla birlikte toplamda 
126 ülke, 318 şehir ve 321 noktaya 
ulaşan Türk Hava Yolları, Türkiye ve 
dünyanın birçok noktasını birbirine 
bağlayarak, yolcuların istedikleri 
her yere kolaylıkla ulaşmasına 
imkân tanımaktadır. Türk Hava 
Yolları, 2019 yılında uçuş ağına 
eklediği; Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
Şarjah, Fas'ta Marakeş, Fransa'da 
Strazburg, Nijerya'da Port Harcourt, 
Endonezya'da Bali, Kongo'da 
Pointe-Noire, Meksika'da Mexico 
Kenti ve Cancun, Mısır'da Luksor, 
Finlandiya'da Rovaniemi, Çin'de Xi'an 
ve Türkiye'de Uşak, Siirt, Çanakkale, 
Zonguldak noktaları ile yolcularına 
farklı deneyimler sunmaya devam 
etmektedir.

DÜNYANIN BİRÇOK 
NOKTASINI BİRBİRİNE 
BAĞLAYAN HAVA YOLU

BÖLGESEL YOLCU SAYISI DAĞILIMI

%55,9

%14,8

%13,9

%5,6

%1,1

%8,6

AVRUPA

ORTA DOĞU

UZAK DOĞU

KUZEY AMERİKA

ORTA VE GÜNEY AMERİKA

AFRİKA

BÖLGESEL GELIR DAĞILIMI (%)

*tüm seferler baz alınmıştır.

%31,4

%21,8

%12,0

AVRUPA

UZAK DOĞU

ORTA DOĞU

%2,3ORTA VE GÜNEY AMERİKA

%9,7AFRİKA

%11,8KUZEY AMERİKA

%11,0TÜRKİYE

MEKSİKA

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu
şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ
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KİLİT MÜŞTERİLER CİROSU

433,9
MİLYON ABD DOLARI

Türk Hava Yolları’nın hava kargo 
taşımacılık hizmeti veren markası 
Turkish Cargo, 10 yılı aşkın süredir 
yürütmekte olduğu güçlü büyüme 
trendini, bu yıl da kötü giden 
pazar koşullarına rağmen kesintiye 
uğratmadan sürdürmeyi başarmıştır.

2017 yılında aldığı kararla, 2023 
vizyon ve stratejik planını hazırlayan 
Şirket, bu plan çerçevesinde, 2023 
yılında dünyanın en büyük beş 
hava kargo taşıyıcısı içinde olmayı 
hedeflemektedir. 2023 stratejik 
hedeflerine ulaşmak için ayrıntılı yol 
haritası ve eylem planı belirlenmiştir. 

Turkish Cargo geniş 
network yapısı ve 
artan frekans sayısı ile 
birlikte bölgesel
bazda da önemli 
büyüme değerleri 
elde etmiştir.

2018 yılında 1,66 milyar ABD doları 
seviyesinde olan kargo gelirleri, 2019 
yılında gelir bazında -%11,5 oranında 
küçülen pazar koşullarının üzerine 
çıkarak, %3,5’lik bir büyümeyle 
1,72 milyar ABD doları düzeyine 
yaklaşmıştır. Benzer şekilde, taşınan 
kargo miktarı da yaklaşık olarak %9,2 
büyüme göstermiş ve 2018 yılındaki 
1,41 milyon tonluk seviyesinden 1,54 
milyon ton seviyesine çıkmıştır. 

Bölgesel bazda bakıldığında 2019 
yılında hava kargo sektörü, hiçbir 
bölgede tonaj bazında büyüme 
kaydedememiştir. Turkish Cargo 
ise geniş network yapısı ve artan 

Kargo

10 YILI AŞKIN SÜREDİR 
DEVAM EDEN KESİNTİSİZ 
BÜYÜME TRENDİ

frekans sayısı ile birlikte bölgesel 
bazda da önemli büyüme değerleri 
elde etmiştir. Tonaj bazında Kuzey ve 
Güney Amerika Bölgesi’nde %16,4’lük, 
Uzak Doğu Bölgesi’nde %12,5’lik ve 
Afrika Bölgesi’nde %10’luk büyüme 
gerçekleştiren Turkish Cargo, bu 
bölgelerdeki pazar payını önemli 
oranda artırmıştır.
 
2020 yılı hedefleri kapsamında, 
2019 yılında 1,72 milyar ABD doları 
olan cironun 2020 yılında yaklaşık 
%7,6 artışla, 1,85 milyar ABD dolarına 
çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu 
bağlamda, toplam cironun yaklaşık 
%34’ünü teşkil eden özel kargo 
oranının 2,7 puan artırılarak %36,8 
olması hedeflenmektedir.

2019 yılında özel kargo gelirlerinde; 
canlı hayvan taşımalarında %3,5, 
bozulabilir kargolarda %19,4, değerli 
kargolarda %30,5 tehlikeli maddelerde 
%26,1, ilaç ve sağlık ürünlerinde %40,7, 
elektronik ve hassas kargolarda 
%15, kurye taşımalarında %30, 
posta taşımalarında ise %21,5 artış 
sağlanmıştır. 2018’de 461 milyon ABD 
doları olan özel kargo geliri %23’lük 
büyümeyle 2019’da 566 milyon ABD 
doları düzeyine ulaşmıştır.
 
Ortaklığın iş ve pazar hacminde 
düzenli ve sürekli bir büyüme 
sağlamak için kilit müşteriler ile uzun 
süreli stratejik iş birliği kurmak ve bu 
iş birliğinin sürdürülebilir olmasını 
sağlamak amacıyla hareket eden 

İlaç taşımalarını uluslararası 
standartlarda gerçekleştiren Şirket, 
2016 yılında aldığı IATA CEIV (Center 
of Excellence for Independent 
Validators) Pharma sertifikasını 2019 
yılında yenilemiş ve yeni havalimanı 
içinde de aynı sertifikayı almıştır. 
Canlı hayvan ve bozulabilir kargo 
gönderileri için de başlatılan IATA 
CEIV sertifika süreçleri, Şubat 2020'de 
tamamlanacaktır. Türk Hava Yolları, 
3 farklı dalda IATA CEIV sertifikasına 
sahip olan ilk hava yolu markası 
olmuştur. 

Dünyanın en büyük ve modern 
hava kargo tesislerinden biri olan 
SmartIST'in inşasına devam eden 
Şirket, Atatürk Havalimanı'ndaki 
operasyonlarına ek olarak, "Büyük Göç" 
kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki 
uydu binasında da operasyonlarına 
başlayarak, bu tarihten itibaren iki 
havalimanı merkezli (dual hub) olan 
operasyonlarını başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmektedir. Bağlantılı 
seferler için havalimanları ve tesisler 
arasında başlattığı tır operasyonlarına 
devam eden Şirket, oluşturulan 
45 kilometrelik güvenli güzergah 
üzerinde, operasyonlarına ilk günden 
itibaren sorunsuz bir şekilde devam 
etmektedir.
 

Şirket, 2018 yılında 413,5 milyon ABD 
doları olan kilit müşteriler cirosunu 
2019 yılında 433,9 milyon ABD dolarına 
çıkarmıştır.

Ocak-Aralık verilerine göre hava kargo 
pazarında tonaj bazında -%4,4’lik 
daralmanın yaşandığı 2019 yılında, Kilit 
Müşteriler kendi marketlerinde gelir 
bazında -%14.3 küçülürken; Turkish 
Cargo Kilit Müşterileri ile yaklaşık %5 
büyümeyi gerçekleştirmiştir. Kilit 
müşteriler, Chargeable Weight (Cw) 
bazında ise kendi marketlerinde 
yaklaşık -%7 küçülürken Turkish 
Cargo, Kilit müşterileri ile yaklaşık %11 
büyümeyi yakalamıştır. 

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği altyapı 
yatırımlarına ilaveten, 2019 yılında 
kargo uçağı sayısını 23’e çıkaran 
Şirket, kargo uçakları ile üretilen 
kilometrelendirilmiş kapasitesini 
(AKTK) %44 oranında artırmıştır. 
Ayrıca, ACMI Codeshare anlaşması 
gereği Hong Kong Airlines’a ait 
uçaklar, Hong Kong hattında 
kullanılmaktadır. 2020 yılında da kargo 
filosunu Türk Hava Yolları yolcu filosu 
ile orantılı olarak büyütmeyi planlayan 
Şirket, bu çerçevede filoya katılacak iki 
adet Boeing 777F ve bir adet wetlease 
747F kargo uçağı ile büyümeye 
devam edecektir. 2019 yılında OPO, 
SVO, KUL, AMD olarak dört yeni 
noktanın uçuş ağına dâhil edilmesiyle 
birlikte 88 noktaya direkt kargo seferi 
yapılmaktadır. 
 

KARGO GELİRLERİ

1,72
MİLYAR ABD DOLARI

DÜNYA HAVA KARGO PAZARI VE TÜRK HAVA YOLLARI PAZAR PAYI
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Kargo

FAB ORANI

%88,9

2021 yılının ilk çeyreğinde SmartIST’i 
tamamlayacak olan Şirket, tüm 
operasyonlarını özel kargolara ve özel 
ürünlere yönelik ihtiyaçlar başta olmak 
üzere daha yüksek kalite ve hizmet 
standartlarıyla gerçekleştirmek 
için gerekli altyapı hazırlıklarına da 
takvime uygun bir şekilde devam 
etmektedir. SmartIST içerisinde 
otomatik depolama sistemlerinin 
kurulumunun tamamlanması ile 
birlikte, bu sistemlerle entegre 
olarak çalışarak verimi, hızı ve kaliteyi 
artıracak iş emri ve optimizasyon 
sistemine geçiş yapmak için gerekli 
teknik ve fonksiyonel çalışmalar 
tüm hızıyla devam etmektedir. 
Tüm bu gelişmelere ek olarak; 
2020 yılı RPA robotları ile birlikte 
istihdama metal yakanın katılması, 
artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 
insan-makine etkileşiminin süreçlere 
entegre edilmesi, üç boyutlu palet 
utilizasyon sistemleri gibi birçok 
teknolojik gelişmenin de ilk fazlarının 
tamamlanması planlanmaktadır. 
 

Dijitalleşme çalışmaları kapsamında 
satış teşkilatının daha önce elektronik 
posta yoluyla ilettiği ücret talepleri, 
artık tüm iş akışının online olarak 
yürütüldüğü "Cargosmart" uygulaması 
aracılığıyla "Kargo Ücret Talep Portalı" 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yine 
dijitalleşme kapsamında, SPA ve truck 
ücretlerinin tek bir portal üzerinden 
güncel kontrolü için TK Subrates ücret 
sorgulama portalı hayata geçirilmiştir.

Air Cargo RM projesinin temelleri 
atılmış ve projenin RFP’si (Proje 
içerik dokümanı) 2019 yılında büyük 
oranda tamamlanmıştır. Haziran 2020 
sonunda satınalma sürecinin bitmesi 
planlanlanan projenin, Mayıs 2021'de 
canlıya alınması beklenmektedir. 2019 
yılı yaz tarifesiyle birlikte başlayan 
satış planlama çalışmaları, 2019 kış 
tarifesiyle devam etmektedir. Kilit 
müşterilerden dört tanesinin daha 
global ölçekteki ihalelerine katılım 
sağlanmıştır. 

Yurt dışı istasyonlarda hizmet 
alınan firmaların scorecardlar ile 
takip edilmesi, verilen hedefler 
doğrultusunda yurt dışı ekiplerin 
doğru yönlendirilmesi ve imzalanan 
hizmet seviyesi anlaşmalarıyla 
tehirlerin cezalandırılması sayesinde, 
2019 yılında Şirket’in yurt dışındaki 
tehir oranı %7,58’e düşmüştür. 
Depo ve ramp süreçlerinde 
yapılan iyileştirmeler neticesinde 
2018’de %86 olan FAB oranı, bu yıl 
%88,9’a yükselmiş; tonajın %84’ünü 
oluşturan 93 istasyonda yürütülen 
scorecard çalışmaları ile yurt 
dışında hizmet alınan handling 
firmalarının operasyonel hizmet 
kalite seviyesinde ise %11,5 oranında 
iyileşme sağlanmıştır. Yapılan hizmet 
seviyesi anlaşmaları ile de hedeflenen 
standartların gerçekleştirilmesi 
ve sürdürülebilir hale getirilmesi 
sağlanmıştır.

Kargo taşımalarında, müşteri 
memnuniyeti ve sadakatinin 
sürdürülebilir kılınması adına, Ortaklığı 
zarara uğratmayacak şekilde telafi 
yöntemlerinin uygulanmasına 2019 
Ocak ayı itibarıyla başlanmıştır. Ayrıca, 
müşteri ve diğer muhataplarla 
olan hukuki ilişkilerde Ortaklığın 
menfaatlerinin azami ölçüde 
korunabilmesi için, "Kargo Genel 
Taşıma Sözleşmesi" hazırlanarak 2019 
Mart ayı itibarıyla canlıya alınmıştır.

Kargo Müşteri Geri Bildirim 
Yönetimi süreçlerinin standardize 
edilmesi, müşteri memnuniyetinin 
ve sadakatinin artırılmasının 
sağlanması adına, 2019 Eylül ayında 
ISO 10002:2018 Sertifikası alınmış ve 
Turkish Cargo hava kargo sektöründe 
bu sertifikaya sahip öncü markalardan 
biri olmuştur.

Çağrı merkezi hizmetlerinin daha 
profesyonel bir yapıya ulaşması, 
güncel teknolojilerin kısa sürede 
sistemlere entegre edilmesi ve 
müşteri memnuniyetinin artırılması 
amacıyla, çağrı merkezi sektörünün 
önde gelen firmalarından birinden 
dış kaynak yoluyla hizmet alınması için 
süreç başlatılmıştır.
 
Daha etkin bir kargo satış acentesi 
yönetimi için performans kriterleri 
ve karneleri geliştiren Turkish Cargo, 
aynı zamanda alternatif kargo satış 
acentesi modelleri üzerinde çalışmış; 
mevzuatları bu yönde güncellemeye 
başlamıştır. 

2019 yılı faaliyetleri kapsamında 
yurt içinde ve dışında mevcut 
ve potansiyel iş ortaklarıyla olan 
etkileşimleri artırmak adına 22 adet 
sponsorluk sağlayan ve 14 adet fuara 
katılan Turkish Cargo, Türkiye ve yurt 
dışı bölgelerinde 20 tanıtım turu 
gerçekleştirmiştir. 

Turkish Cargo, yıl içerisinde gösterdiği 
üstün performansla birçok etkinlikten 
önemli ödüllerle dönmeyi başarmıştır. 
Stat Times tarafından gerçekleştirilen 
Air Cargo Africa etkinliği kapsamında 
“Global Air Cargo Brand of the Year” 
ve “International Air Cargo Marketer 
of the Year”, The 3rd ICN Awards 
kapsamında “Cargo Airline of the 

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN KIZIL AKBABA DOBRİLA’YI,
CANLI HAYVAN TAŞIMACILIĞINDAKİ UZMANLIĞIMIZ VE

TECRÜBEMİZLE SIRBİSTAN’A TAŞIDIK.

TURKISH CARGO’DAN YENİ BİR EVE DÖNÜŞ HİKÂYESİ.

Year Group B” ve Air Cargo News 
tarafından düzenlenen, hava kargo 
sektörünün Oscar’ı olarak anılan 
“Cargo Airline of the Year”a layık 
görülmüştür.

Turkish Cargo, 2018 yılında hayata 
geçirdiği #MissionRescue adlı projesi 
ile sosyal sorumluluk kapsamında 
canlı hayvan taşımalarını, hayvanların 
doğal yaşam alanlarına en yakın 
koşulları gökyüzünde sağlayarak 
gerçekleştirmektedir. Turkish 
Cargo, bu yıl da birçok farklı ürünün 
taşınmasında ve tüm bu zorlu 
operasyonların yönetimindeki 
uzmanlığını pekiştirmiştir. 

Bağlantılı seferler 
için havalimanları 
ve tesisler arasında 
başlattığı tır 
operasyonlarına 
devam eden Turkish 
Cargo, oluşturulan 45 
kilometrelik güvenli 
güzergah üzerinde, 
operasyonlarına ilk 
günden itibaren 
sorunsuz bir şekilde 
devam etmektedir.
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55.208

İSTANBUL HAVALİMANI DENEYİMİ

2019 yılında yeni havalimanına 
taşınılmasıyla birlikte yolcularına 
sunduğu birçok hizmet ve 
temas noktasında geliştirmeler 
gerçekleştiren Türk Hava Yolları, farklı 
yolcu beklentilerinden ilham alarak 
beş farklı check-in süreci geliştirmiş; 
Business, Miles&Smiles Elite, Elite 
Plus ve Turkish Airlines Corporate 
Club yolculara özel check-in alanlarını 
hizmete sunmuştur. Ayrıcalıklı check-
in deneyiminin yeniden tanımlandığı 
bu alanlarda yolculara; karşılama, 
bilet işlem deski, güvenlik ve uçuş 
bilgilendirmeleri ve sosyalleşme 
alanları gibi İstanbul Havalimanı’na 
özel olarak geliştirilmiş hizmetler 
sunulmaktadır.

Türk Hava Yolları, farklı 
yolcu beklentilerinden 
ilham alarak beş 
farklı check-in süreci 
geliştirmiş; Business, 
Miles&Smiles Elite ve 
Elite Plus yolculara 
özel check-in 
alanlarını hizmete 
sunmuştur.

İlk defa İstanbul Havalimanı'nda 
business yolcular için ayrıcalıklı 
bilet hizmetleri alanları tanımlayan 
Türk Hava Yolları, business yolculara 
konforlu ve ferah bir şekilde; sıra 
beklemeden işlemlerini yapma 
olanağı sağlamaktadır. Yolcuların 
bilet işlemlerine ilişkin hizmetlere 
kolayca erişebilmeleri için check-
in kontuarları, Transfer Desk ve 
Care Point gibi müşteri temas 
noktalarında da bilet hizmet alanları 
oluşturulmuştur.

Müşteri Deneyimi

SEYAHAT DENEYİMİ 
YENİLİKLERİ

İSTANBUL HAVALİMANI LOUNGE 
DENEYİMİ

İstanbul Havalimanı’nda yolcularına 
daha ayrıcalıklı bir lounge deneyimi 
sunmayı amaçlayan Türk Hava Yolları, 
Business Class ile Miles&Smiles 
Elite, Elite Plus, Turkish Airlines 
Corporate Club ve StarAlliance 
Gold üyesi yolculara özel iki farklı 
lounge deneyimi tasarlamıştır. 
Lounge Business’ta İstanbul Modern 
müzesinden seçkilerin sergilendiği 
bir müze, giyinme odası, ütü hizmeti 
gibi ayrıcalıklar sunulurken; Lounge 
Miles&Smiles’da özel sinema odası 
bulunmaktadır. İstanbul Modern 
ile yapılan iş birliği kapsamında 
modern Türk sanatını dünyaya 
tanıtmak amacıyla kurulan müzede 16 
sanatçıdan toplam 38 yapıt, 130 m2’lik 
özel bir alanda sergilenmekte; 
koleksiyon seçkileri yılda iki kez 
yenilenmektedir.

EVCİL HAYVAN SÜREÇLERİ

Evcil hayvanlarıyla birlikte seyahate 
çıkan yolcularının yolculuk 
deneyimlerini iyileştirmeyi hedefleyen 
Türk Hava Yolları, evcil hayvan 
süreçlerinin geliştirilmesi için kapsamlı 
bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu 
bağlamda, evcil hayvan taşıma 
kurallarında düzenlemeler yapan Türk 
Hava Yolları, kabin içi kafes boyutlarını 
yenilemiştir. Yolcuların ve evcil hayvan 
dostlarının check-in süreçlerini rahat 
bir şekilde tamamlayabilmeleri için 
İstanbul Havalimanı’nda özel check-in 
kontuarları açılmıştır. Ayrıca, İstanbul 
Havalimanı işletmecisi İGA tarafından 
evcil hayvanlar için havalimanı giriş 
katında “pet relief area” açılmıştır.

"KUSURSUZ" MOBİL UYGULAMASI

Kusursuz, seyahat deneyimi sırasında 
karşılaşılan ürün ve hizmetlere 
ilişkin aksaklıkların Türk Hava Yolları 
çalışanları tarafından anlık olarak 
tespit edilip, sorumlu birimlere 
iletilerek bu birimlerce kusurların 
giderilmesini sağlayan bir mobil 
uygulamadır. Kusursuz uygulaması 
sayesinde toplam 1.896 adet aksaklık 
bildirimi yapılmış; bu aksaklıklardan 
1.854’ü giderilmiş; 42 bildirime dair 
çalışmalar ise devam etmektedir.

EXCLUSIVE DRIVE

Türk Hava Yolları’nın öne çıkan 20 
uçuş noktası* ile ABD ve Kanada’daki 
destinasyonları arasında uçuş 
gerçekleştiren Business Class 
yolcularına sunduğu özel şoförlü 
ayrıcalıklı havalimanı transfer hizmeti 
Exclusive Drive, 2019 yılından itibaren 
ücretli olarak ekonomi sınıfı yolcularına 
da sunulmaya başlamıştır.

STOPOVER

Türk Hava Yolları ile bağlantı süresi 
uzun transfer uçuş gerçekleştiren 
yolculara İstanbul’da Ekonomi sınıfı 
yolcular için 4 yıldızlı otelde bir gece, 
Business Class yolcuları için ise 5 yıldızlı 
otelde iki gece ücretsiz konaklama 
hizmeti sunulmaktadır. Türk Hava 
Yolları 2019 yılı içerisinde İtalya, Norveç, 
İsveç, Finlandiya, Danimarka, İrlanda, 
Birleşik Krallık, Fildişi Sahili, Gana ve 
Hindistan ülkeleri hizmet kapsamına 
dâhil edilmiş 55.208 yolcu İstanbul’da 
misafir edilmiştir. Uygulama ile 
İstanbul’u keşfeden yolcuların % 62’si 
Türk Hava Yolları ile ilk kez seyahat 
ettiğini belirtirken %73’ü stopover 
ayrıcalığının Türk Hava Yolları’nı 
tercih etmelerinde önemli bir etken 
olduğunu belirtmiştir. 2020 yılında da 
proje kapsamı genişlemeye devam 
edecektir.

*Abu Dhabi, Dubai, Doha, Kuveyt, Beyrut, Tel 

Aviv, Tahran, Kahire, Mumbai, Delhi, Karaçi, Lahor, 

İslamabad, Dakka, Nairobi, Riyad, Dammam, 

Amman, Cidde, Bahreyn

STOPOVER HİZMETİYLE 
İSTANBUL'DA MİSAFİR EDİLEN 
YOLCU SAYISI
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İstanbul Havalimanı girişlerinde 
bulunan Asistan Çağrı Noktaları 
yakınında engelli ve hareket kabiliyeti 
kısıtlı yolcuların oturabilmeleri için 
tüm giriş kapılarına bank konulması 
sağlanmıştır.

PRESS READER

Press Reader uygulaması, yolculara 
120’den fazla ülkeden, 60’dan fazla 
dilde, 7.000’den fazla gazete ve 
dergiye dijital olarak erişebilme 
imkânı sunmaktadır. Türk Hava 
Yolları yolcuları, uçuşlarına 24 saat 
kala pressreader.turkishairlines.com 
adresinden ya da e-mail adreslerine 
gönderilen yönlendirme mailiyle 
Press Reader’a 48 saat ücretsiz 
erişim sağlayabilmektedir. Özel yolcu 
salonlarını kullanan yolcuların salonda 
bulundukları süre boyunca sınırsız 
olarak erişebilecekleri uygulama, 
aynı zamanda Türk Hava Yolları 

personellerine de sınırsız olarak 
sunulmaktadır. 2019 yılında 202.655 
yolcu tarafından kullanılan Press 
Reader uygulaması ile Türk Hava 
Yolları, değişen okuma alışkanlıklarına 
dijital ve çevre dostu bir çözüm 
sunmaktadır.

TSI BC KOLTUK

Türk Hava Yolları filosunda bulunan 
dar gövde uçakların bir kısmında 
yerli ve milli imkânlarla üretilmesi 
planlanan; TSI Seats’in business 
koltuklarının yer alması için çalışmalar 
başlatılmıştır. Yeni Business Class 
koltuk tasarımları için, Türk Hava 
Yolları’nın müşteri deneyimine ilişkin 
pazar araştırmaları sonucunda 
ortaya çıkan gereksinimlere uygun 
olarak TSI firması koordinasyonunda 
Londra merkezli Priestman Goode 
firması ile iş birliği yapılmış; koltuğun 
konsept tasarımı 2019 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır.

FARKLILIKLAR DEĞER KATAR

Farklılıklar Değer Katar projeleri 
kapsamında Engelli Yolcu Seyahat 
Deneyimi süreçlerinde iyileştirme/
deneyim geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar kapsamında; engelli 
yolcuların varış noktasında bagajlarını 
öncelikli alabilmesi için bagajlarına 
öncelik tanımlaması yapılmakta ve 
“Priority” etiket takılmaktadır.

650 kabin personeli işaret dilini 
bilmekte ve işitme engelli yolculara 
hizmet vermektedir. İşitme engelli 
yolcuların anlamasını sağlamak için 
uçak içi emniyet filminin işaret diline 
çevrilmesi sağlanmıştır.

İstanbul Havalimanı’nda sedyeli 
yolcuların doktor kontrolünde, 
ferah ve steril bir alanda uçuşlarını 
bekleyebilmeleri için özel bir 
kuruluştan hizmet alınması 
sağlanmıştır.

Müşteri Deneyimi

4
Yeni Müşteri Deneyimi 
Ödülü Sayısı

SKYROAM SOLIS TAŞINABİLİR 
WI-FI CİHAZI

Skyroam Solis Taşınabilir Wi-Fi cihazı 
Türk Hava Yolları bileti alındıktan sonra 
Skyroam.com sitesinden Türk Hava 
Yolları'na özel ve Türk Hava Yolları 
logosunun göründüğü sayfadan 
rezervasyonu sırasında teslim alınacak 
havalimanı bilgisi seçilerek teslim 
alınabilmektedir. 

Skyroam Solis Taşınabilir Wi-Fi cihazı, 
sahip olduğu sanal SİM teknolojisi 
sayesinde 130’dan fazla ülkede, 
bulunduğunuz bölgenin en iyi 
kablosuz internet bağlantısına erişim 
sağlamaktadır. Aynı anda 5 farklı 
cihazın 4G LTE hızında internete 
bağlanmasına olanak sağlayan 
Skyroam Solis, kişisel verileri özel 
şifreleme yöntemi ile koruyarak akıllı 
telefon, tablet, laptop vb. cihazlarda 
rahatlıkla kullanılmaktadır.

MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖDÜLLERİ

Türk Hava Yolları, yolcuların seyahat 
deneyimlerini en konforlu ve ayrıcalıklı 
hale getirmek için tasarladığı veya 
hayata geçirdiği projelerle dünya 
çapındaki yarışmalarda başarılar 
göstermiştir.

APEX (Airline Passenger Experience 
Association) tarafından 2020 yılının 
beş yıldızlı hava yolu seçilmiştir.

Press Reader 
uygulaması, yolculara 
120’den fazla 
ülkeden, 60’dan 
fazla dilde, 7.000’den 
fazla gazete ve 
dergiye dijital olarak 
erişebilme imkânı 
sunmaktadır.

Türk Hava Yolları, 
APEX (Airline 
Passenger Experience 
Association) 
tarafından 2020 yılının 
beş yıldızlı hava yolu 
seçilmiştir.

Türk Hava Yolları, dünyanın en prestijli 
ödüllerinden biri olan Horizon 
Interactive Awards yarışmasında, 
Flight Tracker uygulamasıyla interaktif 
kiosk alanında Silver ödül sahibi 
olmuştur.

Bayrak taşıyıcı hava yolu, yeni 
havalimanı müşteri temas noktaları 
ve kabin içi deneyim tasarımlarıyla, 
yaratıcılığı ve inovasyonu ödüllendiren 
TheDesignAir ödüllerinde “2019 Yılının 
Avrupa Kıtasındaki En İyi Tasarıma 
Sahip Hava Yolu” olarak seçilmiştir.

Müşteri deneyimini en iyi yöneten 
markaların ve müşterileriyle 
sürdürülebilir bir ilişki kuran 
markaların ödüllendirildiği, en 
iyi müşteri deneyimini oluşturan 
markaların tüketici jürisi tarafından 
değerlendirildiği A.L.F.A. Awards 2019 
Ödül Töreni’nde Türk Hava Yolları, yılın 
“Customer Brand” ödülünün sahibi 
olmuştur.
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Türk Hava Yolları, yolcu uçaklarına ek 
olarak VIP ve eğitim uçakları dâhil 
330'un üzerinde uçağı için SHY-M'de 
belirtilen şartlar çerçevesinde Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 
tarafından sertifikalandırılmış olarak 
aldığı Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve 
Bakım Kuruluşu onayı ile sürekli uçuşa 
elverişlilik yönetimi faaliyetlerinin sevk 
ve idaresini gerçekleştirmektedir. 
Bu bağlamda, işletme ruhsatlarında 
(AOC) belirtilen uçakların ve uçaklar 
üzerindeki motor, komponent ve 
teçhizatın bakım, tamir, tadilat, test ve 
revizyonlarını Ortaklık dışından tedarik 
etmek suretiyle yaptırarak, filodaki 
uçakların yurt içi ve yurt dışında “Uçuşa 
Elverişli” olarak hizmete sunulmasını 
ve sürekli uçuşa elverişliliğinin 
sağlanmasını yönetmektedir.

Ticari Hava Taşımacılığı İşletme 
Ruhsatı altında yer alan ticari uçaklar 
(SHY-6A Filosu- Airbus A320 CEO 
ve NEO serisi, Airbus A330, Boeing 
737NG ve MAX serisi, Boeing 777 ve 
Boeing 787) ile genel havacılık işletme 
ruhsatı altında yer alan VIP ve eğitim 
uçaklarının (SHY-6B Filosu - Cessna 
172S, Diamond DA40 ve Diamond 
DA42, Bombardier Challenger 850, 
Gulfstream GV ve G550, A318CJ, 
A319CJ, A330CJ, A340CJ ve B747BBJ) 
tümünün sürekli uçuşa elverişlilik 
ve bakım yönetimi sorumluluğu, 
Türk Hava Yolları tarafından 
yürütülmektedir. SHGM tarafından 
her iki filo tipi için de “Sürekli Uçuşa 
Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Onay 

Sertifikası” yayımlanarak onaylanmıştır. 
Türk Hava Yolları, 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 
gerekliliklerine uygun olmasını ve 
emniyetli işletim için elverişli bir 
durumda kalmasını sağlamakla 
birlikte; 

• Bir uçak için sipariş veya kiralanma 
kararı alınması aşamasındaki 
fizibilite çalışmalarından filodan 
çıkışına kadar olan süreç içerisindeki 
uçak seçimi,

• Uçak konfigürasyonlarının 
belirlenmesi,

• BFE sistemlerinin belirlenmesi, 
• Motor seçimi,
• Uçakların imalat süreçlerinin 

kontrolleri ve uçakların teslim 
alınması,

• İlgili bakım anlaşmalarının yapılması,
• Uçağın Türk Hava Yolları operasyonu 

süresince uçuşa elverişliliğinin 
sağlanması,

• Teknik modifikasyonlar, 
• Kabin içi eğlence sistemlerinin 

uçağa takılması,
• Kira dönemleri sonunda uçağın iade 

edilmesi 

gibi tüm teknik bakım hizmetlerinin 
tedariği, alınan bakım hizmetlerinin 
anlaşma, standart ve kurallara 
uygunluğunun takibi ve sürekli uçuşa 

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK, 
GÜVENİLİRLİK VE İŞLERLİK 
ALANINDA EN YÜKSEK STANDART

elverişlilik yönetimi faaliyetleri eksiksiz 
ve mevcut hedeflere uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir.

Türk Hava Yolları filosunun uçuşa 
elverişlilik, güvenilirlik ve işlerlik 
noktalarında en yüksek standartlara 
sahip olması, sektörde tecrübeli 
Teknik Başkanlık Sürekli Uçuşa 
Elverişlilik Yönetimi ekibi ile alanında 
öncü iştiraki Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş. başta olmak üzere bakım ve/veya 
mühendislik hizmeti alınan sektörde 
lider ulusal ve uluslararası üretici ve 
firmalarla arasında oluşturduğu güçlü 
iş birliğinin neticesidir.

Emniyet, müşteri memnuniyeti ve 
verimliliği öncelikli hedefleri olarak 
belirleyen Türk Hava Yolları, filosuna 
katılacak olan ve filosunda hâlihazırda 
kullanmakta olduğu uçakların teknik 
standartlarını bu hedeflerle uyumlu 
olacak şekilde belirlemektedir.

FİNLANDİYA

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu
şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ
ROVANIEMI
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2019 YILI YAKLAŞIK 
OLARAK SUNULAN 
YEMEK SERVİSİ SAYISI

86,9
MİLYON

DINE ON DEMAND

Türk Hava Yolları, kıtalararası uçuşlarda 
Business Class yolcularına, uçuş 
esnasında ikramlarını istedikleri 
zaman talep edebilme imkânı 
sunmaktadır. Dünyada çok az hava 
yolu şirketinin uyguladığı bu ayrıcalıklı 
servis konsepti ile yolculara daha 
kişiselleştirilmiş bir hizmet alma 
olanağı sunan Türk Hava Yolları’nın 
İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm kıtalararası 
gece seferlerinde geçerli olan bu 
servis ile yolcular, dinlenecekleri 
ve ikram talep edecekleri zamanı 
kendileri belirleyerek daha esnek bir 
uçuş deneyimi yaşama fırsatı elde 
edebilmektedirler.

“AS YOU WISH UYGULAMASI"

Uçak içi sunduğu ikramlarla pek 
çok ödüle layık görülen Türk Hava 
Yolları, verdiği hizmeti bir adım 
öteye taşıyarak Business Class' ta 
seyahat eden yolcuların yemeklerini 
uçuş öncesi seçebilmelerine olanak 
sağlayan projesini hayata geçirmiştir.

Bu uygulamayla, Türk Hava Yolları’nın 
Business Class'ta seyahat eden 
yolcuları, İstanbul çıkışlı kıtalararası 
hatlarda geçerli olmak üzere, web 
sayfası ve/veya mobil uygulama 
üzerinden ana yemeklerin içerik ve 
görsellerine göz atarak seçimlerini 
yapabilmektedirler. Yolcular bu 
seçimlerini, uçuşlarının gerçekleşeceği 

Türk Hava Yolları, 
verdiği hizmeti bir 
adım öteye taşıyarak 
Business Class'ta 
seyahat eden 
yolcuların yemeklerini 
uçuş öncesi 
seçebilmelerine 
olanak sağlayan 
projesini hayata 
geçirmiştir.

Türk Hava Yolları 
özel günlerde 
ve bayramlarda 
yolcularını ayrıcalıklı 
tasarım ürünlerle ve 
lezzetli ikramlarla 
buluşturmaktadır.

tarihten bir hafta öncesinden 
başlayarak son 48 saate kadar olan 
süre içerisinde yapabilmektedirler.

FLY GOOD FEEL GOOD

2019 yılı içerisinde “Fly Good Feel 
Good Projesi” ile dikkat çeken Türk 
Hava Yolları, iyi bir uçuş deneyimini 
esas alarak; yolcuların her açıdan 
rahat bir seyahat geçirmesi için uçuş 
öncesinde, uçuş sırasında ve uçuş 
sonrasında yapılması gerekenleri 
detaylıca bir çatı altında toplamıştır.

"Fly Good Feel Good Projesi", müşteri 
memnuniyetini esas alarak uçuş 
anlayışına yepyeni bir soluk getirmeyi 
hedeflemektedir. Türk Hava Yolları 
yolcularının ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak hayata geçirdiği bu 
proje, uçuş öncesi hazırlıktan kabin 
egzersizlerine, uyku düzeninden yoga 
ve meditasyona kadar uçak seyahatini 
olumlu yönde etkileyecek pek çok 
konuda yolculara rehberlik etmektedir. 
Ayrıca uçuşlarda bitki çayları servis 
konsepti de bu proje kapsamında 
yenilenmiştir.

Ayrıca, ER BC Movie Bar'da sunulan 
çeşitli ikramların yanında yolculara Fly 
Good Feel Good projesi kapsamında, 
sağlıklı atıştırmalık seçeneği olarak 
kurutulmuş çilek, kurutulmuş 
elma, kurutulmuş tarçınlı elma ve 
kurutulmuş Trabzon hurması da 
sunulmaktadır.

İkram

EŞSİZ SERVİS KONSEPTİYLE 
YOLCULARA SUNULAN 
UNUTULMAZ LEZZETLER

TÜRK HAVA YOLLARI İLE DÜNYA 
LEZZETLERİNE YOLCULUK

Türk Hava Yolları, ülkemizin bayrak 
taşıyıcı hava yolu şirketi olarak 
sektördeki en iyi ikram servisini 
sunmakla kalmayıp yeni trendler 
oluşturmak ve misafirlerini sürekli 
şaşırtmak için yenilikçi uygulamalarına 
devam etmektedir. Bu kapsamda, 
uçak içi eğlence sistemleri ve diğer 
kanallarla (sosyal medya, yolcu 
mektupları vb.) iletilen yolcu ve kabin 
geri bildirimleri değerlendirilerek, 
ikramlar sürekli yenilenmekte 
ve yolculardan gelen talepler 
neticesinde, ikram menülerinde 
örneğin dünya mutfaklarının 
yöresel yemek seçeneklerine ağırlık 
verilmektedir.

Türk Hava Yolları, 2020 yılında 
da misafirlerinin beklentilerini 
değerlendirmeye devam ederek, 
yolcu memnuniyetini en üst seviyede 
tutma adına ikram kalitesi ve 
konseptlerini sürekli geliştirecektir.

KONFOR ÜRÜNLERİ

Önceki senelerde olduğu gibi 2019 
yılında da Türk Hava Yolları, yolcu 
memnuniyetini en üst seviyede 
tutmak için geliştirdiği hizmet ve ürün 
skalasına yenilikler katmaya devam 
etmiştir. 

Dünyanın en çok dış hat noktasına 
uçan Türk Hava Yolları, 2019 yılının 
ikinci yarısı itibarıyla hem Business 
hem de Ekonomi sınıfı yolcularına 
sunduğu konfor setlerinde 
değişiklikler yapmıştır. 

Özel günleri de farklı ürün ve 
hizmetlerle misafirleri için unutulmaz 
kılmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, 
yılbaşı gecesi havada olan misafirlerine 
kestane şekeri, sevgililer gününde 
kartlı çikolata, Çin yeni yılı için tebrik 
kartları eşliğinde geleneksel Çin 
düğümü vererek bayraklı lokum ikramı 
yapmıştır. Çin sonbahar festivali için 
özel tasarım “Moon Cake” servis eden 
Türk Hava Yolları, dini bayramlarda da 
çikolata ikramı yapmaktadır.

2019 yılı Ramazan ayı boyunca 
ikramlar, misafirlere özel tasarım 
kutularda sunulmuştur. 

2019 yılında açılan Bali, Luksor, 
Marakeş, Mexico Kenti, Cancun, 
Rovaniemi, Şarjah, Strazburg, Xi'an 
hatları için yöresel öğeler ile bu 
bölgelerin kültürel özelliklerini yansıtan 
menü kartları oluşturulmuştur.
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Türkiye çıkış ve dönüş uçuşlarında 
farklı tasarımlara sahip seyahat setleri 
sunmaya özen gösteren Türk Hava 
Yolları, ekonomi sınıfı Türkiye dönüş 
uçuşlarında sunulacak olan konfor 
setleri için farklı Türk motiflerinin 
uyarlandığı, Türk Hava Yolları ve Kültür 
A.Ş. iş birliği ile hazırlanan özgün 
çalışma ve zengin bir koleksiyon 
oluşturmuştur.

Sunduğu seyahat setlerini yolcularla 
iletişim kurmanın ve kendi kültürünü 
tanıtmanın önemli bir aracı olarak 
gören Ortaklık, sanatsal bir yaklaşım ile 
5-8 saat ekonomi seyahat setlerinde 
Fahrelnissa Zeid eserlerine yer 
vermektedir. Ülkemizin ilk modern 
ve çağdaş sanat müzesi İstanbul 
Modern ile kurulan iş birliği sayesinde 
Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından 
olan Fahrelnissa Zeid’in eserleri 
ekonomi sınıfı seyahat setlerinde yer 
almaktadır.

Havacılık sektöründeki özgün ve öncü 
hizmetleri kapsamında hac ve umreye 
özel konfor setlerini de yenileyen 
Türk Hava Yolları, kutsal topraklara 
doğru yola çıkan yolcular tarafından 
büyük beğeni alan setleri, yolculuk 
esnasında ve ibadetleri süresince 
umre yolcularının ve hacı adaylarının 
ihtiyaçlarını karşılaması için geliştirilmiş 
işlevsel bir içerikle sunmaya devam 
etmektedir.

Çocuk yolcularını da unutmayan Türk 
Hava Yolları, gidiş ve dönüş uçuşları 
için iki farklı temada hazırlanan 
fonksiyonel çantaları Haziran ayı 
itibarıyla küçük misafirlerin beğenisine 
sunmaya başlamıştır.

Türk misafirperverliğini en iyi şekilde 
temsil eden Türk Hava Yolları, ayrıcalıklı 
seyahat konsepti dâhilinde zarif 
çizgileri konforla buluşturan uyku 
setini, markanın dinamik kimliğini ve 
kesintisiz hizmet sunma anlayışını 
ortaya koyan yeni felsefesi “Flow-
Akış”a göre yenileyerek 8 saat ve üzeri 
kıtalararası seferlerde sunmaya devam 
etmiştir. Türk Hava Yolları’nın yeni 
felsefesi, uyku setinin yanı sıra yolcu 
örtüsü ve yastık kılıfı gibi tüm tekstil 
ürünlerine de yansıtılmıştır.

Kıtalararası uçuşlarda Business Class 
yolcularına DENON, kıtalararası dışında 
tüm dış hat uçuşlarda Business Class 
yolcularına Philips markalı kulaklıklar 
sunulmaya devam edilmiştir.
 
Türk Hava Yolları, çevreye karşı 
duyduğu sorumluluk bilinciyle plastik 
ambalaj yerine doğaya karıştığında 
yok olabilen biyoplastik ambalaj 
kullanımına ve geleceğin teminatı 
çocukların sağlığını korumak için doğal 
oyuncak konseptini sunmaya devam 
etmiştir.

Türk Hava Yolları, Ortaklık 
standartlarına, politikasına ve 
prosedürlerine dayanarak bu 
konuda uzman ve bağımsız firma 
SGS Supervise Gözetme Etüd 
Kontrol Servisleri ile tedarikçilerine 
yerinde denetim programına devam 
etmektedir.

Türk Hava Yolları, 2019 yılında 
yolcularına;
• 1.268.226 adet Business Amenity Kit, 
• 11.672.292 adet Economy Relax Kiti, 
• 266.620 adet Umre Kiti, 
• 107.730 adet Hac Kiti, 
• 229.867 adet Çocuk Kiti, 
• 1.761.600 adet oyuncak, 
• 3,6 milyon (Philips) Business Class 

kulaklık, 
• 41 milyon ekonomi sınıfı kulaklık, 
• 905.633 adet Denon kulaklık, 
• 10.786.645 adet battaniye, 
• 45 milyon yastık ve yastık kılıfı, 
• Business Class için 35 bin adet el 

losyonu, el sabunu, oda kokusu 
• Ekonomi sınıfı için 65.210 adet el 

losyonu, el sabunu 
servis etmiştir.

UÇAK İÇİ MEDYA VE UYGULAMA

2019 yılında PLANET eğlence 
sistemine dâhil edilen vizyon filmleri, 
klasik filmler, uluslararası filmler, TV 
program ve belgesel programlarda 
nitelik ve nicelik olarak önemli bir 
artış sağlayan Türk Hava Yolları, farklı 
türde içeriklere ulaşımı kolaylaştırmak, 
en çok tercih edilen içerik türlerini 
öne çıkartmak için PLANET medya 
kategorilerini revize etmiştir.

En iyi yolculuk deneyimini yaşatırken 
Türk kültürü ve turizmine katkıda 
bulunmak amacıyla PLANET eğlence 
sistemine el sanatları ve antik kentler 
içerikleri ekleyen Türk Hava Yolları, tüm 
uçuş noktalarını tanıtmak amacıyla 
her bir destinasyon için Ortaklığa özel 
kısa tanıtım videoları hazırlayarak; 
93 dış hat ve 17 iç hat olmak üzere 
toplam 110 uçuş noktasına ait 
videoyu PLANET eğlence sisteminde 
yolcuların beğenisine sunmuştur. 

8 saat ve üzeri kıtalararası seyahatlerde 
Business Class yolcularına zarif, 
sofistike ve zamansız tasarımlarıyla 
moda tarihine geçen Versace seyahat 
setleri sunulmaktadır. Özel olarak 
tasarlanan ve Türk Hava Yolları’nın 
dinamik ve yenilikçi ruhunu yansıtan 
Versace marka seyahat setleri, erkek 
ve kadın yolcuların ihtiyacına göre 
ayrı olarak hazırlanmaktadır. Bununla 
birlikte 5-8 saat arası Business Class 
yolculara kişisel bakım sektöründe 
öncü marka olan Molton Brown 
seyahat setleri de sunulmaktadır.

Ekonomi sınıfı seyahat setlerinde 
de değişiklik yapılmış; 8 saat üzeri 
kıtalararası seferlerde, seyahat ürünleri 
kategorisinde uzmanlaşan Mandarina 
Duck markası ile birlikte özel 
olarak hazırlanan setler sunulmaya 
başlamıştır. Tasarım ve renkleri ile 
dikkat çeken çantalarda yolcuların 
seyahatleri sırasında ve sonrasında 
ihtiyaç duyabilecekleri ürünler yer 
almaktadır.

İkram

Ayrıca tüm içeriklerin paylaşımları, 
Türk Hava Yolları’nın sosyal medya 
hesaplarından da yapılmaktadır. 

2019 yılında, Hollywood, dünya 
sineması ve yerli sinema içeriklerinden 
oluşan 735 yeni film, yerli ve yabancı 
diziler, belgeseller, spor, iş dünyası ve 
yaşam tarzı gibi farklı türlerde 1.902 
TV programı, 63 sesli kitap, yerli ve 
yabancı olmak üzere 898 farklı müzik 
albümünden oluşan toplam 3.598 
farklı medya içeriği program PLANET 
eğlence sistemine dâhil edilmiştir. 

Yolcular 2019 yılı boyunca, PLANET 
eğlence sisteminde 39.579.096 
saat film ve TV program izleyerek, 
3.828.506 saat müzik dinleyerek 
ve 1.994.590 saat oyun oynayarak 
yolculuklarını çok daha keyifli bir hale 
getirmişlerdir.

Türk Hava Yolları B777, A330 geniş 
gövde uçaklarının yanında filosuna 
kattığı A321NEO ve B737MAX tipi 
dar gövde uçaklarıyla da internet 
hizmeti sunmaya başlamıştır. İnternet 
hizmetinin yanı sıra 500 bin yolcu 
telefonlarındaki mobil veri aracılığıyla 
2019 yılında da 170 bin SMS gönderip, 
toplamda 780 bin MB internet 
kullanmıştır. 

Business Class yolcular ile Elit, Elit 
Plus yolcular ücretsiz internet hizmeti 
almaktadırlar. Ayrıca uçak içinde 
Miles&Smiles üyesi olan yolcular 
ile Clasic ve Clasic Plus kart sahibi 
yolcular 10 MB kotalı ücretsiz internet 
kullanabilmektedirler. 2019 yılında bu 
hizmetin verildiği uçak sayısı 83’den 
116’ya çıkmış ve toplamda 1 milyonu 
aşkın yolcu beraberinde getirdikleri 
Wi-Fi uyumlu elektronik cihazlarıyla 
internete erişim sağlamıştır.

Koltuk arkası ekran olmayan uçaklarda 
ise iki saat üzeri uçuşlar için Business 
Class yolcuların film, kısa program, 
müzik gibi içeriklere ulaşabilmeleri 
adına 2019 yılı boyunca toplamda 213 
bin adet tablet yüklenmiştir.

Türk mühendisleri tarafından yerli ve 
milli olarak geliştirilen, kablosuz uçak 
içi eğlence sistemiyle 175 bin yolcu 
kişisel cihazları aracılığıyla yüzlerce 
film, TV programı içeriğini izleyip, 
binden fazla şarkıyı dinleyebilmiştir.

2019 yılının en önemli gelişmelerinden 
biri, rota bazlı uçak içi eğlence 
sisteminin canlıya alınması ile 
yolcuların yurt içi uçuşlar için 
hazırlanan özel içeriklere erişim imkânı 
sağlanması olmuştur.

2019 yılında Planet eğlence platformu 
için geliştirilen “Companion 
Entertainment” uygulaması Android 
Market veya iOS mağazalarıyla 
yolcuların kullanımına sunulmuştur. 
Bu uygulama ile yolcular seyahatleri 
öncesi ve sonrasında, gökyüzünde 
sunulan içerikleri inceleyip, uçak 
içerisinde kendi mobil cihazları ile 
planet platformunu eşleştirerek bu 
içerikleri koltuk arkası ekranlarına 
aktarabilmektedir. 

2019 yılında, markaların reklamlarını 
yayınlayabileceği şekilde geliştirilen 
Planet eğlence sistemi, Ortaklığa 
ilave gelir getirici bir mecra haline de 
gelmiştir.

Yolcuların konforu
en ön planda
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TURKISH GROUND SERVICES 

Kurulduğu günden beri sektöre 
yön veren uygulamalarıyla 
hizmet kalitesinde çıtayı hep bir 
adım yukarıya taşıyan ve dünya 
standartlarında yer hizmeti sunan 
TGS, gösterdiği büyük gelişim ile yer 
hizmeti anlayışında fark yaratmaya 
devam etmektedir. Sektördeki 
büyümesini güçlenerek sürdüren 
TGS, dünyanın önde gelen hava yolu 
şirketlerini de müşteri portföyüne 
katarak 2019 yıl sonunda anlaşmalı 
olduğu hava yolu sayısını 209’a 
çıkarmıştır.

Türk Hava Yolları ve Havaş 
ortaklığıyla kurulan ve 1 Ocak 2010 
tarihinde sektördeki yerini alan 
TGS Yer Hizmetleri A.Ş.; İstanbul, 
Ankara Esenboğa, İzmir Adnan 
Menderes, Antalya, Adana, İstanbul 
Sabiha Gökçen, Milas-Bodrum ve 
Dalaman Havalimanları’nda olmak 
üzere toplam sekiz istasyonda, 
anlaşmalı 209 hava yoluna sunduğu 
hizmetlerle faaliyetlerini başarıyla 
sürdürmektedir. TGS, yerli ve 
yabancı hava yolu şirketlerinin 708 
bine yakın uçuşuna 2.354 motorlu 
5.818 motorsuz ekipmanı ve 15 bine 
yakın personeliyle yer hizmetleri 
kapsamındaki tüm faaliyetleri, 
uluslararası kalite standartlarında 
sunmaktadır. “Havaalanları Yer 
Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde 
yolcu hizmetleri, ramp, harekât 
ve kargo hizmetlerini sunan TGS, 
şirket politikası olarak müşteri 
memnuniyetini esas alırken, kusursuz 
hizmet anlayışını benimsemektedir.

Dünyanın en büyük 
havalimanlarından 
biri olan İstanbul 
Havalimanı’nda 
kaliteli hizmet 
verebilmek için 
gerekli altyapı 
çalışmalarını 
tamamlayan TGS, 
taşınma sonrasında 
da operasyonel 
başarılarını devam 
ettirmiştir. 

TGS, hâlihazırda sürdürdüğü istikrarlı 
büyüme politikaları sayesinde, bugün 
küresel bir servis sağlayıcı olma 
hedefine emin adımlarla ilerlemekte 
ve sektöründe öncü olma rolünü 
yenilikçi yatırımlarla desteklemektedir. 
Şirket bu bağlamda son dokuz 
yılda büyüme odaklı ve büyük çaplı 
yatırımlar gerçekleştirmektedir. 

Küresel alanda hizmet kalitesiyle 
fark yaratan ve başarılarıyla dokuz yılı 
geride bırakan TGS, markasını daha da 
güçlendirerek; sürdürülebilir büyümeyi 
ve ülke ekonomisine destek veren bir 
şirket olmayı hedeflemektedir.

YERDEKİ BAŞARI

Havacılık sektörüne getirdiği 
yeniliklerle değer katan Türk Hava 
Yolları, İstanbul Havalimanı ile 
beraber, uçuşlarında da %81 oranında 
zamanında kalkış performansına 
ulaşmış ve ‰5,0 bagaj aksaklık oranı 
ile bu yıl da rakipleri arasında öne 
çıkmıştır.

Ortaklığın 2020 yılı için ana 
hedeflerinden biri, Türk Hava Yolları 
markasını dünyanın en büyük 
havalimanlarından biri olan İstanbul 
Havalimanı ile birlikte sektöründe 
en üst sıralara taşımak ve modern 
dünyanın gerekliliklerine uyum 
sağlayan her yeniliği müşteri 
memnuniyeti adına kullanarak 
rekabet gücünü artırmaktır. Bu amaçla 
yeni havalimanında TGS’ye tahsis 
edilen yaklaşık 23 bin m²’lik GSE ve 
atölye binasının yanı sıra, 5 bin m²’lik 
operasyon ofisleri ve 40 bin m²’lik 
ekipman park sahası ile yolculara 
kaliteli hizmet verebilmek için gerekli 
altyapı donanımları sağlanmıştır.

Yer Hizmetleri

KÜRESEL ALANDA HİZMET 
KALİTESİ VE SEKTÖRE YÖN 
VEREN UYGULAMALARLA 
YARATILAN FARK

2019 YILI UÇUŞ SAYISI BAZINDA PAZAR PAYI

707.856 

191.618

130.298 

TGS

HAVAŞ 

ÇELEBİ

%69

%18

%13

ZAMANINDA KALKIŞ ORANI 

%83 

%81

2018

2019

BAGAJ AKSAKLIK ORANI 
(1.000 YOLCU BAŞINA)

‰5,2 

‰5,0

2018

2019

HİZMET VERİLEN 
YOLCU SAYISI

103
MİLYON YOLCU

TGS'nin uçuş başına 
pazar payı, 2019 
yılı itibarıyla %69 
oranındadır.
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uzaktan eğitimler yapılabilir hale 
gelmiştir. Ayrıca LMS’e ilave edilen 
paylaşım platformu özelliği ile THY 
A.O. çalışanları, içeriğini kendilerinin 
yönetebileceği gruplarda eğitmenlere 
ve tüm grup üyelerine ulaşabilecek, 
soru cevap ilişkisi kurabilecek, dosya 
paylaşabilecek, anketler ve yorumlar 
düzenleyerek ürün ve hizmetlerini 
iyileştirmek için iş arkadaşlarının 
görüşlerini alabilecek hale gelmiştir. 
AKADIMU mobil aplikasyonu ile 
derslerde verilen içerikler podcast 
olarak çalışanların her zaman 
ulaşabileceği halde sunulmuştur.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

2019 yılında 3.018 adet eğitim icra 
edilmiş; 44.143 kursiyer eğitimlere 
iştirak etmiş; yaklaşık 325.000 
kursiyer 519.000 saatlik dijital eğitimi 
tamamlamış; Ortaklık içi yapılan terfi 
sınavları dâhil 42.000 kişi için de 2.018 
adet sınav başarı ile icra edilmiştir. 
Ortaklık içi tedarikçi eğitmen projesi 
hayata geçirilerek çalışanların sektör 
tecrübesinin eğitime dönüştürülmesi 
hedeflenmiş, kamu otoriteleri 
nezdinde yapılan çalışmalar ile bazı 
eğitimlerin sınıf içi yerine uzaktan 
verilmesi müsaadesi alınmış ve 
kursiyerlerin sınıf ortamında eğitim 
alma zorunluluğu oldukça azaltılarak 
etkin kaynak kullanımı sağlanmıştır. 

EĞİTİME İŞTİRAK EDEN 
KURSİYER SAYISI

44.143

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİKLERİ

Sivil hava taşımacılığı sektörünün 
gelişimine katkı sağlamak hedefi 
doğrultusunda İTÜ ve Boeing iş 
birliğiyle Ekim 2013’te başlatılan 
Air Transport Management Master 
Programı, hâlihazırda İbn Haldun 
Üniversitesi ve Airbus iş birliği ile 
devam etmektedir. Bunlara ek olarak, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 
ile protokoller imzalayan Ortaklık, 
çalışanları yetkin hale getirmeye 
yönelik olarak Akademi’de Big Data 
and Bussiness Analytics, Yönetim ve 
Çalışma Psikolojisi ve MBA yüksek 
lisans programlarını başlatmıştır. 

LİDERLİK VE YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Müdür düzeyindeki yöneticilerin 
yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla “Liderlik Gelişim Programı” 
hazırlanmış ve yöneticilere sınıf içi 
eğitim olarak verilmeye başlanmıştır. 
Ayrıca yöneticiler için uluslararası iş 
birlikleri bağlamında GE ve Boeing 
firmalarından tedarik edilen liderlik 
eğitimleri de devam etmektedir.

Eğitim

BÖLGESİNİN EN SAYGIN VE 
ÖNDE GELEN EĞİTİM KURULUŞU

Müdür düzeyindeki 
yöneticilerin yönetsel 
yetkinliklerinin 
geliştirilmesi amacıyla 
“Liderlik Gelişim 
Programı” hazırlanmış 
ve yöneticilere sınıf 
içi eğitim olarak 
verilmeye başlanmıştır.

HAVACILIK AKADEMİSİ 
EĞİTMEN SAYISI

70

TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK 
AKADEMİSİ

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; bölgesinin 
önde gelen saygın havacılık eğitim 
kuruluşlarından biridir. Birçok ulusal 
ve uluslararası akreditasyona ve 
onaya sahip olan Havacılık Akademisi 
geniş eğitim yelpazesi ile hava 
yolu ve kargo firmalarına, seyahat 
acentelerine, üniversitelere, havalimanı 
işletmelerine ve sivil havacılık 
sektöründeki diğer firmalar ile gerçek 
kişilere eğitim ve danışmanlık hizmeti 
sağlamaktadır.

Havacılık Akademisi, 
Türk Hava Yolları’nın 
eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 
1982 yılında 
kurulmuştur.

EĞİTİM KAYNAKLARI

5.800 m²’lik bir alanda faaliyet 
gösteren Havacılık Akademisi, 2019 
yılında 70’i eğitmen olmak üzere 
toplam 205 kişi ile 22 adet derslik, 1 
adet amfi, 1 adet kütüphane ve 1 adet 
dijitalleştirme stüdyosuyla hizmet 
vermiştir. 

TEKNOLOJİK EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

Eğitim Başkanlığı faaliyetleri; Eğitim 
Kaynak Yönetim Sistemi (FAAL), 
online sınav sistemi (HAVAGRAM), 
uzaktan eğitim portalı (LMS) ve 
akademi web sitesi entegrasyonu 
ile yönetilmektedir. Akademi 
uzaktan eğitim portalında yer alan 
eğitimlere, eğitim dokümanlarına 
ve dijital bilgi notlarına istenilen 
yerden ve mekândan ulaşılabilir 
ve mobil platformlarla uyumlu 
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Yurt dışı personeli için mesleki ve 
günlük ihtiyaçlarını içeren ifadeleri 
6 dilde, kabin personeli için kabin 
içi iletişim ve kabin içi anonslarını 
İngilizce hızlı ve yavaş seslendirme 
özelliği ile sunulan Akademi Dil Mobil 
Uygulaması (AKADİMU) TKStore’da 
canlıya alınmıştır. Uygulamaya daha 
sonra havacılık ve çeşitli kişisel gelişim 
konularında Türkçe ve İngilizce 
kısa podcastler eklenerek tüm 
Ortaklık personelinin eğitimlerden 
faydalanması sağlanmıştır.

SHGM onaylı Test of English for 
Aircraft Maintenance Personnel 
(TEAM) sınavının yetkilenme süreci 
başarıyla tamamlanmış ve 2019 Mayıs 
ayında uygulanmaya başlanmıştır. Aylık 
ortalama 150 teknisyen, bu sınavı ücret 
mukabili almaktadır. 

KABİNDE UZMANLAŞMA EĞİTİMİ 
PROGRAMI

Türk Hava Yolları, sektörde rekabet 
avantajının önemli bir unsuru olarak 
gördüğü kabin ekiplerinin kişisel 
ve mesleki yetkinliklerini artırmak 
amacıyla 2019 yılında 1.500 kabin 
memuruna mesleki gelişim ve zarafet 
konularında eğitim vermiştir. 

UÇUŞ KORKUSUNU YENME 
PROGRAMI

Teknik eğitmen, psikolog, pilot ve 
deneyimli kabin eğitmeni tarafından 
kabin simülatörü gibi en son 
teknolojilerle ile donatılmış eğitim 
mekânlarında sunulan zengin içerikli 
program, 2007 yılından bu yana %98’in 
üzerinde bir memnuniyet ile devam 
etmektedir. 

SESLİ MAKALELER

Her Pazartesi günü yöneticilere 
hususi seçilmiş içerikte sesli makaleler 
sunulmaya başlanmıştır. Alanında 
uzman yazarların kitaplarından 
derlenen makaleler, mobil telefonlara 
SMS ile gönderilerek özenle seçilmiş 
içeriklere kolayca ulaşılabilir olması ve 
yönetici yetkinliklerinin desteklenmesi 
sağlanmıştır. 

HAVACILIKTA DİL EĞİTİMİ VE 
HİZMETLERİ

Yabancı kabin personelinin Türkçe 
hizmet almak isteyen lokal yolcularla 
iletişim kurmasını kolaylaştırmak 
amacıyla, Türkçe Dil Eğitimi 
hazırlanmış ve Kabin Hizmetleri 
Başkanlığı tarafından talep edilen 
yabancı kabin personeline verilmiştir. 
Ayrıca, kabin personelinin İngilizce dil 
yeterliliğini belirli aralıklarla ölçmek 
için oluşturulan bilgisayar bazlı in-
house Test of English for Cabin (iTEC) 
sınavının ardından, personelin İngilizce 
seviyesini geliştirmek amacıyla 
Introduction to General English 
(Cabin) isimli bir eğitim oluşturulmuş 
ve verilmeye başlanmıştır. Kabin 
temel eğitim sürecine dâhil edilmek 
üzere Aviation English Basic eğitimi 
tasarlanmış ve 2019 Aralık ayı itibarıyla 
verilmeye başlanmıştır. 

Crew Lounge’da her gün bir 
eğitmenin bulunması sağlanarak; 
gün boyu uçuş bekleyen ve yedek 
durumundaki kabin personeli ile yüz 
yüze konuşma pratiği yapma fırsatı 
oluşturulmuştur. 

Eğitim

YÖNETİCİ SEMİNERLERİ

Havacılık Akademisi Youtube 
sayfasında başlatılan “Canlı Yayın 
Yönetici Seminerleri”nde her 
Perşembe akademisyenler ve 
iş dünyasından profesyonellere 
yer verilmekte; konuşmacılar ile 
üzerinde çalışılan içerikler yöneticilere 
ulaştırılmakta, yapılan kayıtlar ayrıca 
arşiv olarak sürekli yararlanmaya açık 
tutulmaktadır. Canlı yayın esnasında 
soru alınarak etkileşim artırılmaktadır.

EĞİTİM HİZMETLERİ PAZARLAMA 
VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Pazarlama faaliyetleri kapsamında 
hava yolu şirketleri ve lojistik şirketler 
olmak üzere, Havacılık Akademisi 
eğitimlerinin hitap ettiği kurumlara 
ziyaretler gerçekleştirilerek, mevcut 
eğitimlerin tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri icra edilmiş, bu kurumlar 
ile eğitim satışına yönelik protokoller 
yapılmıştır. 

2019 yılında da Havacılık 
Akademisi’nde verilen IATA eğitimleri, 
dünyanın birçok ülkesinden çok 
sayıdaki katılımcının gelmesi ile 
Havacılık Akademisi’nin eğitim 
alanındaki uluslararası bilinirliğine katkı 
sağlamıştır. Ortaklık dışı kursiyerlere 
yapılan eğitim hizmetleri satışından 
dolayı 756 bin ABD dolarını bulan bir 
gelir sağlanmıştır.

Türk Hava Yolları, 2019 
yılında 1.500 kabin 
memuruna mesleki 
gelişim ve zarafet 
konularında eğitim 
vermiştir.

Personel eğitimine 
sürekli destek

Ortaklık dışı 
kursiyerlere yapılan 
eğitim hizmetleri 
satışından dolayı 
756 bin ABD dolarını 
bulan bir gelir 
sağlanmıştır.

Havacılık Akademisi web sitesinin 
tasarımında çeşitli sadeleştirmeler 
yapılmış; kullanıcı dostu ve modern 
bir ara yüz tasarlanmış, web sitesinin 
trafiği artırılmış, siteden eğitim 
satılabilir hale gelinmiş, her geçen yıl 
büyüme trendi gösteren sosyal medya 
hesapları takipçi sayılarında da büyük 
artış sağlanmıştır. Bu çalışmalara 
paralel olarak, farklı platformlardaki 
takipçi sayısı ve güncellenen müşteri 
listesi ile geniş bir kitle için mailing 
çalışmaları yapılmaktadır.
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UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ

Uçuş Eğitim Merkezi, kokpit ve 
kabin personeli başta olmak 
üzere, Ortaklığın tüm uçuş eğitim 
hizmetlerinden sorumlu olan 
birimidir. 1994 yılından bu yana eğitim 
hizmetleri, ulusal ve uluslararası 
otoritelerce belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde sunulmaktadır. Ortaklık 
2023 hedefleri doğrultusunda her 
geçen gün büyüyen filo ile birlikte, 
kokpit ve kabin eğitimlerine olan 
ihtiyaç da artarak devam etmekte; bu 
doğrultuda, uçuş eğitim simülatörleri 
ve eğitim cihazlarına gereken 
yatırımlar yapılarak operasyonel 
ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 25 yıllık 
tecrübe ile Uçuş Eğitim Merkezi’nde, 
2019 yılında 45 binin üzerinde kokpit, 
kabin, dispeçer ve load master 
kursiyerine eğitim verilmiştir. 

2019 yılında 37 adet farklı eğitimle 
kokpit personelinin eğitimine destek 
verilmiştir. 

Tamamlanan yeni merkez binasıyla 
Uçuş Eğitim Merkezi, iki ayrı kampüste 
hizmet vermektedir.

512 Kişilik Eğitmen Kadrosu
Her biri kendi branşlarında 
uzman 397’si kokpit ve 115’i kabin 
eğitimlerinde görev alan toplam 512 
eğitmen ve 240 personelin görev 
yaptığı Uçuş Eğitim Merkezi’nde 
yapılan yatırımlar ile eğitim ve 
operasyon kalitesi her geçen gün 
artmaktadır. Bunun bir neticesi olarak; 
1995 yılında tek bir simülatör ile 
mevcut kampüsünde hizmet vermeye 
başlayan Uçuş Eğitim Merkezi, 
bölgenin en büyük ve en modern 
eğitim merkezi olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. 

Başta Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve 
Orta Asya olmak üzere tüm dünyadan 
birçok firmaya simülatör ve eğitim 
satarak; sadece Türk Hava Yolları’nın 
gereksinimlerini değil; sektörde 
hizmet veren diğer hava yolu 
şirketlerinin de eğitim ihtiyaçlarını 
karşılar bir konuma gelen Türk Hava 
Yolları Uçuş Eğitim Merkezi, gelir 
yaratan bir kâr merkezi olarak da 
Ortaklığa katkı sağlamaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Otoritelerden 
Alınmış Yetkiler 
• Flight Simulation Training Device 

(EASA FSTD) Organizasyon yetkisi,
• SHGM onaylı ATO Eğitimi yetkileri,
• Kuveyt, Suudi Arabistan, Ruanda, 

Tacikistan gibi Sivil Havacılık 
Otoriteleri tarafından verilmiş olan 
ATO yetkileri,

• Kabin Ekibi Temel Eğitim yetkisi,
• European Resuscitation Council 

onaylı Defibrilator Eğitimi yetkisi,
• Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı 

Temel ve Güncelleme Eğitimi 
yetkisi,

• Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü 
(TMKTD) onaylı Tehlikeli Madde 
Kuralları Eğitimi yetkisi,

• MEB onaylı “Eğiticinin Eğitimi” 
verme yetkisi,

• SHGM onaylı Aircraft Security 
Eğitimi verme yetkisi,

• SHGM onaylı SAFA Ramp Denetçi 
Eğitimi verme yetkisi,

• SHGM onaylı Uçuş Hareket Uzmanı 
(Dispeçer) Eğitimi verme yetkisi.

Eğitim

Kokpit Personeli Eğitimleri
Uçuş Eğitimi Merkezi, SHGM 
tarafından “Approved Training 
Organization” (ATO) olarak 
yetkilendirilmiştir. Tüm simülatörler 
ve uçuş eğitim cihazları ise yine 
EASA tarafından yetkilendirilmiş 
konumdadır. Kokpit eğitimlerinde 
“Dönüşüm”, “Uçak Tipi” ve “Yenileme” 
eğitimleri ağırlıklı olmak üzere 37 farklı 
eğitim programı yer almaktadır. 

Aynı zamanda Ortaklık bünyesinde 
görev yapmakta olan yaklaşık 66 
farklı ülkeden 527 yabancı kokpit 
personelinin eğitimleri de Uçuş Eğitim 
Merkezi bünyesinde verilmektedir.

2019 yılında toplam 6.885 kişilik 
kokpit yer eğitimi/simülatör eğitimi 
verilmiştir. Verilen yer eğitimleri 
40 bin saatin üzerindedir. Sektör 
ortalamasının çok üzerinde olan 
toplamda 100 bin saati geçen 
simülatör kullanım saati ise Ortaklık 
kaynaklarının verimli kullanımı 
açısından ayrı bir başarı konusudur.

Uçuş Eğitim Merkezi’nde Kokpit 
Personeline Verilen Eğitimler:
• Tip İntibak Eğitimleri,
• Kaptanlık 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),

• APS MCC
• ETOPS, LVO, PBN, UPRT vb. özel 

yetki ve lisanslandırma eğitimleri,
• Steep Approach, Rejected landing 

vb. emniyeti artırmaya yönelik özel 
tasarlanmış, otoriteler ve/veya 
operatörler tarafından talep edilen 
eğitimler,

• Lisans Dönüşüm Eğitimleri,
• Tehlikeli Madde Kuralları Eğitimi,
• Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) Eğitimi 

ve CRMI (CRM Eğitmeni Yetiştirme 
Eğitimi),

• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
Eğiticinin Eğitimi.

Kabin Ekibi Eğitimleri
2019 yılında, Kabin Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde Temel, Yenileme, 
Tazeleme, Tekrar Sertifikalandırma, 
Kabin Amirliği, İlk Yardım, Defibrilator, 
Hizmet Kalitesi ve Mesleki Gelişim 
Eğitimleri de dâhil olmak üzere 
toplam 26 farklı kategoride 39.114 
kişilik eğitim verilmiştir.

2019 yılında 995 kişi Temel, 149 kişi 
Expat olmak üzere 1.144 yeni kabin 
memuru mezun edilmiş; yabancı hava 
yolları kabin personeline toplam 787 
saat eğitim verilmiştir.

512 eğitmen ve 240 
personelin görev 
yaptığı Uçuş Eğitim 
Merkezi’nde yapılan 
yatırımlar ile eğitim 
ve operasyon kalitesi 
her geçen gün 
artmaktadır.
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Uçuş Eğitim Merkezi’nde Kabin 
Personeline Verilen Eğitimler:
• Temel Eğitim,
• Havacılık Güvenliği Eğitimi,
• Uçuş Emniyeti ve Acil Durum 

Prosedürleri Eğitimi,
• Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi 

(CRM),
• Tehlikeli 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,

• Kontrol Kabin Amirliği Eğitimi,
• European Resuscitation Council 

Onaylı Defibrilator Temel ve 
Yenileme Eğitimi.

Bunların yanı sıra Kabin Eğitim 
Müdürlüğü tarafından müşteri 
memnuniyetini artırmak amacıyla 
çeşitli eğitimler verilmektedir:
• Uçakta Anons Uygulamaları Eğitimi,
• Üniforma ile Yaşam (Life in 

Uniform) Eğitimi,
• Uçuş Operasyonunda Yolcu 

İhtiyaçları Eğitimi,
• Kabinde Sessizlik Eğitimi,

• Kabin Ekibi Perspektifinden Uçuş 
Deneyimi Eğitimi,

• Temel Ürün Hizmet Sunumu 
Eğitimi,

• Kabin Ekibi Profesyonel Farkındalık 
Eğitimi,

• ER/BC Uzmanlaşma Eğitimi (B777/ 
A330),

• ER/BC Uzmanlaşma Yenileme 
Eğitimi (B777/A330),

• B777/A330 Y/C Ürün Hizmet Sunumu 
Eğitimi,

• Uçak İçi Eğlendirici Sistemler 
Eğitimi (IFE),

• Kabin Amirliğinde Uzmanlaşma 
Eğitimi,

• Teori Bazlı Uçuş Günü Eğitimi.

Eğitim

Eğitim Altyapısı
Uçuş Eğitim Merkezi iki ayrı kampüste 
hizmet vermektedir. Yeni eğitim 
merkezi ile birlikte toplamda 47 bin 
m2’lik bir kapalı alan içerisinde 28 
simülatör, 90 derslik, bir konferans 
salonu kapasitesine kavuşan Uçuş 
Eğitim Merkezi, 2.620 kursiyere aynı 
anda hizmet verebilmektedir.

Uçuş Eğitim Merkezi’nin, kokpit ve 
kabin simülatörü envanteri, eğitim 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve 
2023 yılı projeksiyonu doğrultusunda 
29’a yükselecektir. Bu doğrultuda, 
2019 yılı içerisinde aşağıdaki cihaz ve 
güncellemeler devreye alınmıştır:

• Boeing firmasına ait olan ve 
Ortaklık tarafından işletilen bir 
adet B737MAX, CAE firmasından 
alınan 2 adet A320 CEO/NEO, birer 
adet A330, B787, B777, B737MAX 
ve A350 simülatörleri olmak üzere, 
testleri ve EASA sertifikasyon süreci 
tamamlanan 7 simülatör devreye 
alınarak 22 simülatör sayısına 
ulaşılmıştır.

• 2 adet B737-800 ve 2 adet B777 
simülatörü olmak üzere 4 majör 
güncelleme yapılarak cihazlar 
yenilenmiştir.

Uçuş Eğitim Merkezimizde; Kokpit 
eğitimlerinde kullanılmak üzere:
• 22 adet Tam Uçuş Simülatörü (FFS),
• 7 adet Uçuş Eğitim Cihazı (FTD),
• 2 adet 16X2 = 32 öğrenci kapasiteli 

B737/A320/A330 VSIM sınıfı
• 6 adet Computer Based Trainer 

(CBT) sınıfı sayısına ulaşılmıştır.

EASA (Avrupa Havacılık Emniyet 
Ajansı) tarafından yetkilendirilmiş ve 
2019 yıl sonu itibarıyla toplamda bu 
simülatörlerle 101 bin saat üzerinde 
uçuş icra edilmiştir.

Kabin Eğitimlerinde kullanılmak üzere:
• 2 adet Mock-Up (CEET)
• 1 adet Yangınla Mücadele Eğitim 

Cihazı RFFT,

• 6 adet Kapı Eğitim Cihazı 
• 5 adet Kabin Servis Eğitim Cihazı 

(CST) 
• Suya Tahliye Havuzu (Ditching Pool) 

bulunmaktadır.

2021 yılı itibarıyla Uçuş Eğitim 
Merkezi’ndeki toplam FFS sayısı 29, 
FTD sayısı 13 olacaktır.

Uçuş Eğitim Merkezi, 
2.620 kursiyere 
aynı anda hizmet 
verebilmektedir.
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UÇUŞ İŞLETME

Türk Hava Yolları filosuna 2020 yılı 
Mart ayında katılacak olan A-350 tipi 
geniş gövde uçakları operasyonunun 
mevcut filo altyapısındaki pilotların; 
ayrı bir filo yapılandırılması 
kurulmasına gerek duyulmaksızın 
“ortak filoda” uçmaları sağlanacaktır. 
Bu şekilde; hem operasyonel esneklik 
kazanılması hem de maliyet etken 
bir operasyon gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

2019 yılında Ortaklık filosuna 
ilave edilen B-787 tipi uçaklarının 
operasyonu yakından takip edilmiş; 
özel operasyon yetki ve izinleri 
Otoriteler, Ortaklık birimleri ve uçak 
üretici firmaları ile yürütülerek, 
zamanından önce ve başarılı şekilde 
temin edilmiş olup; benzer sürecin 
A-350 tipi uçakları için de yürütülmesi 
hedeflenmektedir.

Ortaklığın uçuş operasyonuna yönelik 
Emniyet Performans Göstergeleri 
yakından takip edilerek, emniyetli 
uçuş operasyonu için önem 
taşıyan çalışmalar yapılarak; uçuş 
emniyetinin üst seviyelere ulaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Operasyonel konularda eğitim 
yardımcı dokümanları ve bilgilendirici 
duyurular hazırlanmış olup; bu 
çalışmalara devam edilerek 
uçuş ekiplerinin bilgi, tecrübe 
ve farkındalıklarının artırılması 
hedeflenmektedir.

2019 yılında taşınması 
tamamlanan Ekip 
Terminali'nin 2020 
yılında tamamlanacak 
yeni fazlarıyla birlikte; 
çalışanlara uçuş 
operasyonu öncesi 
sağlanan altyapının 
genişletilmesi 
hedeflenmektedir.

2020 yılı ilk yarısında tamamlanması 
hedeflenen “Operasyon Binası” 
ile birimler arası iletişime hız 
kazandırılarak operasyonel 
ve idari süreçlerde etkinlik, 
verimlilik ve tasarrufun artırılması 
hedeflenmektedir.

ENTEGRE OPERASYON KONTROL 

2019 yılında sivil havacılık sektörünün 
gördüğü en büyük taşınma 
operasyonlarından biri olan büyük 
göçü başarı ile tamamlayıp İstanbul 
Havalimanı’nda operasyonlara tam 
kapasite ile başlanmıştır.

Yolcu memnuniyetinin en üst seviyede 
tutulup operasyonel aksaklıkların 
daha iyi yönetilmesi için “Irregular 
Operasyon Kontrol Modülü” daha 
verimli hale getirilmiş ve uçuş 
operasyon kontrol sistemi, “manage by 
exception” sistemi ile entegre edilerek 
operasyonel aksaklıklar erken uyarı ile 
daha hızlı sürede giderilmiştir.

2020 yılı ile birlikte “manage 
by exception” sistemi daha da 
geliştirilip makine öğrenmesi 
(machine learning) ve yapay zekâ 
(AI) ile uyarıların otomatik olarak 
güncellemesi, aksaklıkların sistemde 
otomatik olarak giderilmesi 
hedeflenmektedir. Otomatik arıza ve 
bakım sistemi ile anlık operasyonel 
gelişmelere göre bakım ihtiyaçları 
adapte edilip, uçak müsaitliği 
artırılması hedeflenmektedir.

Uçuş Operasyonu

YENİLİKLERLE ARTAN ETKİNLİK, 
VERİMLİLİK VE TASARRUF

Önümüzdeki dönemde yeni uçuş 
operasyon kontrol sistemi temin 
edilmesi planlanmaktadır ve bu 
sistem sayesinde makine öğrenmesi 
ve yapay zekâ kullanılarak gelecekte 
gerçekleşmesi muhtemel gecikmeler 
ve aksaklıklar tahmin edilip otomatik 
olarak operasyonel düzeltme 
sağlanacaktır. Gerçekleşmesi 
planlanan sistemsel ve yapısal 
değişiklikler sonrası Operasyon 
Yönetimi daha verimli hale getirilip 
proaktif operasyon yönetimi daha 
efektif hale getirilecektir.

KABİN HİZMETLERİ

2019 yılında taşınması tamamlanan 
Ekip Terminali’nin 2020 yılında 
tamamlanacak yeni fazlarıyla birlikte; 
çalışanlara uçuş operasyonu öncesi 
sağlanan altyapının genişletilmesi 
hedeflenmektedir.
 
İstanbul Havalimanı'na taşınmanın 
ardından kesintisiz hizmet anlayışını 
sembolize eden flow desenli yeni 
üniformaların kullanımıyla birlikte; 
marka yüzü olan kabin ekiplerine 
uygulamalı gülümseme, yürüme, 
imaj ve zarafet eğitimleri verilmeye 
başlanmıştır. 

Bilhassa küresel hub noktaları, 
rekabetin yoğun olduğu noktalar ve 
yüksek potansiyelli yerel noktalarda 
hizmet standartlarına uyum düzeyini 
artırmak için müşteri anketleri 
incelenmekte ve rakiplerin kabinde 
sundukları hizmetle ilgili yenilikler ve 
faaliyetler takip edilmektedir.

Yolcu memnuniyetinin artırılması 
ve hizmetin standardizasyonunun 
sağlanması amacıyla kabinde yolcular 
ile temas noktalarında kullanılacak 
altın cümleler belirlenmiştir. Ekiplerin 
belirlenen kurumsal karşılama duruşu 
ile yolcuları karşılamaları ve belirlenen 
altın cümleler ile iletişim kurmaları 
sağlanarak, kullanılan bu ortak dil ile 
her uçuşta hizmetin en üst düzeyde 
sunulması hedeflenmektedir. 

Ekip planlama süreçlerinin ulusal 
ve uluslararası tüm mevzuat 
gerekliliklerine ve bunlardaki olası 
değişikliklere sorunsuz ve eksiksiz 
adaptasyon sağlaması amacıyla iç 
ve dış denetimlerde azami uyum 
hedeflenmektedir. 

Ekip Planlama süreçlerinin sürekli 
olarak izlenebilmesi için etkin veri 
analizi ve raporlama yöntemleri büyük 
önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 
anlık olarak güncellenen veri akışı ve 
grafiksel gösterimleri esas alan akıllı 
bilgi ekranlarıyla temel süreç adımları 
izlenebilmektedir. 

EKİP PLANLAMA

Ortaklığın 2023 vizyonu yansıması 
olan büyüme ve kalite odaklı insan 
kaynakları politikasına uyumlu olacak 
şekilde 2018 yılında 4.848 olan uçuş 
ekibi sayısı 2019 yılında 4.970’e, kabin 
ekibi sayısı ise 10.728’den 12.408’e 
çıkarılmıştır.
 
Ekip Planlama Başkanlığı tarafından 
2019’da hazırlanan Sivil Havacılık 
Talimatı (SHT-FTL) e-learning 
eğitiminin, 2020’de Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 
internet sitesinde yayımlanarak 
Türkiye’de bulunan tüm hava 
yolu işletmelerine SHT-FTL 
hakkında farkındalık sağlaması 
hedeflenmektedir. 

Hem uçuş hem kabin ekiplerine 
uygulanan “Bitkinlik Risk Yönetim 
Sistemi” kapsamında ulusal/
uluslararası düzenlemelere uygun ve 
bilimsel araştırmalar doğrultusunda 
planlama, izleme ve iyileştirme 
faaliyetleri yürütülmektedir.
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Uçuş personeli hariç 
15.000 personele 
sınıf ve saha eğitimi 
verilmiş; 5 uçak 
kullanılarak 5.000 
kişi ile uygulamalı 
deneme operasyonları 
gerçekleştirilmiştir. 

BÜYÜK GÖÇ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan resmi bilgilendirmeye 
istinaden Atatürk Havalimanı hub 
operasyonunun 45 saatlik bir sürede 
tüm kamu ve özel kuruluşları dâhil 
olmak üzere büyük göçle taşınması 
planlanmıştır. 

İstanbul Havalimanı için Havalimanı 
Transfer Programı
• 45 saatlik ana taşınma planı 5 Nisan 

2019 saat 03:00’da başlamış; 6 Nisan 
2019 saat 23:59’a kadar da sona 
ermesi planlanmıştır.

• 6 Nisan (5 Nisan'ı 6 Nisan’a 
bağlayan gece) saat 02:00’a kadar 
Ortaklığın tüm uçuşları Atatürk 
Havalimanı’ndan devam etmiştir.

• 6 Nisan (5 Nisan'ı 6 Nisan’a bağlayan 
gece) 02:00’dan 14:00’a kadar, 12 
saat boyunca Ortaklığın AHL'deki 
ticari uçuşları durdurulmuştur 
(kapalılık ve ana taşınma dönemi).

• 6 Nisan saat 02:59’da Atatürk 
Havalimanı IATA kodu ‘ISL’ ve 
İstanbul Havalimanı IATA kodu 
‘IST’ olarak kod değişimleri 
gerçekleştirilmiştir.

• 6 Nisan 14:00’dan 19:00’a kadar 
İstanbul Havalimanı’ndan sadece 
Ortaklık uçuşları gerçekleştirilmiştir 
(5 saat boyunca sadece Türk Hava 
Yolları).

• 6 Nisan 19:00’dan 23:59’a kadar 
Atatürk Havalimanı’nı base olarak 
kullanan hava yolları, Ortaklık ile 
birlikte İstanbul Havalimanı'ndan 
hizmet vermeye başlamıştır (5 saat 
boyunca Türk Hava Yolları & Base'i 
AHL olan hava yolları). 

• 6 Nisan 2019 (6 Nisan'ı 7 Nisan'a 
bağlayan gece) 00:00 itibarıyla 
Atatürk Havalimanı’nı base olarak 
kullanmayan diğer hava yolları da 
İstanbul Havalimanı’ndan hizmet 
vermeye başlamıştır.

Büyük Göç’ten önce hem personelin 
hem de paydaşların yeni havalimanına 
uyum sağlayabilmesi ve taşınma 
sonrası ilk yolcu operasyonunda yolcu 
mağduriyetinin yaşanmaması için 
tüm hazırlıklar yapılmış; uçuş personeli 
hariç 15.000 personele sınıf ve saha 
eğitimi verilmiş; 5 uçak kullanılarak 
5.000 kişi ile uygulamalı deneme 
operasyonları gerçekleştirilmiştir.

5 Nisan saat 03:00’da başlayan 
Büyük Göç sürecinde, 29 Ekim 2018 
açılışı itibarıyla yapılan nakliyeler 
ile birlikte toplam 1.056 tır seferi 
gerçekleştirilmiştir. Taşınma süresince 
5.000’den fazla personel görev almış; 
10.000’in üzerinde operasyonel 
ekipman İstanbul Havalimanı'na 
taşınmıştır. Nakliye araçları dışında, 

29 saat

Türk Hava Yolları ve 
İştiraklerinin Ana Taşınma 
Süreci

Atatürk Havalimanı'nda apronda 
operasyonel hizmette kullanılan araba, 
kamyonet, minibüs ve otobüs gibi 
620 trafik tescilsiz aracın, her biri için 
önceden geçici trafik belgesi alınarak, 
büyük taşınma operasyonunda, 
yolun trafiğe kapalı olduğu saatlerde, 
polis ekipleri refakatinde yaklaşık elli 
araçlık konvoylar halinde İstanbul 
Havalimanı'na intikalleri sağlanmıştır. 
Türk Hava Yolları A.O. ve iştiraklerinin 
ana taşınma süreci büyük ölçüde 
29 saatte, 6 Nisan sabah saat 08:00 
itibarıyla tamamlanmıştır. Tüm 
paydaşların İstanbul Havalimanı’na 
geçiş operasyonu da 33 saatte 
tamamlanarak, dünyanın en 
hızlı, sorunsuz ve emniyetli geçiş 
operasyonlarına örnek bir taşınma 
gerçekleştirilmiştir.

Taşınma planına göre Atatürk 
Havalimanı aynı anda 6 Nisan 2019 
saat 02:00 tarihine kadar ticari 
tüm uçuşlara hizmet vermeye 
devam etmiş; son uçak Atatürk 
Havalimanı’ndan 6 Nisan 2019 saat 
02:40’da Singapur’a hareket etmiştir. 
Büyük taşınma sonrası ilk uçuş ise 
İstanbul Havalimanı’ndan 6 Nisan saat 
14:00’da Ankara’ya gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Havalimanı

TÜRKİYE'NİN MİLLİ PROJESİ, 
DÜNYANIN TEK ÇATI ALTINDAKİ 
EN BÜYÜK TERMİNAL BİNASI
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BİREYSEL ÖNERİ 
SİSTEMİNDE PAYLAŞILAN 
ÖNERİ SAYISI

21.995

İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN 
KATILIMININ TEŞVİK EDİLMESİ

Türk Hava Yolları Kurumsal İnovasyon 
Sistemi tüm iç ve dış inovasyon 
kaynaklarını işleyerek çıktıya 
dönüştürme amacıyla tasarlanmış; 
birbirini tamamlayan pek çok 
faaliyetin birleşiminden oluşmaktadır. 
Kurumsal İnovasyon Sisteminin en 
önemli bileşeni olan “Bireysel Öneri 
Sistemi” (BÖS), Ortaklığın en büyük 
değeri olan çalışanların yaratıcı 
potansiyelini aktif hale getirmek ve 
inovasyon faaliyetlerine katılımını 
artırmak amacıyla devreye alınmıştır. 
Şeffaf bir paylaşım ve ödüllendirme 
yapısına sahip olan Bireysel Öneri 
Sistemi, tüm çalışanlara değerli 
fikirlerini sunma, projelendirme 
ve uygulama fırsatı vermekte ve 
karşılığında ödül kazanma imkânı 
sunmaktadır. Kurum içerisindeki iş 
birimlerinin koordinasyonunu üst 
noktaya taşıyan söz konusu platform, 
saptanan fırsatları değerlendirmek 
ve problemleri çözüme kavuşturmak 
amacına hizmet etmektedir. Bireysel 
Öneri Sistemi özelinde inovasyon 
farkındalığı oluşturulmakta, inovasyon 
kültürü yayılmakta ve inovasyon elçileri 
ortaya çıkarılmaktadır. Bu kapsamda 
2019 yıl sonu itibarıyla Bireysel Öneri 
Sisteminde 21.995 öneri paylaşılmıştır. 
Önerilerin 1.100’ü hayata geçirilerek; 
Ortaklığın 132 milyon ABD dolarını 
aşan finansal fayda elde etmesi 
sağlanmıştır.

Bireysel Öneri 
Sistemi özelinde 
inovasyon farkındalığı 
oluşturulmakta, 
inovasyon kültürü 
yayılmakta ve 
inovasyon elçileri 
ortaya çıkarılmaktadır.

Uçak içi eğlendirici 
sistemlerde devreye 
alınan “İnovasyon 
Anketi” ile müşteriler 
de inovasyon 
süreçlerinin bir ögesi 
haline getirilmiştir.

Çalışanların üretkenliğini ve geleceği 
şekillendirecek teknolojiler hakkındaki 
farkındalığını artırmak amacıyla 
pek çok eğitim, seminer, çalıştay 
ve workshoplar düzenlenmektedir. 
Bu kapsamdaki faaliyetler arasında 
alanında uzman kişilerin “İnovasyon 
Konuşmaları” söyleşileri; kurumda 
inovasyona ve yeniliklere hevesli 
çalışanların bilgi paylaşımlarını 
desteklemek üzere sürdürülen 
“AirCircle” programı, proje yönetim 
ve design thinking eğitimleri ve 
kurum içi çalıştaylar yer almaktadır. 
Bu etkinlikler sayesinde Türk Hava 
Yolları’nın iş süreçlerini açtığı iç ve dış 
paydaşları, kurumun lider konumunu 
gelecekte de korumasına yardımcı 
olacak yenilikçi çözüm önerileriyle 
Şirket’i beslemiş ve havacılıkta henüz 
deneyimlenmemiş fırsatları kurumsal 
hafızaya kazandırmıştır. Ayrıca 
çalışanların inovatif yetkinlik düzeyi 
daha da üst noktalara taşınmıştır.

Dış inovasyon faaliyetleri de Ortaklığı 
önemli bir yenilik kaynağı olarak 
beslemektedir. Bu kapsamda yerli ve 
yabancı startuplar, gelişmiş girişimci 
ağları, üniversiteler, teknoloji transfer 
ofisleri ve lider kurum ve şirketlerle 
ortak pek çok proje yürüten Türk Hava 
Yolları, faydalı olabilecek girişimleri, 
ilgili iş üniteleri ile buluşturmaya 
devam etmektedir. 

Kurumsal İnovasyon

ÇALIŞANLARIN İNOVASYON 
DÜZEYİNİ ARTIRAN 
FAALİYETLER

Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirlik 
alanında yaptığı inovatif çalışmalar 
ve yürüttüğü çevreci projeler doğaya 
ve gelecek nesillere karşı duyduğu 
sorumluluğu yansıtmaktadır. Bu 
bağlamda 2019 yılında ikram 
tabaklarını ekolojik malzemelerle 
yeniden tasarlayan Türk Hava Yolları, 
ayrıca sıfır atık projesine Ortaklık 
genelinde ve operasyonlarda yaygınlık 
kazandırmıştır.

2019 yılında mevcut iş birliklerine 
Keiretsu Forum ve Draper University 
gibi alanın önemli aktörleri de 
kazandırılmıştır. Ayrıca crowdsourcing 
tabanlı fikir yarışmaları ve uçak içi 
eğlendirici sistemlerde devreye alınan 
“İnovasyon Anketi” ile müşteriler 
de inovasyon süreçlerinin bir ögesi 
haline getirilmiştir. Açılan anket 
ile bugüne kadar müşterilerden 
19.854 geri bildirim alınmış ve verilen 
öneriler iç değerlendirme süreçlerine 
dâhil edilmiştir. Ayrıca sürdürülebilir 
kalkınma adına yalnızca Ortaklığı 
değil, tüm girişimcilik ekosistemini 
destekleyen ve gelecek vaat eden 
girişimcilerle muhtemel yatırımcıları 
uçak içi eğlendirici sistemler 
aracılığıyla buluşturan Invest on 
Board platformu da her geçen gün 
büyümesini sürdürmektedir.
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Türk Hava Yolları markası olan 
AnadoluJet, 2019 yıl sonu itibarıyla 
Boeing 737-800 tipi 36 uçaklık filosu 
ile Sabiha Gökçen ve Esenboğa 
havalimanlarını hub olarak 
kullanmakta ve toplam 80 hatta 
gerçekleştirdiği seferlerinde uygun 
fiyatlar ile yurt içinde hava yolu 
seyahatini ulaşılabilir kılmaya devam 
etmektedir. 2019 yılında genişleyen 
uçuş ağı ile 90 binin üzerinde 
sefer gerçekleştiren AnadoluJet, 
meydanlarda yürüttüğü operasyon 
iyileştirme çalışmaları sayesinde, 
zamanında kalkış performansında da 
bir önceki seneye göre 6 puanlık artış 
sağlayarak %84’e ulaşmıştır. 

2019 UÇUŞ AĞI

AnadoluJet daha fazla yolcunun hava 
yolu ulaşımının kolaylığından istifade 
edebilmesi için düşük maliyetli taşıyıcı 
(LCC) iş modeliyle hizmet vermeye 
ve bilet fiyatlarını uygun seviyelerde 
sunmaya devam etmektedir. 2019 

yılında Kıbrıs açılımı yapmış; bu 
minvalde Kıbrıs’ı direkt seferlerle 
İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep ve 
Hatay şehirlerine bağlamıştır. Ayrıca 
Diyarbakır ve Gaziantep’ten Erbil’e, 
İzmir’den Şanlıurfa’ya, Bursa’dan 
Gaziantep’e direkt seferler başlatarak 
uçuş ağını genişletmeye devam 
etmiştir. 

DİREKT UÇUŞ AĞI

AnadoluJet, hava yolu taşımacılığında 
artan maliyetlerini etkin bir şekilde 
kontrol ederek maliyet artışının bilet 
fiyatları üzerindeki etkisini en aza 
indirmeyi hedeflemiştir.

Bu sayede, tüm hatlarda yıl boyu 
düzenlenen kampanyalar sayesinde 
2019 yılında 4,5 milyonun üzerinde 
yolcu promosyon fiyatlar ile uçma 
imkânına kavuşmuştur.

AnadoluJet

UYGUN FİYATLAR İLE YURT İÇİ 
ULAŞIMI ERİŞİLEBİLİR KILAN 
HAVA YOLU

sunmaya başlamıştır. Sosyal medya 
alanında da yolcuya birebir dokunacak 
ve etkileşimi artıracak iletişim 
politikalarını sürdürmektedir. 

Kurulduğu günden bu yana geniş 
uçuş ağında cazip fiyat sunmayı 
hedefleyen AnadoluJet, 2020 yılında 
Sabiha Gökçen Havalimanı ve 
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 
başlatacağı dış hat uçuşları için altyapı 
çalışmalarını tamamlamıştır. Dış hat 
seferleri ile ilerleyen dönemlerde uçuş 
ağını genişleterek büyümeye devam 
edecektir.  

2019 yılında yolcularının seyahat 
deneyimlerini kolaylaştırmak için 
ek hizmetlerinin online kanallardan 
satışına yönelik geliştirmeler yapan 
AnadoluJet, ücretli koltuk seçim 
işlemini online check-in sürecinde 
gerçekleştirilebilir hale getirmiş; fazla 
bagajını kontuarda sıra beklemeden 
online kanallardan satın alan 
yolcularına ilave kolaylıklar sağlamıştır. 
Yolcularının ihtiyacına göre avantajlı 
paketler ile bilet satışlarına başlayan 
AnadoluJet, hem koltuk seçim hakkı 
hem de ilave bagaj imkânlarını 
avantajlı paketlerine dâhil ederek 

2015 2016 2017 2018 2019

Ücretli Yolcu (000) 10.824 12.008 14.087 15.975 14.529

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 8.615 9.809 11.244 12.388 11.246

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 7.196 8.098 9.459 10.674 9.807

Yolcu Doluluk Oranı (%) 83,5 82,6 84,1 86,2 87,2

Konma Sayısı 76.031 81.270 90.634 100.125 90.748

ANADOLUJET TRAFIK SONUÇLARI

%29
ANADOLUJET 2019 
İÇ HAT YOLCU 
PAZAR PAYI* 

ÜCRETLI YOLCU (000)
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KONMA SAYISI

76.031
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100.125
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AnadoluJet, ücretli 
koltuk seçim 
işlemini online 
check-in sürecinde 
gerçekleştirilebilir hale 
getirmiştir.

* DHMİ verilerine göre hesaplanmıştır.
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2019 yıl sonu itibarıyla 320 noktaya 
sefer düzenleyen Türk Hava Yolları, 
dünyanın önde gelen hava yollarıyla 
akdettiği 53 kod paylaşım anlaşması ile 
geçen yıla oranla offline noktalarda %4 
artışla toplamda 254 şehre satış imkanı 
sağlayarak uçuş ağını genişletmiştir. 
Bu ticari anlaşmalar sayesinde yolcular, 
İstanbul’dan henüz direkt sefer 
bulunmayan 254 şehre Ortaklık sefer 
sayısı ve uçuş kodu altında tek Türk 
Hava Yolları biletiyle ve son noktaya 
kadar check-in yaparak, aktarma 
noktasında bagaj işlemlerine gerek 
kalmadan, konforlu, hızlı ve ekonomik 
olarak ulaşabilmektedir. 

Bu bağlamda 2019 yılında, önemli 
pazarlarda lider hava yollarıyla ticari 
iş birliklerinin geliştirilmesiyle yaklaşık 
606 milyon ABD doları seviyesinde 
Interline katkısı sağlamıştır. Bu tutar 
Ortaklığın 2019 cirosunun yaklaşık 
%6’sını kapsamaktadır.

AMERİKA KITASI

Kuzey Amerika’da, Aeromar (VW) 
ile 01 Haziran 2019 itibarıyla geçerli 
olacak şekilde akdedilen anlaşma 
çerçevesinde Mexico City’den 15 
Meksika iç hat noktasına ulaşım imkânı 
sağlanmaktadır.

Güney Amerika’da ise; Avianca 
(AV) ile Kod Paylaşım Anlaşması’na 
(Codeshare) Bogota ötesi üç 
Kolombiya iç hattı Cali, Medellin, 
Barranquilla ile bir dış hat Bogota-
Münih sektörü eklenmesi yönünde 
mutabakat sağlanmıştır.
 

Türk Hava Yolları, 
dünyanın önde 
gelen hava yollarıyla 
akdettiği 53 kod 
paylaşım anlaşması 
ile geçen yıla oranla 
offline noktalarda %4 
artışla toplamda 254 
şehre satış imkanı 
sağlayarak uçuş ağını 
genişletmiştir.

Türk Hava Yolları ile arasında Kod 
Paylaşım Anlaşması bulunan Avianca 
Brazil’in 06 Mayıs 2019’da iflası 
dolayısıyla bu hava yolu ile tüm ticari 
iş birlikleri sonlandırılmıştır. Sao Paulo 
ötesi Brezilya iç hatlarında sona eren 
iş birliğine alternatif olarak LATAM 
Airlines Group ve GOL Airlines (G3) ile 
Kod Paylaşımı Anlaşması yapılabilmesi 
için anlaşılmış olup, müzakereler 
devam etmektedir. Ayrıca Brezilya 
menşeli Azul Airlines (AD) ile mevcut 
kod paylaşımı iş birliğine Sao Paulo 
ötesi 9 yeni Brezilya (Fortaleza, 
Manaus, Salvador, Rio de Janeiro, 
Maceio, Vitória, Brasilia, Juazeiro do 
Norte, Porto Seguro) iç hattının da 
eklenmesi planlanmıştır.
 
AVRUPA

Air Europa (UX) ile mevcut Kod 
Paylaşım Anlaşması’na diğer İspanya 
iç hatlarının dahil edilmesi ile iş birliği 
hacminin artırılması planlamaktadır. 
Ayrıca Ortaklık, İspanya iç hatlarında 
yaygın bir ağı bulunan Vueling Hava 
Yolları (VY) ile 2020 başlarında 
başlatılması öngörülen Interline ve 
Özel Prorasyon Anlaşmaları sayesinde 
yolcularına daha fazla imkân sunmayı 
planlamaktadır.
 

Hava Yolları ile Ticari İş Birlikleri,  
Trafik Hakları ve Gelişen Uçuş Ağı

ÖNEMLİ PAZARLARDA 
LİDER HAVA YOLLARIYLA 
TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ

CANADA

RUSIA

CHINA

INDIA

AUSTRALIA

UNITED STATUS

BRASIL

53
Kod Paylaşımı 

Anlaşma

Avrupa’da yer alan birçok tren 
firmasını bünyesinde barındıran 
Accesrail (9B) ile müzakereleri 
tamamlanan İkili Interline ve Özel 
Prorasyon Anlaşmaları 2019’un ilk 
aylarında yürürlüğe girmiştir. Bu 
sayede, Türk Hava Yolları yolcularına 
Avrupa’da sefer gerçekleştirilen birçok 
noktadan diğer varış noktalarına 
trenle seyahat imkânı sunulmaktadır.

Türk Hava Yolları ile Monacair 
arasında başlatılan ticari iş birliği 
sayesinde, yolculara Monaco’ya 
helikopterle ulaşım imkânı sağlanması 
planlanmaktadır.

Ülkemiz sınırları içerisinde ise 
yolcularımıza daha fazla sefer 
sunulması amacıyla SunExpress 
Hava Yolları (XQ) ile imzalanması 
planlanan Özel Prorasyon ve Kod 
Paylaşımı Anlaşmalarında son aşamaya 
gelinmiş olup 2020 yılı içerisinde 
anlaşmaların ilk fazının başlatılması 
planlanmaktadır.

Siberia Airlines (S7) ile 1 Temmuz 2019 
tarihinden itibaren geçerli olacak 
şekilde imzalanan SPA kapsamında 
S7 Ortaklığın İstanbul ve Antalya 
ötesinde 6 dış hat ve 1 iç hat; Türk 
Hava Yolları ise S7’nin Novosibirsk ve 
St. Petersburg ötesinde 8 iç hattını 
kullanabilmektedir. UTair (UT) ile 
mevcut Kod Paylaşımı Anlaşması’na 
24 yeni UTair seferi ile 4 TK seferinin 
eklenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

LOT Polish Airlines (LO) ile mevcut 
Kod Paylaşımı Anlaşması’na Türkiye, 
Polonya, Orta Doğu ve Afrika’dan yeni 
sektörler eklenerek yolculara daha 
fazla uçuş alternatifi sunulmuştur. 

Ayrıca, Air Serbia (JU) ile Ortaklık 
arasında SPA imzalanmıştır. Mevcut 
iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla 
2020 yılı başında codeshare 
imzalanacaktır. 

Belavia (B2) ile İstanbul-Minsk 
hattında codeshare imzalanması 
sonrasında, Yaz 2020 tarife 
döneminden itibaren seferlere 
haftada toplam 20 frekans olarak 
devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Croatia Airlines (OU) ile Türk 
Hava Yolları arasında mevcut Kod 
Paylaşımı Anlaşması’na Zagreb – 
Mostar ve Zagreb – Brac seferlerinin 
eklenmesine karar verilmiştir.

Tarom Air (RO) ile SPA’e ek olarak 
codeshare imzalanmıştır. Ocak 
2020’de imzalanan anlaşma ile 
Ortaklığın sefer gerçekleştirmediği 
Yaş, Temeşvar ve Suceava noktaları 
networke dâhil edilmiştir.

CODESHARE ANLAŞMA SAYISI

53
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Hava Yolları ile Ticari İş Birlikleri,  
Trafik Hakları ve Gelişen Uçuş Ağı

AFRİKA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Kinşasa (FIH) noktasına düzenlenen 
seferler Mart ayında haftalık 5 
frekanstan 7 frekansa çıkmıştır. Türk 
Hava Yolları, Temmuz ayında haftalık 
3 frekans ile Kongo, Pointe Noire 
uçuşlarına başlamıştır. 

South African Airways ile yeni bir Özel 
Prorasyon Anlaşması imzalanmış, 
EgyptAir (MS) ile mevcut kod 
Paylaşımı Anlaşması güncellenmiştir. 
Saudia ve Flynas hava yolları ile Özel 
Prorasyon Anlaşması imzalanmıştır

Ekvator Ginesi’nin Malabo (SSG) 
noktasına yönelik Şubat ayında 
haftalık 3 frekans sefer icra edilmeye 
başlanmıştır. Zimbabve’de Lusaka’ya 
ek olarak Gaborone, Windhoek, 
Maputo destinasyonları 5. trafik haklı 
ara/öte noktalar olarak tanımlanmıştır. 
İstanbul Tunus (TUN) v.v. hattında 
Türk Hava Yolları’nın haftalık 14 frekans 
olan hakkı, 18 frekansa çıkarılmış olup 
Kış 2020/2021 sezonunda 21 frekansa 
çıkarılacaktır.

Fas’a yönelik haftada 5 frekans olarak 
icra edilen Marakeş (RAK)seferleri, 
haftada 7 frekansa çıkarılmıştır. Royal 
Air Maroc (AT) ile Joint Business 
Agreement çerçevesinde müzakereler 
yürütülmektedir.

ICAN 2019 kazanımları kapsamında 
Mozambik için tüm ara ve öte noktalar 
yolcu ve kargo için sınırsız 5. trafik haklı 
olarak tanımlanmıştır. Senegal’de ise 
11 frekanslık yolcu hakkı tanımlanmış 
olup, kargo seferleri için Lagos ve Kano 
noktaları 5. trafik haklı ara/öte nokta 
olarak tanımlanmıştır. Nairobi kargo 
uçuşları için 5. trafik haklı öte nokta 
olarak eklenmiştir. Uganda kargo 
seferleri için tüm ara ve öte noktalar 
5. trafik haklı olarak tanımlanmıştır. 
Nijerya’ya yönelik Türk menşeli 
taşıyıcıların tarifeli kargo hakkı haftalık 
7 frekanstan 10 frekansa çıkarılmıştır.

ASYA VE UZAK DOĞU

Hâlihazırda Asya’da 24 ülke ve 38 
noktaya yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, 
kargo olarak da Asya’da 14 ülke ve 22 
noktaya sefer gerçekleştirmektedir. 
Codesharing vesilesiyle ulaşım ağına 
kattığı, offline olduğu 55 nokta ile 
birlikte Asya’da toplam 93 noktaya 
erişim sağlamakta olan Ortaklık, Asya 
Bölgesi’ne yönelik gerek mevcut 
seferlerde frekans artışı sağlanması 
gerekse kod paylaşım anlaşmaları 
vasıtasıyla yolculara yeni noktalar için 
ulaşım imkânı sunulması amacıyla 
ticari iş birliği faaliyetlerine yoğun 
olarak devam etmektedir.

Türk Hava Yolları ile Nepal Airlines (RA) 
arasında 01 Haziran 2019, Myanmar 
Airways International (8M) arasında 
15 Ocak 2019, Druk Air (KB) ile 1 
Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak 
şekilde Özel Prorasyon Anlaşmaları 
akdedilmiştir. Ortaklığın, Fiji Airways 
ve Malindo Airways ile arasındaki 
Özel Prorasyon Anlaşmaları da revize 
edilmiştir. Eva Airways (BR) ve Garuda 
Indonesia ile mevcut Kod Paylaşımı 
Anlaşmaları revize edilmiştir.

25-26 Şubat 2019 tarihlerinde 
Türkmenistan’da ikili sivil havacılık 
müzakereleri gerçekleştirilmiş olup, 
artı frekans haklarını içeren Toplantı 
Tutanağı (Record of Discussion) 
imzalanmıştır. Ayrıca, Türk Hava Yolları 
ile Türkmenistan Hava Yolları arasında 
19 Temmuz 2019’da Mutabakat Zaptı 
(MoU) imzalanmıştır.

Japonya ile Eylül ayında imzalanan 
Mutabakat Zaptı ile Türk Hava Yolları, 
Japonya’nın stratejik öneme sahip 
ve önde gelen havalimanlarından 
biri olan Tokyo-Haneda’ya sefer 
düzenleme hakkı kazanmıştır. 2020 
itibarıyla Ortaklık, Tokyo-Narita 
havalimanına gerçekleştirdiği 
seferlerin yanında Osaka ve 
Haneda seferlerine de başlayacak 
ve Japonya’ya haftalık 16 frekans 
doğrudan sefer icra edecektir.

Indigo Hava Yolu (6E) ile imzalanan 
Kod Paylaşımı Anlaşması Mart 2019’da 
yürürlüğe girmiştir.

Bangkok Airways (PG) ile Kod 
Paylaşımı Anlaşması akdedilmiştir. 
Yeni anlaşma sayesinde Ortaklığın 
offline olduğu Kamboçya, Myanmar 
ve Laos noktalarına Türk Hava 
Yolları kodu ile erişim sağlamakla 
beraber, tüm Tayland iç hatları ile 
diğer dış hat noktalarına da anlaşma 
kapsamında kod paylaşımlı seferler 
düzenlenebilmektedir. 

Sichuan Airlines (3U) ile Özel 
Prorasyon ve Kod Paylaşımı 
Anlaşmaları imzalanmıştır. Özel 
Prorasyon Anlaşması 15 Ekim 2019 
tarihinde yürürlüğe girmiş; Kod 
Paylaşımı Anlaşmasının ise 2020 
yılı içerisinde yürürlüğe girmesi 
planlanmaktadır. Sichuan Airlines 
ile Kod Paylaşımı Anlaşmasının 
yürürlüğe girmesiyle birlikte Ortaklık 
Çin’in Chengdu noktasından sefer 
düzenleyen Sichuan Airlines’ın 
seferlerine kodunu koyarak satış 
yapabilecektir (henüz seferler 
başlamadığından toplam kod 
paylaşım anlaşması sayısına dahil 
edilmemiştir).

ORTA DOĞU

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Maskat 
(MCT) v.v. parkurunda icra ettiği 
haftalık 7 sefer sayısı 10’a yükselmiştir. 
Oman Air (WY) ile Ortaklık arasında 
Joint Venture Anlaşması yapılmasına 
yönelik müzakereler başlamış; 
mevcut Kod Paylaşımı Anlaşması ise 
genişletilmiştir.

Kuwait Airways (KU) ile karşılıklı 
uçulan hatları kapsayan Kod Paylaşımı 
Anlaşması ve yeni bir Özel Prorasyon 
Anlaşması imzalanmıştır. Türk menşeli 
taşıyıcılara Ordu/Giresun (OGU)’dan 
haftalık 7 frekans Kuveyt’e tarifeli 
sefer yapma hakkı sağlanmıştır. 
Ayrıca Trabzon-Kuveyt arası haftalık 
7 frekans olan uçuş hakkı 21 frekansa 
çıkarılmıştır.

2019 ICAN görüşmelerinde Türkiye ile 
Bahreyn arasında toplam 21 frekans 
ilave hak tanınmış olup haftalık 59 
frekanstan 80 frekansa çıkılmıştır. 
Ayrıca Türk Hava Yolları ile Gulf Air 
(GF) arasındaki mevcut Kod Paylaşımı 
Anlaşması karşılıklı yeni noktalar 
eklenerek genişletilmiştir. 

Royal Jordanian (RJ) ile olan 
mevcut Kod Paylaşımı Anlaşması 
genişletilmiştir. Amman’da 
düzenlenen ICAN 2019’da, Ürdün’e 
yönelik Türk taşıyıcılarına tahsis edilmiş 
toplam 61 frekans olan uçuş hakkı 65 
frekansa çıkarılmıştır. 

Middle East Airlines (ME) mevcut Kod 
Paylaşımı Anlaşması genişletilmiştir.

Malaysia Airlines ile 15 Ekim 2019 
tarihinden itibaren geçerli olacak 
şekilde bir Kod Paylaşımı Anlaşması 
imzalanmıştır. Anlaşma sayesinde 
offline olunan 12 Malezya iç hat 
noktası (AOR, KBR, JHB, TGG, KUA, 
LGK, PEN, BKI, SDK, TWU, KCH ve 
MYY) ve 6 AU/NZ noktasına (ADL, 
MEL, PER, SYD, AKL, BNE) ulaşım 
sağlanmaktadır.

RAPORLAMA, ANALİZ VE İŞ 
GELİŞTİRME PROJELERİ

Mevcut interline anlaşmalı hava 
yollarının geçmiş yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırmalı hacim ve katkı 
performanslarını gösteren çeşitli 
kırılımlar içeren periyodik raporların 
yanı sıra adhoc raporlar hazırlanarak 
detaylı analizler yapılmış ve 
anlaşmalarda gerekli revizelerin 
yapılması hususunda ilgili birimlerle 
çalışmalar yürütülmüştür.

Yıl içinde yapılan Kod Paylaşımı 
Anlaşmaları olan Bangkok Airways, 
Malaysia Airlines ile Özel Prorasyon 
Anlaşmaları olan Myanmar Airways, 
Fly Nas, Accessrail, Nepal Airlines, 
Transportes Aeromar, Siberia Airlines, 
Druk Air, Sichuan Airlines, Air Serbia 
için öngörülen sektörlerin gelir ve 
katkı analizleri yapılarak destek 
sağlanmıştır.

Interline Verimlilik Analizi Raporu’nun 
ilk fazı olan datanın hazırlanma süreci 
tamamlanmış ve ikinci faz başlamıştır. 
Yapılacak olan SPA ve Codeshare 
anlaşmaların seçimi, hangi hava yolu 
ile iş birliğinin genişletileceği, offline 
ağa hangi noktaların katılacağı 
ve hangi hava yollarıyla yapılan 
anlaşmalar üzerinden olacağı 
böylelikle daha iyi bir bağlantı ve ürün 
sunulabileceği hususunda stratejik 
karar alma aşamasında yol gösterecek 
ve hızlı destek sağlayacak bir yazılım 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Türk Hava 
Yolları web sitesinden satılan Özel 
Prorasyon Anlaşması kapsamındaki 
biletlerin takibinin yapılabileceği 
“Interline SPA Web” dashboardu 
tamamlanmıştır. 

OFFLINE NOKTA SAYISI
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Hava ulaştırma sektörünü daha 
sürdürebilir hale getirmek üzere, 
Star İttifak’ı standartları üzerinde 
çalışmalara başlanmış olup, üye 
hava yolları ile yolcu deneyimini 
geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. 
Ayrıca, Aralık ayında yapılan CEB 
toplantısında tüm üyelerle; çevrenin 
korunması ve iklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında yakıt 
verimliliğini artırarak karbon ayak izini 
azaltmaya yönelik çalışmaların ve sıfır 
atık projesinin sonuçları paylaşılmıştır.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

International Air Transport Association 
(IATA), Airlines International 
Representation in Europe (AIRE), 
Arab Air Carriers Organization 
(AACO), Latin American and 
Caribbean Air Transport Association 
(ALTA) ve International Civil Aviation 
Organization (ICAO) gibi uluslararası 
havacılık kuruluşları nezdinde 
gerçekleşen etkinlik ve toplantılara 
katılım sağlayan Türk Hava Yolları, 
havacılık alanındaki gelişmeleri 
yakından takip etmektedir. 

ICAO nezdinde hazırlanan “Kuraldışı 
Yolcular” ile ilgili düzenlemeleri 
içeren “Hava araçlarında işlenen 
suçlar ve diğer bazı eylemlere 
ilişkin Tokyo Sözleşmesini tadil 
eden Montreal Protokolü 18. 
madde uyarınca, Türkiye dâhil 22 
devletin onaylamasını müteakiben 
01.01.2020 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu protokol; 
Tokyo Sözleşmesi’nde yargılama 
yetkisi, kaptan pilotun yetkileri, hava 
araçlarında işlenen suçlar, hava polisi 
yetki ve sorumlulukları, hava aracının 
inişine neden olan yolcudan zararların 
tazmini gibi konularda değişiklik ve 
ekleme yapmaktadır. 

Aynı şekilde, karbon emisyonlarının 
azaltılmasına yönelik ICAO nezdinde 
2016’da kabul edilen “Carbon 
Offsetting and Reduction Scheme 
for International Aviation (CORSIA)” 
düzenlemeleri 2021 itibarıyla 
yürürlüğe girecektir. 

(Kaynak: http://web.shgm.gov.tr/documents/

sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/faaliyet/2018.

pdf)

STAR İTTİFAKI

Star İttifakı; dünya ülkelerinin %98’inde 
varlık göstererek, en büyük küresel 
hava yolu ittifakı olma pozisyonunu 
korumaktadır. Senelik 700 milyondan 
fazla yolcu, üye hava yolları uçuşlarıyla 
seyahat etmektedir. Star İttifakı, 
inovasyon konusunda benzersiz bir 
vizyon oluşturmaya çalışarak, üye 
hava yollarının yolcularına en yüksek 
güvenlik ve müşteri hizmetleri 
standartlarını sunmasına önderlik 
etmektedir. “Dijitalleşme” stratejisi 
kapsamında; Unpaid & Paid Seat 
Selection, Check-in Anywhere, 
Baggage Location Tracking, Contact 
Me, Journey Information gibi projelere 
dair gelişmeler kaydetmiştir. 2020 
yılında tüm bahse konu projelerin 
tamamlanmasının yanında; bulut 
sistemi entegrasyonunun da 
tamamlanması planlanmaktadır.

Diğer taraftan Star İttifakı, Biometric 
Hub projesiyle havalimanlarındaki 
birçok temas noktasından otomatik 
ve hızlı geçişlerin sağlanmasına yönelik 
çalışmaları başlatmıştır. 2020’de 
projeye dâhil olmayı kabul eden 
havalimanı işletmeleri ve devletler 
vasıtasıyla yolculara ultra hızlı geçiş 
imkânları sunacaktır.
 

Hava Yolları ile Ticari İş Birlikleri,  
Trafik Hakları ve Gelişen Uçuş Ağı

ZONAL EMPLOYEE DISCOUNT 
(ZED) VE MULTILATERAL 
INTERLINE BUSINESS AGREEMENT 
(MIBA) ANLAŞMALARI

2019 yılında, Pakistan International 
Airlines (PK) ile Ortaklık arasında, 
Ortaklık personeli ve ailesinin 
tatil seyahatlerini kapsayan ZED; 
Air Astana (KC) ile de personelin 
görev seyahatlerini kapsayan MIBA 
anlaşmaları imzalanmıştır.

Böylece, yeni imzalanan anlaşmalarla 
mevcut ZED (tatil seyahati) anlaşma 
sayısı 93’e ulaşan Türk Hava Yolları, 
MIBA (görev seyahati) anlaşmalarının 
sayısını da 13’e yükseltmiştir.

frekans yolcu, 17 frekans kargo ve 
tamamı beşinci trafik haklı 10 yeni 
noktanın yanı sıra bazı ülkeler için de 
sınırsız hak kazanımı elde edilmiştir.

Türk Hava Yolları, “Partner Hava Yolu” 
olarak üyesi olduğu Arap Hava Yolları 
Birliği’nin (AACO) 04-06 Kasım 2019 
tarihlerinde Kuveyt’te düzenlenen 52. 
Genel Kurulu’na katılım sağlamıştır. 
Önde gelen Arap hava yollarının üye 
olduğu bu kuruluşta stratejik olarak 
varlığını sürdüren Türk Hava Yolları, 
çeşitli hava yolları ile de üst düzey 
görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Türk Hava Yolları, IATA’da sivil hava 
yolu taşımacılığı gelişmelerini takip 
eden dokuz “danışma konseyi” 
arasından Kargo; Emniyet, Uçuş ve 
Yer Operasyonları; Güvenlik ve Sektör 
İlişkileri Komiteleri'ne seçilmiştir. 

Diğer taraftan, Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 
koordinesinde ve Ürdün’ün ev 
sahipliğinde 02-06 Aralık 2019 
tarihlerinde Akabe’de düzenlenen 
ICAO 12. Sivil Havacılık Müzakereleri 
Konferansı’nda (ICAN2019) 25 ülke 
ile ikili sivil havacılık müzakereleri 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
görüşmeler neticesinde ilave 57 

Star İttifakı 
dünya ülkelerinin 
%98'inde varlık 
göstermektedir.
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• Yaygın ödeme yöntemleri 
entegrasyon çalışmaları 
tamamlanarak satış kanalları 
üzerinden müşterilerimize 
sunulmuştur. Ödeme adımlarında 
yolculara sunulan taksit sayılarının 
alt tutar kontrolü ile maliyet avantajı 
elde edilmiştir.

• Teklif Yönetim Sisteminin (TYS) ilk 
ticari ürünü olan “Business Upgrade” 
ile ekonomi sınıftan bilet almış 
yolcular, mil veya para karşılığında 
Business kabine yükseltilebilme 
imkanı sağlanmıştır.

• Dış hat uçuşlarında tarife değişikliği 
ve uçuş iptali durumlarında 
yolcuların bilet işlemlerini satış 
ofisleri ve çağrı merkezinin yanı 
sıra web ve mobil kanallardan 
kendilerinin de yapabilmesi 
sağlanmıştır.

• İstanbul Havalimanı geçişi öncesi 
check-in sistemleri 7 check-in adası, 
78 kiosk ve 34 self bag drop ile 
operasyona tam kapasite hazır hale 
getirilmiştir. Yolcularımızın satış ofisi 
yerine kontuardan da ek hizmet 
alabilmesi sağlanmıştır. 

• İstanbul Havalimanı’nda uygulanan 
“Sessiz Terminal” konseptine uygun 
olarak İç Hat Özel Yolcu Salonlarında 
28 adet uçuş bilgi, 16 adet boarding 
gate bilgi ekranı kullanıma 
sunulmuştur. Tekerlekli sandalye gibi 
özel hizmet talebi bulunan yolculara 
verilen hizmetlerin daha etkin 
planlanması ve takibi için “Özel Yolcu 
Takip” uygulaması devreye alınmıştır.

• Çin kalkış ve varışlı uçuşlarda 
interaktif APIS uygulaması hayata 
geçirilmiştir.

• İstanbul Havalimanı'na taşınma 
sürecinde gerekli tüm tedbirler 
alınmış ve uçakların tarife 
değişiminden ötürü ortaya çıkan 
değişiklikler için yolcular ile temasa 
geçilerek tüm süreçler sıkıntısız bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir.

 
 

Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri

MÜŞTERİ SORUNLARINA 
HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

Dış hat uçuşlarında 
tarife değişikliği 
ve uçuş iptali 
durumlarında 
yolcuların bilet 
işlemlerini satış ofisleri 
ve çağrı merkezinin 
yanı sıra web ve 
mobil kanallardan 
kendilerinin de 
yapabilmesi 
sağlanmıştır.

MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI

• Yolcularımızın online işlemler 
sırasında karşılaştığı sorunların 
hızlı çözümü için canlı chat yapısı 
kullanımına başlanmıştır.

• Uçuşa dair anlık bildirim 
geliştirmeleri, öğretmen indirimi 
gibi yolcu memnuniyetini üst 
seviyeye çıkaran projeler hayata 
geçirilmiştir.

• 22 Eylül 2019 itibarıyla başta 
kurumsal web sitesi ve mobil 
kanallar olmak üzere tüm satış 
kanallarında “Yurt İçi Ürün 
Segmentasyonu Projesi”ni hayata 
geçirilerek iç hat ücretlerinde ürün 
çeşitliliği sağlanmış ve ek gelir 
kazanımı sağlanmıştır.

İstanbul Havalimanı'na 
taşınma sürecinde 
gerekli tüm tedbirler 
alınmış ve uçakların 
tarife değişiminden 
ötürü ortaya 
çıkan değişiklikler 
için yolcular ile 
temasa geçilerek 
tüm süreçler 
sıkıntısız bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. • Satış kanalı uygulamalarının 

iyileştirilmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmiş, yeni perakende 
dağıtım stratejilerine uyumluluk 
amacıyla NDC çalışmalarına 
başlanmıştır. 

• Acente personeline yönelik özel 
teşvik programları ve kampanyalar 
düzenlenmesini sağlayan 
Acente Personeli Sadakat Projesi 
geliştirilmiştir. 

• Global Dağıtım Sistemleri (GDS) 
üzerinden Exit ve diz mesafesi geniş 
koltukların satışına başlanmıştır.

• GDS, Ortaklık partnerlerine yeni 
bir GDS daha eklenerek satış ağı 
genişletilmiştir. Büyük ölçekli yurt 
içi acentelerin teminat limitleri 
genişletilmiştir. Elektronik bilet 
düzenlenirken kâğıt bilet oluşturma 
kısıtları kaldırılarak esnek ve verimli 
bir sistem hayata geçirilmiştir.
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Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri

• Atom Mobil uygulaması geliştirilerek 
operasyon takip süreci iyileştirilmiş 
ve çalışan verimliliği artırılmıştır. 
Atom De-icing modülünde yapılan 
yeni geliştirmelerle ilgili faaliyetlerin 
etkin takibi sağlanmıştır. 

• Airbus A350 Entry Into Service 
projesi kapsamında BT Altyapısı 
kurulmuştur. 

• Boeing 787 e-Enabling Projesi 
tamamlanarak uçakların filoya 
sorunsuz katılması sağlanmıştır.

• Kargo Portal ve Cargo Smart 
projeleri canlıya alınmıştır. Ücret 
Talep Portalı ve Kargo Emniyet Takip 
ve Raporlama projeleri kullanıma 
sunulmuştur.

• TK Freight ve Online Payment 
projeleri ilk fazı devreye alınmıştır. 
Elektronik AWB projesi devreye 
alınmıştır. 

• Ortaklığımız uçuş ekiplerinin 
tüm eğitim organizasyonunun 
yönetimi amacıyla, MINT Eğitim 
Yönetim Sistemi devreye alınmıştır. 
Kaynakların daha etkin kullanımına 
olanak sağlanarak; simülatör, sınıf, 
öğretmen ve uçucu ekipler gibi 
maliyetli kaynakların daha verimli 
planlanması sağlanmıştır. 

DİJİTAL İNOVASYON ÇALIŞMALARI

2019 yılında gerçekleştirilen 
organizasyonel değişiklik ile veri, 
dijital ve inovasyon odağında çalışan 
birimler aynı başkanlık altında 
birleştirilmiş; böylelikle teknoloji 
ile katma değer oluşturan yenilikçi 
iş modellerinin hayata geçirilmesi 
amaçlanmıştır. Oluşturulan bu yeni 
organizasyon ile veriyi kullanarak karar 
alma süreçlerinde öngörü sağlama 
ve yeni nesil analitik uygulamalarıyla 
iş fırsatları oluşturmak hedeflenmiştir. 
Dijital dönüşümün yarattığı iş fırsatları 
analiz edilerek, yalın yöntemlerle 
hayata geçirilirken, yeni fikirlerden 
maksimum faydayı sağlamak için 
bir ekosistem oluşturularak, kültürel 
dönüşüm sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda 2019 yılında; Yapay Zekâ, 
Artırılmış/Sanal Gerçeklik, Nesnelerin 
İnterneti ve Blockchain gibi yeni 
gelişen teknoloji alanlarında bir takım 
Ar-Ge çalışmaları ve pilot projeler 
gerçekleştirilmiştir.

• UP İnteraktif mobil uygulamada 
anlık bildirim, kurum içi çekiliş, 
sıkça sorulan sorular bölümlerinin 
geliştirmeleri tamamlanmıştır. 
Feedy 2. Faz Projesi ile geri bildirim 
sisteminde hedef ekleme ve takibi 
uygulamaya alınmıştır.

• CIP Lounge Portalı Projesi'nde yolcu 
işlem hızı artırılmış ve belirlenen 
fraudların önüne geçilmiştir.

• Delightful Memories Portalı ile 
Ortaklık personeli markalarla 
yaşadıkları deneyimleri 
paylaşabilmekte ve geribildirimde 
bulunabilmektedir.

• Uçuş ekiplerinin yıllık izin 
planlamalarını optimum olarak 
gerçekleştiren YIPS (Yıllık İzin 
Planlama Sistemi) devreye alınmıştır. 
Aynı amaçla kullanılan Boeing 
sistemi kullanımı durdurulmuş; 
yıllık 500.000 ABD doları tasarruf 
sağlanmıştır. 

• Yatı ekiplerinin sözleşmelere 
göre en uygun otele atanmasını 
sağlayan “Otel Atama Projesi” 
tamamlanmıştır. Geliştirilen 
portal sayesinde kullanıcıların yatı 
bilgilerine anlık ulaşabilmesine 
imkân verilmiş ve süreçlerde şeffaflık 
artırılmıştır.

• Bagaj eşleştirme operasyonu 
için yurt içi istasyonlarda BRS 
yaygınlaştırılmasına devam edilirken 
yurt dışı istasyonlarda da eşleştirme 
operasyonunun yükleme sırasında 
yapılabilmesi, operasyonun 
takip edilebilirliğini artırmak ve 
manuel operasyonu azaltmak 
amaçlarıyla Bag-Globe BRS mobil 
uygulaması geliştirilmiş ve testleri 
tamamlanmıştır.

• Yükleme planları raporlama 
uygulaması ile ikram firmasının 
hazırladığı yükleme planı verilerinin 
kontrol süreci otomatikleştirilmiştir. 
Uçak içi malzeme yönetiminde 
yolcu cinsiyetine göre amenity 
kit yüklemelerinin planlama 
ve raporlama modülü devreye 
alınmıştır.

• Faaliyet sisteminde eğitim 
koordinatörlerine ve üst yöneticilere 
sunulmak üzere eğitim katılım 
performans raporu eklenmiştir. 
akademi.thy.com ile ilgili kredi satış 
süreci iyileştirilmiştir. Uçucu ekiplerin 
sınavları dijital ortama taşınmıştır. 

KURUMSAL VE OPERASYONEL 
UYGULAMALAR

• Finansal Risk Yönetimi projesi ile 
Hedge işlemlerinin takip edilmesi, 
raporlanması ve piyasa analizlerinin 
yapılmasını sağlayan yazılım 
kullanıma alınmıştır. 

• SAP-Corporate Swift sistemi 
entegrasyonu için Swift altyapısı 
oluşturulmuş; kurulumlar 
tamamlanmıştır. 

• Sigorta Yönetim Sistemi ile 
manuel yürütülen sigorta 
süreçlerinin (envanter, poliçe, hasar) 
yürütülmesine olanak sağlayan 
yazılım kullanıma alınmıştır.  

• Yolcu network kârlılık projesi ile O&D 
bazlı yolcu network kârlılık yapısı 
kurulmuştur.

• İstanbul Havalimanı’nda personel 
devam takip sistemlerinin ve 
kartlı geçiş kapılarının kurulumu 
tamamlanmıştır. 

• Yeni işe alım portalı hayata geçirilmiş 
ve değerlendirme merkezi altında 
yeni yetkinlik yönetim uygulaması 
canlıya alınmıştır.

• PNR verilerinin kontrolü denetleme 
sistemine yüklenerek mutabakat ve 
raporlama süreçlerinin minimum 
kullanıcı eforu ile hatasız takibi 
sağlanmıştır.

• Kredi kartını çıkaran, ödemeyi 
alan ve Visa/Master için ödenen 
komisyonun, olması gerekene göre 
sapmalarının tespit edilmesi; şirket 
zararının önlenmesi sağlanmıştır.

• Teftiş, İnceleme ve Soruşturma 
görevlerinin planlanması, atanan 
bulgu ve uyumsuzlukların monitör 
edilmesi ile çözüm süreçlerinin 
hızlanması sağlanmıştır. 

Facebook Messenger, Bip ve 
Telegram’da beta versiyonu aktif 
olarak kullanılan Türk Hava Yolları 
Chatbot’u Boti, WhatsApp’ta da 
yolcuların kullanımına açılmıştır. 

Teknofest kapsamında gerçekleştirilen 
48 saatlik Travel Datathon 2019’da 
veri bilimcilerden oluşan takımlar, 
makine öğrenmesi ve yapay zekâ gibi 
teknolojileri kullanarak, sağladığımız 
90 milyon satırın üzerinde veri setiyle 
çözülmesi istenen 2 vaka için projeler 
geliştirmiştir.

Ortaklığın girişimcilik ekosistemindeki 
etkinliğini artırmak, teknoloji 
girişimlerini keşfetmek ve yeni 
iş modelleri üzerinde projeler 
geliştirmek üzere yeni iş birlikleri 
gerçekleştirilmiştir. Ortaklığımız, 
Türkiye’nin en etkili girişimcilik 
etkinliklerinden Big Bang 2019’un 
paydaşlarından biri olmuştur. New York 
merkezli girişim programı Voyager 
HQ ile iş birliği yapılmıştır. Invest on 
Board programı ile 68 yeni girişimin 
yatırımcı sunumlarına uçak içi eğlence 
ekranlarında (IFE) yer verilmiştir.
 

Türk Hava Yolları Mobil 
Uygulaması’nda interaktif havalimanı 
terminal haritaları sağlanmıştır. 

Ar-Ge merkezi olarak 49 tane Ar-Ge 
projesi, 10 patent başvurusu yapılmış; 
45 kişiye 201 iş günü akademik izin 
verilmiştir. 

Değer ve davranış segmentasyonu, 
churn gibi ileri analitik projeleri 
yaparak, hedefli pazarlama 
kampanyaları oluşturulmuştur.

Farklı kanallardan aldığımız yolcu geri 
bildirimleri ve yorumlarının makine 
öğrenmesi modeli ile kategorize 
edilerek duygu analizi yapılabilir ve 
ölçülebilir hale getirilmiştir.

Ana rezervasyon sisteminde 
gerçekleştirilen tüm kullanıcı işlem 
logları büyük veri platformuna alınarak 
saklanmaya başlanmıştır. Bu sayede 
acente, ofis, işlem detayında fraud, 
suistimal tespitleri yapılarak olay uyarı 
süreçleri geliştirilmektedir. 

Kurulan veri yönetişim altyapısı ile 
kurumun önemli varlıklarından olan 
veriler şeffaflaştırılarak, tüm kurumun 
bilgiye kolayca erişimi amaçlanmıştır. 

2019 yılında devreye alınan Customer 
360 uygulaması sayesinde müşteriler 
ile temas kuran birimlere yolcunun 
tüm işlem geçmişine tek noktadan 
ulaşabilme altyapısı sağlanmıştır. 

Üst yönetim ve iş birimleri için 
ise farklı kapsamlarda iş zekâsı 
raporları oluşturularak, birimlerin 
ve yöneticilerin karar süreçlerinde 
veriden maksimum oranda ve hızlı bir 
şekilde faydalanmaları sağlanmıştır.

Facebook Messenger, 
Bip ve Telegram’da 
beta versiyonu aktif 
olarak kullanılan Türk 
Hava Yolları Chatbot’u 
Boti, WhatsApp’ta da 
yolcuların kullanımına 
açılmıştır.

CIP Lounge Portalı 
Projesi'nde yolcu
işlem hızı artırılmış ve 
belirlenen
fraudların önüne 
geçilmiştir.
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Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri

İstanbul Havalimanı taşınmasına 
hazırlık çalışmaları ve sonrasındaki 
destek süreçlerinde, havalimanı 
içerisindeki Ortaklığa ait lokasyonlarda 
kablolu ve kablosuz ağ erişim altyapısı 
uçtan uca sağlanmış; operasyonun 
yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 
son kullanıcı cihazları kurularak, 
kullanıma hazır hale getirilmiş ve VHF 
telsiz kapsama alanını genişletmek 
amacıyla açık alanda birden fazla 
frekansın çalışmasını sağlayan altyapı 
ile telsizlerin çalıştığı kule kurulumları 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca taşınma 
sonrasında Atatürk Havalimanı’nda 
atıl kalan ağ altyapısı ve son kullanıcı 
cihazlarının söküm işlemleri 
tamamlanmıştır.

Son kullanıcı cihazlarının işletim 
sistemlerinin verimli bir şekilde 
yönetilebilmesi yönünde iyileştirme 
çalışmaları yapılmıştır. Böylelikle 
yurt dışı ofislerindeki işletim sistemi 
güncelleme işlemleri için personel 
gönderilmesine gerek kalmadan, 
uzaktan yönetilebilirlik sağlanmıştır. 
Bu sayede operasyonel maliyetler 
azaltılmış ve müşteri memnuniyeti 
iyileştirilmiştir.

Yurt dışı ofislere verilen BT altyapı 
hizmetlerinde standardizasyon 
sağlanması için yürütülen proje 
kapsamında internet bağlantısı, ağ 
altyapısı, son kullanıcı cihazları ve cihaz 
imajları için standartlar belirlenerek 
yönetim ve takip kolaylığı elde 
edilmiştir.

Günümüzün önemli teknolojilerinden 
bir tanesi olan Robotik Süreç 
Otomasyonu çözümü kullanılarak BT 
içerisindeki bir takım operasyonel 
işlerin otomasyonu ile iş gücünde 
tasarruf sağlanmış ve insan kaynaklı 
hataların önüne geçilmiştir.

2018 yılında ITIL süreçleri referans 
alınarak hayata geçirilen Turuncu 
Hat v2.0 uygulamasının üzerine 
yeni süreçler eklenmiş ve süreçlerin 
ölçülebilmesi için temel performans 
göstergeleri (KPI) tamamlanmıştır. 
Ayrıca hizmet verilen tüm BT Servisleri 
tanımlanarak, bu servislerin sahipleri, 
etki/bağımlılık modelleri ile destek 

ALTYAPI VE OPERASYON 
ÇALIŞMALARI

Bilgi teknolojileri altyapısında 
kullanılmakta olan sunucular, 
depolama ve yedekleme üniteleri, veri 
tabanları ve diğer altyapı bileşenleri 
için 2019 yılı içerisinde teknolojik 
iyileştirmeler ile operasyonel BT 
desteği konularında maliyet tasarrufu 
sağlamak adına konsolidasyon 
çalışmaları yapılmıştır. 

modelleri ve servislere dair gerekli 
diğer tüm bilgiler toplanmış; Servis 
Temelli BT yönetimi bakış açısına 
geçilmiştir. Yapılan çalışmalar 
doğrultusunda BT performansı 
görünür kılınarak, verimlilik artışı 
ve ortaklığa verilen BT desteğinde 
iyileştirmeler sağlanmıştır.

Mainframe ortamlarında yapılan 
çalışmalar ile birlikte Yeşilköy ve Florya 
Veri Merkezleri arasındaki geçişler 
otomatik hale getirilerek, operasyonel 
devamlılık artırılmıştır.

Veri merkezlerimizde deprem ve 
güvenlik bakış açısı doğrultusunda 
teknik değerlendirmeler yapılarak, 
gerekli görülen alanlarda iyileştirme 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İş birimlerinin, süreçlerinde yaygın 
olarak kullandığı dosya sunucusu, 
teknolojik iyileştirme kapsamında 
yeni bir altyapıya taşınmıştır. Gereksiz 
ve kullanılmayan veriler temizlenmiş; 
aktif kullanılan veriler belirlenen 
standartlar çerçevesinde yeni 
sunucuya taşınmıştır. Bu yeni altyapı ve 
standartlar sayesinde verinin güvenliği 
ve yönetimi konularında önemli 
iyileştirmeler sağlanmıştır.

KURUM İÇİ FAALİYETLER

Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası 
denetimlerden tam başarı ile 
geçerek bilgi güvenliği konusundaki 
hassasiyetini kanıtlamıştır. Veri 
sızıntılarını önleyici araç ve süreçler, 
kurum tarafından toplanan, işlenen 
ve tutulan her türlü bilginin gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirliğinin 
korunması için alınan önlemler ile siber 
güvenlik alanında önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. 

2019 yılında BT çalışanlarına özel 
yeni unvan yapısı tanımlanmış; 
performansa dayalı ilk ölçüm sonuçları 
uygulanmıştır. Bu yapıda Ortaklık 
içinde ilk kez çalışan bazında bireysel 
hedefler atanmış ve sene sonunda 
ölçülmüştür. İstihdam Başkanlığı 
ile birlikte kuruma kazandırılan yarı 
zamanlı personele eğitimler verilmiş 
ve yetkinlik ölçümleri yapılmıştır. 
Kurum içi iletişimi artırıcı faaliyetler 
ve yeni işe başlayan personel için 
oryantasyonlar gerçekleştirilmiştir. 

Bilgi Teknolojilerinin önemli 
süreçlerinin temel performans 
kriterleri BT stratejik önceliklerine 
bağlı olarak yeniden belirlenmiş; 7 
ana başlık ve 27 KPI bazında her bir 
BT departmanının aylık performansı 
veriye dayalı ölçülüp analiz edilerek 
sürekli iyileştirmeye odaklanılmış, 
süreçleri dijitalleştirmek için çalışmalar 
yapılmıştır.

Talep Yönetim Sürecinde finansal 
fayda, tasarruf ve gelir etkisi 
gibi alanlar önceliklendirilmeye 
başlanmıştır. Manuel yürütülen Portföy 
Performansını Ölçümleme, Gelecek 
Dönemin Efor Analizleri, süreç akışları 
işletilen Proje ve Analiz Değerlendirme 
Sistemi’nin dijitalleşmesi sağlanmıştır. 
Operasyonel süreçler, RPA ile 
otomatikleştirmiştir. 
 
Mimari dönüşüm inisiyatifleri 
belirlenmiş; kurumsal veri yolu 
konusundaki ürün ve hizmetler 
değerlendirilmiş; muhtelif ürün, 
yazılım ve platform incelemeleri 
yapılmış ve No-Show Tahminleme 
Projesi çalışmalarına devam 
edilmiştir. Servis, uygulama ve ürün 
envanterlerinin güncel ve tutarlı hale 

getirilmesi çalışması ile servis kritikliği 
belirleme çalışması eş zamanlı olarak 
devam etmektedir. Birçok iş alanında 
ihtiyaç duyulan süreç otomasyonunun 
sağlanması için çalışmalar yapılmıştır.

Yazılım geliştirme ekiplerimizin 
kullandığı SDLC araçları arasındaki 
entegrasyon kabiliyetleri artırılmış, 
bu araçların kullanımı için CI/CD 
standartları tanımlanmıştır. Bu 
standartları esas alan otomatik 
bir UAT ortam kurulumu metodu 
tasarlanmış ve belirlenen pilot 
projelerde başarıyla test edilmiştir. 
Test ve canlıya geçiş süreçlerinin daha 
kontrollü bir yapıya kavuşturulabilmesi 
için tüm uygulamaların build, test ve 
deploy işlemlerini gerçekleştirecek 
standart otomasyonlar tasarlanmış ve 
geliştirilmeye başlanmıştır. 

2020 yılının ilk çeyreğinde hayata 
geçirilecek olan ve BT satın alma, 
sözleşme, bütçe yönetimi gibi 
alanlarda izlenebilirliği sağlamak 
amacıyla kurgulanan KGBT Finansal 
Yönetim Portalı için analiz çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Son kullanıcı 
cihazlarının işletim 
sistemlerinin 
verimli bir şekilde 
yönetilebilmesi 
yönünde iyileştirme 
çalışmaları yapılmıştır.
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Bununla birlikte Türk Hava Yolları’nda 
çalışan tüm personel; organizasyonel 
yapıda, görev tanımı kapsamında, 
yürürlükteki kanun, yönetmelik ve 
mevzuata uymaktan sorumludur.

ÇALIŞAN DENEYİMİ
Çalışanların kendilerini önemli 
ve ayrıcalıklı hissedebilmeleri ve 
çalışma hayatı boyunca yaşadıkları 
deneyimlerin olumlu hale getirilmesi 
amacıyla 2019 yılında Personel 
İlişkileri Müdürlüğü kurulmuştur. 
Bu bağlamda çalışanlar, ilk ofis 
günlerinde kendilerine özel 
hazırlanmış kitler ile karşılanmakta; 
oryantasyon ve adaptasyon süreçleri 
yapılan görüşmelerle yeniden 
tasarlanmaktadır. Çalışanların çalışma 
hayatı deneyimlerini iyileştirebilmek 
için oluşturulan çalışan deneyimi 
haritası ile iletişimde olunan her 
nokta için geri bildirimler alınmakta 
ve gelişim planları çalışanlarla 
birlikte oluşturulmaktadır. Bu harita 
ile Türk Hava Yolları, çalışanların 
Ortaklık bünyesine katıldığı günden 
emekliliğine kadar geçen süreçte ve 
hatta sonrasında da yanında olmayı 
hedeflemektedir.
 
Ayrıca çalışan bağlılığı ve memnuniyeti 
anketi sonuçları ile gelişime açık 
yönler tespit edilerek, rutin olarak 
Genel Müdür Başkanlığında toplanan 
Çalışan Bağlılığı Yürütme Kurulu 
ile çalışana dokunan konular üst 
düzey yöneticiler seviyesinde istişare 
edilerek karara bağlanmaktadır. Gerek 
çalışanlardan gelen geri bildirimlerle 
gerekse birim temsilcileri tarafından 
gündeme getirilen konularla yeni 
nesil İK uygulamaları istişare edilerek 
uygulamaya geçilmektedir. İK 
uygulamalarına ilişkin bilgiye hızlı 
ve doğru ulaşım için çalışan destek 
kanallarıyla çalışanlara kolaylık 
sağlanmaktadır. Ortaklığın takdir ve 
teşekkür platformu ile çalışanların 
etkileşim halinde olmaları; iş 
önceliklerini ve gelişim planlarını mobil 
uygulama üzerinden yöneticileriyle 
anlık olarak paylaşmaları; yine 
uygulama üzerinden tanımladıkları 
kabiliyetleri ile çalışanlar arası iş birliği 
ve yeteneklerin görünürlüğünün 
artırılması sağlanmaktadır.

ÇALIŞANLARIN 
ORTALAMA KIDEM YILI

6,77

Mobil uygulama ile marka anlaşmaları, 
sürpriz hediyeler, kulüplere yönelik 
faaliyet duyuruları, ortaklık içi 
bilgilendirmeler ile çalışanların 
kendilerini ayrıcalıklı hissetmeleri 
hedeflenmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Türk Hava Yolları, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında uymakla yükümlü olduğu 
ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık 
sektörüne ait uluslararası kurallara 
uygun hareket etmektedir. Faaliyet 
alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, 
filosunu büyütürken ve teknolojik 
altyapı seviyesini yükseltirken, 
çalışanların sağlığını ve güvenliğini 
gözeterek riski en düşük seviyede 
olan ekipman ve organizasyonları 
tercih etmektedir. Filosunda bulunan 
uçaklardan kaynaklanan gürültünün 
az seviyeye indirilmesine yönelik 
tedbirleri almakta; çalışanlarının 
ve tüm paydaşlarının iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki farkındalığını 
ve bilincini artırmak için çalışmalar 
yapmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği 
performansının iyileştirilmesi amacıyla, 
organizasyonun her kademesinin ve 
paydaşların katılımı sağlanmaktadır. 
Mevcut ve gelecekteki faaliyetler için 
çalışanlar, tedarikçiler ve yerel toplum 
ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
açık bir diyalog kurulmakta; müşteriler, 
çalışanlar, tedarikçiler ve kamunun 
endişeleri doğrultusunda gerekli 
düzeltici işlemler yapılmaktadır.

Türk Hava Yolları, tüm faaliyetlerinin 
iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit 
etmekte; iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını önlemek için bu risklere 
ait aksiyon planları geliştirmektedir. 
Çalışma ortamının gözetimi ve 
koruyucu hekimlik çalışmalarının 
sürekliliğini sağlamakta; çalışanlara, alt 
işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı sağlamak 
için gerekli altyapıyı oluşturmaktadır. 
Kritik fonksiyonlarda görev alan 
çalışanların gerçekleştireceği 
operasyonlara fiziksel ve tıbbi boyutta 
hazır olmalarını sağlamakta; acil 
durumlara karşı hazırlıklı ve Ulusal Acil 
Müdahale Birimleri ile irtibat halinde 
olmaktadır.

İnsan Kaynakları 

30 BİNE YAKIN ÇALIŞANIYLA 
GÜLERYÜZLÜ HİZMET

Türk Hava Yolları, 
iş sağlığı ve güvenliği 
alanında uymakla 
yükümlü olduğu ulusal, 
yasal ve diğer şartlar 
ile havacılık sektörüne 
ait uluslararası 
kurallara uygun 
hareket etmektedir.

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

29.491

2019 yılı içerisinde Ortaklığın insan 
kaynağı ihtiyacı doğrultusunda 2.103 
kabin memuru, 810 kokpit personeli, 
701 yurt içi yer personeli, 14 yurt dışı 
merkez tayinli, 314 yurt dışı mahalli 
personel olmak üzere 3.942 kişi 
istihdam edilmiştir. 2019 yıl sonu 
itibarıyla Türk Hava Yolları’nın 15.915’i 
erkek (%53,96) ve 13.577’si (%46.04) 
kadın olmak üzere toplam 29.491 
çalışanı bulunmaktadır. Çalışanların 
ortalama kıdem yılı 6,77 yıl ve ortalama 
yaşı 34,46’dır. Ortaklık bünyesinde 
çalışanlardan %38,67’si yer personeli, 
%19,80’i kokpit ekibi ve %41,53’ü kabin 
ekibidir. 2019 yıl sonu itibarıyla toplam 
uçak sayısı, kargo uçakları dâhil, 350 
olan Türk Hava Yolları’nda uçak başına 
düşen personel sayısı 84,26’dır.

2019 yıl sonu itibarıyla 
toplam uçak sayısı, 
kargo uçakları dâhil, 
350 olan Türk Hava 
Yolları’nda uçak başına 
düşen personel sayısı 
84,26’dır.

ETKİN VE VERİMLİ İNSAN 
KAYNAKLARI POLİTİKASI

Türk Hava Yolları’nın insan kaynakları 
politikası, Türk Hava Yolları’nın stratejik 
plan ve hedefleri doğrultusunda 
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 
bilincinin oluşmasının sağlanması, 
personel istihdamı, geri bildirim 
sistemi, eğitim ve geliştirme, özlük 
işlemleri, sosyal ve ekonomik 
haklar, personel memnuniyetinin 
sağlanması, çalışma düzeni, disiplin ve 
ödüllendirme işlemleri insan kaynakları 
politikasının uygulama alanlarıdır. 
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Uyumluluk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 

OPERASYON VE SÜREÇ 
DENETİMİYLE SAĞLANAN 
YÜKSEK KALİTE STANDARDI

UYUMLULUK YÖNETİMİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Her yıl genişlettiği uçuş ağı, hızlı bir 
ivmeyle artış gösteren filosu ve artan 
yolcu sayısı ile sektörün öncü hava 
yolları arasında yer alan Türk Hava 
Yolları, faaliyet alanı ve kapsamındaki 
gelişme ve değişikliklerini planlarken 
ve yönetirken müşteri beklentilerinin 
de ötesinde bir kalite anlayışını 
gözetmekte; çevre dostu bir 
yaklaşımla hareket etmekte ve yaşam 
döngüsünü dikkate almaktadır. 

Türk Hava Yolları’nın yakaladığı istikrarlı 
ticari, finansal ve operasyonel yükselişi 
ve sürdürdüğü başarıyı var eden 
unsurlar arasında, Ortaklığın etkin 
uyumluluk izleme 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 uygunluğunu 
güvence altına almayı,

• Havacılık operasyonlarının, ulusal 
ve uluslararası sivil havacılık 
otoritelerinin en üst düzeyindeki 
emniyet ve güvenlik kurallarına 
uygun olarak gerçekleştirilmesini 
güvence altına almayı,

Türk Hava Yolları, tüm 
faaliyetlerini müşteri 
memnuniyetinden 
taviz vermeden tabi 
olunan kanunlar, ulusal 
ve uluslararası sivil 
havacılık kurallarına 
uyumlu, çevre 
dostu teknoloji 
ve yöntemleri 
tercih ederek 
gerçekleştirmektedir.

• Müşterilerinin beklentilerini 
karşılamanın da ötesinde, 
beklentileri aşmayı hedefleyen 
hizmet kalitesini yakalamayı ve 
sürdürülebilirliğini garanti altına 
almayı,

• Geniş ve güçlü iş ağını sürekli kılmayı 
ve çalışanları ile fark yaratmayı 
amaçlamaktadır.

Türk Hava Yolları, müşterilerine 
sunduğu hizmetler için tedarikçi ve 
taşeronlarından sağladığı ürün ve 
hizmetleri, kendi ürettiği hizmetlerden 
farklı görmemekte ve bu kapsamda 
yürütülen tüm faaliyetleri de 
Uyumluluk İzleme Sistemi içerisine 
dahil etmektedir. 

2019 yılında da her operasyon 
sahasında tedarik edilen ürün 
ve hizmetler denetlenerek, Türk 
Hava Yolları hizmet standartlarının 
sağlanması güvence altına alınmıştır. 
Denetimler ulusal ve uluslararası kabul 
görmüş kuruluşlar tarafından verilen 
eğitimlerle yetkinliği sağlanmış 64 
denetçi ile gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca, Türk Hava Yolları denetçileri, 
International Aviation Transportation 
Association (IATA) adına diğer 
havacılık kuruluşlarına; 
• IATA DAQPC (De/Anti-Icing Quality 

Control Pool) 
• IOSA (IATA Operational Safety 

Audit) 
• IATA ISAGO (Safety Audit for 

Ground Operations)

denetimlerini gerçekleştirmektedir.

 

KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

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 
göstermektedir. 

Türk Hava Yolları, 2015 yılı itibarıyla 
yolcu taşımacılığı hizmeti kapsamında 
uygulamakta olduğu TS EN ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Sistemi’ne 2019 
yılında kargo taşımacılığı hizmetini 
de dâhil ederek, yolcularının yanı sıra 
kargo müşterilerinin şikâyetlerini de 
daha sistematik, daha etkin ve daha 
verimli şekilde yönetmeye başlamıştır. 

2019 yılında bağımsız denetim 
firmasının gerçekleştirdiği gözetim 
tetkikleri sonucunda sertifikalarının 
geçerliliğini devam ettiren Türk Hava 
Yolları, müşteri geri bildirimlerinden 
elde edilen bilgiler sayesinde, ürün 
ve hizmetlerini iyileştirmekte ve 
sürekliliğini sağlamaktadır. 

BİLGİ GÜVENLİĞİ 

Türk Hava Yolları, 2017 yılından 
beri uyguladığı TS ISO/IEC 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
ile müşterilerinin, tedarikçilerinin, 
çalışanlarının her tür bilgisini ulusal 
ve uluslararası yasalar, mevzuatlar, 
sözleşmeler çerçevesinde gizli 
tutmakta; güvenliğini sağlamakta; 
gerektiğinde imha etmekte ve 
anonimleştirmektedir.

2019 yılında bağımsız denetim 
firması tarafından gerçekleştirilen 
gözetim tetkiki sonucunda belgesinin 
devamlılığını sağlayan Türk Hava 
Yolları, çalışan ve paydaşlarının bilgi 
güvenliği farkındalıklarını sağlamak 
amacı ile eğitim ve denetim 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

Türk Hava Yolları, çevrenin 
korunması amacıyla; faaliyet, ürün 
ve hizmetlerine ait çevre boyutlarını 
belirleyerek; bu çevre boyutlarından 
doğabilecek çevresel etkileri minimize 
etmek, mümkünse ortadan kaldırmak 
için kontrol önlemleri belirlemekte ve 
aksiyonlar almaktadır.

Çalışanlarının maruz kalacağı 
tehlikeleri kontrol altına alıp, riskleri 
yöneterek iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını önlemek; çalışanlarına, 
alt işverenlerine ve ziyaretçilerine 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamak için gerekli altyapıyı 
oluşturmaktadır. 2013 yılından bu yana 
toplumsal sorumluluk bilinciyle TS 
EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi’ni uygulamakta ve 
standart gerekliliklerine uyumlu bir 
şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Türk Hava Yolları, bağımsız denetim 
firmaları tarafından gerçekleştirilen 
tetkik sonucunda bu yıl da her iki 
belgesini yenilemiştir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Türk Hava Yolları, çevre politikasında 
da taahhüt ettiği üzere günümüzün 
en önemli çevre sorunlarından biri 
olan iklim değişikliği ile mücadele 
etmektedir. Bu doğrultuda; 
yakıt verimliliğinin artırılması için 
faaliyetlerini optimize ederek; yeni 
teknolojilere yatırım yaparak ve 
altyapısını iyileştirerek sera gazı 
emisyonunu azaltıcı tedbirler 
almaktadır.

Türk Hava Yolları, yakıt verimliliği 
alanındaki çalışmaları ile 10 sene 
öncesine kıyasla %20 daha verimli 
uçuşlar gerçekleştirmekte ve yakıt 
azaltımı uygulamaları neticesinde 
2019 yılında 55.492 ton yakıt tasarrufu 
sağlayarak; 174.800 ton karbon 
emisyonunun atmosfere salınımını 
engellemiştir.

Dünyanın en genç uçak filolarından 
birine sahip olan Türk Hava Yolları, 
2023 yılına kadar filosuna eklemeyi 
planladığı, daha yüksek yakıt 
verimliliğine sahip yeni nesil uçaklar 
sayesinde filo yaşı konusundaki 
liderliğini sürdürmeyi, karbon ve 
gürültü emisyonlarını daha da 
azaltmayı hedeflemektedir. 

Türk Hava Yolları’nın filosuna eklediği 
%15 daha az yakıt tüketimi sağlayan, 
Airbus 321 NEO uçakları Türk Hava 
Yolları’nın çevreci yaklaşımına hizmet 
eden önemli yatırımlarından biridir.
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oluşan sera gazlarını hesaplamakta, 
izlemekte ve raporlamaktadır. TS EN 
ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının 
ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş 
Seviyesinde Hesaplanması Standardı 
çerçevesinde hesapladığı ve 
raporladığı sera gazları, üçüncü taraf 
doğrulayıcı kuruluşlar tarafından 2016 
yılından bu yana doğrulanmaktadır.

Türk Hava Yolları, Avrupa içi 
uçuşlarından kaynaklanan 
emisyonlarını European Union 
Emission Trading System (EU-ETS) 
kapsamında izlemekte, raporlamakta 
ve doğrulatmaktadır. Oluşan 
emisyonlarını offset için gerekli 
uygulamalarını yerine getirmektedir. 
EU-ETS’nin yanı sıra, havacılık 
endüstrisinden kaynaklanan CO2 
emisyonların neden olduğu etkileri 
azaltmak amacıyla, International 
Civil Aviation Organization (ICAO) 
tarafından uygulamaya alınan Carbon 
Offsetting and Reduction Sheme 
for International Aviation (CORSIA 
Tasarısı)’a gönüllük esasına dayanan 
Pilot Fazında uymayı taahhüt etmiş 
ve 2019 yılı itibarıyla tüm uçuşlarından 
kaynaklanan emisyonlarını izlemeye 
başlamıştır. İlerleyen dönemde, 
CORSIA’yı uygulayacağını taahhüt 
eden üye devletler arasındaki 
uçuşlarından kaynaklanan 
emisyonlarını offset edecektir.

IOSA

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 Sertifikasına 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. 
Türk Hava Yolları, 2019 yılında IOSA 
Sertifikasını yenileyerek devamlılığını 
sağlamıştır.

SAFA 

European Aviation Safety Agency 
(EASA) tarafından yürütülen 
Safety Assessment of Foreign 
Aircraft (SAFA) programına üye 
ülkelerin Sivil Havacılık Otoriteleri 
tarafından Ortaklık uçaklarına 
yapılan denetimler neticesinde 
elde edilen SAFA oranında, Türk 
Hava Yolları, 2019 yılını 0,18 SAFA 
oranı ile kapatmıştır. SAFA oranı 
ortalaması 0,43 olan Avrupa ülkeleri 
operatörleri ile karşılaştırıldığında 
oldukça başarılı bir sonuç olan bu 
oranın elde edilmesinde, daha 
etkin yönetilen ulusal ve uluslararası 
ilişkilerin yanı sıra, Ortaklık uçaklarına 
SAFA programı ile aynı yöntemle 
uygulanan, Türk Hava Yolları SACA 
ekibi tarafından gerçekleştirilen Safety 
Assessment of Company Aircraft 
(SACA) Programı’nın da büyük etkisi 
bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları, son 3 yıl içerisinde 
bulgu sayısındaki düşüş ve Avrupa’da 
önde gelen operatörler içerisindeki 
başarılı ve istikrarlı SAFA oranı grafiği 
ile uçuş emniyetliliğini sürdürmektedir.

Bu bağlamda Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür 
belgesi de bu başarıyı onaylamaktadır.

Türk Hava Yolları, bu sorumluluk 
bilinciyle ulusal ve uluslararası 
arenada sürdürülebilirlik çalışmalarını 
destekleyerek üyesi olduğu birliklerin 
sürdürülebilirlik komitelerinde aktif 
rol almaktadır. Havacılık sektöründe 
sürdürülebilirliğe yön veren öncü 
şirketlerden biri olan Türk Hava 
Yolları, 2020 yılında da sürdürülebilirlik 
çalışmalarını sistematik olarak 
yürütmeye devam edecektir.

SERA GAZI EMİSYONLARININ 
YÖNETİMİ
 
Türk Hava Yolları, uçuş faaliyetleri 
ile yurt içi çalışma alanlarında 
sürdürdüğü faaliyetler sonucu 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Günümüz toplumlarında, insanların 
refah seviyeleri doğrultusunda artan 
ihtiyaçlarının giderilmesi için doğal 
kaynakların kontrolsüzce kullanılması, 
ekolojik dengelerin felaket 
boyutlarında bozulmasına sebep 
olabilmekte, çevre için potansiyel bir 
tehlike yaratmaktadır. Hem toplumun 
ihtiyaçlarının karşılanması hem de 
ekolojik dengenin korunabilmesi 
için kuruluşların faaliyetlerini 
“sürdürülebilirlik” çerçevesinde 
değerlendirmesi bu potansiyel 
tehlikenin kontrol altında tutulması 
için mutlak bir şarttır.

TCO

Türk Hava Yolları, sahip olduğu 
European Aviation Safety Agency 
(EASA) Third Country Operator (TCO) 
Sertifikası ile EASA üyesi ülkelere 
yolcu ve kargo taşımacılığı yapma 
yetkisine sahiptir. Türk Hava Yolları’nın 
ilk olarak 2015 yılında sahip olduğu 
EASA TCO Sertifikasının devamlılığının 
sağlanması; EASA’nın kurallarına 
uyumlu, emniyetli ve güvenli bir 
hava yolu olduğunun en önemli 
göstergesidir. Türk Hava Yolları, 2019 
yılında da EASA TCO Sertifikasının 
devamlılığını sağlamıştır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI AKTİF 
ROL ALINAN ÇALIŞMA GRUPLARI

Türk Hava Yolları, uygulamış olduğu 
Uyumluluk İzleme Sisteminin başarılı 
uygulamalarını uluslararası arenada 
paylaşarak, sektörün iyi uygulamalarını 
elde ederek, her geçen gün uyumluluk 
izleme sistemini daha etkin ve verimli 
hale getirmektedir. 

SAFA ORANI

0,18

Uyumluluk İzleme Sisteminin 
uygulanması, sürekliliğin sağlanması 
ve iyileştirilmesinde görev alan Türk 
Hava Yolları çalışanları,

• IATA EOC (Environmental Oversight 
Council) Group, 

• IATA Sustainability Environmental 
Advisory Council,

• TIACA (The International Air Cargo 
Association) Sustainability Working 
Group,

• Star Alliance Sustainability Virtiual 
Expert Community, 

• TSHA (Türk Sivil Havacılık 
Akademisi),

• CAA INg Consultant/intervenant,
• SHGM (Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü), Kabin Emniyet Grubu,
• ICAO (International Civil Aviation 

Organization) Cabin Safety Group

çalışma gruplarına, sahip oldukları 
yetkinlik ve tecrübeleri göz önünde 
bulundurularak ulusal ve uluslararası 
havacılık otoriteleri tarafından seçilmiş 
olup, bu gruplarda aktif olarak görev 
almaktadırlar.

SAFA ORANI PARAMETRELERI DEĞIŞIMI
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ALINAN ULUSLARARASI 
ÖDÜLLERLE TAÇLANAN 
MARKA DEĞERİ

TÜRK HAVA YOLLARI MARKASI

Elde ettiği başarılarla sektörde bayrak 
taşıyıcı rol üstlenen Türk Hava Yolları, 
geçtiğimiz yıllarda birçok defa olduğu 
gibi 2019 yılında da marka değeriyle 
Brand Finance tarafından “Türkiye’nin 
En Değerli Markası” seçilmiştir.

Bağımsız araştırma kuruluşu Nielsen 
tarafından 55 ülkede gerçekleştirilen 
gerçekleştirilen araştırmaya göre 
Türk Hava Yolları, “Dünyanın En Çok 
Bilinen İkinci Hava Yolu” ve “Dünyanın 
En Çok Tercih Edilen Hava Yolu” olarak 
görülmektedir.

Dünyanın en çok ülkesine uçan 
hava yolu olan Türk Hava Yolları, 
dünyanın en prestijli ödüllerinden 
biri olan Campaign Agency & Brand 
of the Year’da da büyük bir başarı 
elde ederek, “Ulaşım & Konaklama” 
kategorisinde “Yılın Markası” seçilmiştir.

RIDLEY SCOTT KAMPANYASI

Türk Hava Yolları, dünyaca ünlü 
yönetmen Ridley Scott ile yeni 
marka kimliğinin ilk defa yer 
aldığı bir lansman filmi projesi 
gerçekleştirmiştir. Proje lansmanı; 3 
Şubat’taki Super Bowl 2019 reklam 
kuşağında, filmin 30 saniyelik versiyonu 
ile yapılarak Türk Hava Yolları YouTube 
kanalındaki ana filme yönlendirme 
yapılmıştır.

Türk Hava Yolları, 
Campaign Agency & 
Brand of the Year’da 
da büyük bir başarı 
elde ederek, “Ulaşım 
& Konaklama” 
kategorisinde “Yılın 
Markası” seçilmiştir.

Söz konusu lansman kampanyası 
ile, uçuş merkezimiz olan İstanbul 
Havalimanı’nın Türk ve dünya 
havacılığına kazandıracağı ivmenin 
vurgulanması, yeni görsel kimlik 
doğrultusunda hazırlanan marka 
kıyafetlerinin ve kabin içi tasarımların 
ilk defa kamuoyu ile paylaşılarak 
markanın değişiminin vurgulanması 
ve Türkiye tanıtımı vasıtasıyla turizme 
ve Ortaklığa katkı sağlanması 
hedeflenmiştir. 
 
Kampanyamız toplamda 25 ülkede 
açık hava gösterimi ve sinemada 
yayında olacak şekilde planlanmış; 25 
ülkeye ek olarak global kanallarda da 
yayınlar gerçekleştirilmiştir. 3.000’den 
fazla sinema salon kullanımı ile yaklaşık 
30 milyonluk izleyiciye ulaşılmıştır.  

Filmin yayınlanmasının ardından 4 
Şubat’tan itibaren tüm dünyada 1.169 
haber, Türkiye’de 122 haber olmak 
üzere 22 dilde 45 ülkede toplam 
1.291 haber yayınlanmıştır. Yayınlanan 
haberlerin en çok yayınlandığı ülkeler 
sırasıyla 899 haber ile ABD, 46 haber 
ile Birleşik Krallık, 40 haber ile Kanada 
olmuştur. Yayınlanan haberlerin 1.261’i 
online, 30’u ise basılı mecralarda 
yer almıştır. Yayınlanan bu haberler 
sonucunda 1,5 milyar toplam erişim 
sağlanmıştır. Super Bowl’da yayınlanan 
reklam hakkındaki haberlerin 228’i 
aralarında Adweek, Just Jared, USA 
Today, The Playlist, UPROXX, Yahoo, 
CBS, NFL, Chicago Tribune, Comic 
book, Movies.com’un da olduğu 
önemli mecralarda yer almıştır. 

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 
KAMPANYASI 

Turkish Airlines EuroLeague 
sponsorluğu kapsamında hazırlanan 
reklam kampanyası Kristal Elma 
Türkiye Reklam Ödülleri yarışmasında 
“Sponsorluk Uygulaması” ve “Veriden 
Doğan Yaratıcılık” dallarında 2 ödül 
kazanmıştır. Aynı zamanda Felis 
Ödüllerinde de “Verinin Yaratıcı 
Kullanımı”, “Spor Olaylarında Marka 
Deneyimi”, “Spor Olaylarında Ürün ve 
Marka Yerleştirme” ve “Veri Toplamada 
Yaratıcılık” dallarında 4 ayrı ödüle 
layık görülmüştür.  Söz konusu reklam 
kampanyası İspanya, İtalya, Fransa, 
Yunanistan ve Rusya’da televizyon, 
sinema, basılı mecra ve açık hava 
mecralarında yayınlanmıştır.
 
Turnuva hakkında toplamda 
11.495 haber yayınlanmış; sezon 
boyunca 27 milyar toplam erişime 
ulaşılmıştır. 4.664’ü İspanya’da, 2.622’i 
Yunanistan’da, 1.287’si Türkiye’de, 385’i 
Almanya’da, 280’i Rusya’da, 200’ü 
Birleşik Krallık'ta olmak üzere toplam 
39 dilde 79 ülke basınında haberler 
yayınlanmıştır. Yayınlanan haberlerin 
11.033’ü online mecralarda, 461’i ise 
basılı mecralarda yer almıştır.

TURKISH AIRLINES OPEN 
KAMPANYASI

Antalya’da gerçekleştirilen Turkish 
Airlines Open Golf Turnuvası 
kapsamında Eylül ayı içerisinde 
Amerika, İngiltere, Japonya, Kore, 
Afrika, İsveç, İtalya, İspanya ve 
Almanya’da televizyon ve dergilerde 
reklam kampanyası gerçekleştirilmiştir. 

Turnuva süresince 12 farklı mecrada 
yer alan dijital reklam kampanyasında 
display yayınlarda toplam 26.000 
tıklanma, sosyal medya yayınlarında 
49.000 tıklanma elde edilmiştir. 
Kampanya yayınlarında dinamik 
banner uygulamaları ile reklam yayını 
yapılmıştır. 

Turnuva hakkında 59 ülkede 25 dilde 
6.943 haber yayınlanmıştır. Yayınlanan 
haberlerin en çok yayınlandığı ülkeler 
sırasıyla 1.652 haber ile ABD, 1.644 
haber ile Birleşik Krallık, 1.266 haber 
ile İrlanda, 289 haber ile Avustralya, 
151 haber ile Fransa, 126 haber 
ile Almanya, 154 haber ile Güney 
Afrika, 121 haber ile Kanada, 129 

haber ile Hindistan olmuştur. Ayrıca, 
konuyla ilgili Türkiye’de de 647 haber 
yayınlanmıştır. Yayınlanan haberlerin 
4.844’ü online, 1.280’i TV/radyo, 819’u 
ise basılı mecralarda yer almıştır. 
Yayınlanan bu haberler sonucunda  
16 milyar toplam erişim sağlanmıştır.

TURKISH AIRLINES WORLD 
GOLF CUP

2013 yılından beri düzenlenmekte 
olan Turkish Airlines World Golf Cup 
Amateur Series; 2019 yılında 71 ülkede 
100 destinasyonda gerçekleştirilmiştir. 
Türk Hava Yolları, turnuva ile bölgesel 
ve küresel anlamda iş ilişkilerini 
geliştirmekte; Uçan Şefler, uçak içi 
ikramlar gibi ürünlerini ve geniş uçuş 
ağını tanıtmaktadır. 

TURKISH AIRLINES BOWLING

Dünyanın en büyük kurumsal bowling 
turnuvası olan Turkish Airlines Bowling, 
Türk Hava Yolları’nın en önemli satış 
kanalları arasında bulunan seyahat 
acentelerine dokunmak amacıyla 
2012 yılında başlatılmıştır. Kurumsal 
bir şirketin iş ortakları için düzenlediği, 
gerek destinasyon gerek ülke 
sayısındaki organik büyümesi gerekse 
de kesintisiz sekiz senedir devam 
ettirilmesi dolayısıyla dünyada bir 
ilk olan turnuva, bu bağlamda Felis 
Ödülü kazanmıştır.

 

TURKISH AIRLINES PORSCHE 
TENNIS GRAND PRIX

Son altı yıldır Türk Hava Yolları’nın 
sponsor olduğu Porsche Tennis 
Grand Prix 1978’den beri Almanya’da 
gerçekleştirilmektedir. Bayanlar 
tenisinin önemli turnuvalarından 
biri olan bu organizasyona dünya 
bayan tenisi sıralamasında ilk 10’da 
bulunan sporcular katılmaktadır. 
Bu yıl Nisan ayında başlayan ve isim 
sponsorluğunun Türk Hava Yolları’na 
ait olduğu organizasyonda “Turkish 
Airlines Tie Break Showdown” ile 
dünyanın önde gelen tenisçileri 
arasında bir karşılaşma gerçekleşmiş 
ve kazanana 1 milyon mil hediye 
edilmiştir.

RIDLEY SCOTT 
KAMPANYASI
İZLEYİCİ SAYISI

30
MİLYON
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İSTANBUL HAVALİMANI 
KAMPANYASI
 
İstanbul Havalimanı’nda hazırlanan 
360° interaktif video ile seyahat sever 
kitleye video üzerinden İstanbul 
deneyimi yaşatılmıştır. Kullanıcılara, 
The Sun gibi premium mecralarda 
videoyu izlettirirken, önemli videonun 
içerisine filmde geçen önemli yerlere 
ait barlar yerleştirilmiştir. Seyahate 
ilgili kitlenin bu barlara tıklayarak 
İstanbul Havalimanı, Çırağan Sarayı 
ve Süleymaniye Camii’nde 360° 
derece video deneyimi ile gezmesi 
sağlanmıştır. Bu model ile toplamda 
1 milyon kişiye ulaşılmıştır. 9 ayrı 
bölgede eş zamanlı olarak başlatılan 
kampanya kapsamında, haber ve 
seyahat siteleri ağırlıklı satış odaklı 
bir kampanya gerçekleştirilmiştir. 
98 milyon reklam gösterim, 23 
milyon video izlenme, 35 milyon tekil 
erişim ve 463 bin tıklama elde eden 
kampanya amacına ulaşmıştır.

Taşınma sürecinde ve öncesinde 
sosyal medya hesaplarından sürekli 
iletişim gerçekleştirilmiştir. Tüm sosyal 
medya kanallarından gelebilecek tüm 
kriz bildirimlerine cevap verebilecek 
bir sosyal medya planı oluşturulmuş; 
her an bilgilendirecek, her türlü soru 
ve soruna cevap verebilecek bir 
iletişim yapılması amaçlanmıştır. 

Taşınma süreci ile ilgili global basında 
toplam 1.114 haber yayınlanmış; 
yayınlanan haberler ile 3 milyar toplam 
erişim elde edilmiştir. Söz konusu 
taşınma ile ilgili en fazla haberin 
yayınlandığı ülkeler sırasıyla 260 haber 
ile Almanya ve 244 haber ile Singapur 
olmuştur. Tüm dünyada yayınlanan 
haberlerin 1.050’si online mecralarda 
yer alırken 58’i basılı medyada 
yayınlanmıştır. Aralarında Yahoo, CNN, 
MSN, The New York Times, Mail Online 
UK, Fox News, The Independent, 
Telegraph, Bloomberg, Reuters, Le 
Figaro ve Al Jazeera gibi önemli global 
mecraların da bulunduğu medya 
kuruluşlarında da taşınma haberi 
yayınlanmıştır.

TÜRKİYE ZİRVE FİLMİ KAMPANYASI

Türkiye İmaj Filmi olarak hazırlanan 
Zirve filminin çekimleri, İtalya ve 
Fransa sınırında yer alan, Avrupa’nın en 
yüksek dağı Mont Blanc'te yapılmıştır. 
Çekimler, National Geographic 
yönetmeni ve profesyonel dağcı olan 
Renan Öztürk ile gerçekleştirilmiştir. 
Renan Öztürk, dünyada tırmanılması 
en zor olan Meru Dağı’na tırmanan 
ilk dağcı olma özelliğine de 
sahiptir. Filmin yardımcı görüntü 
yönetmenliğini ise dünyaca ünlü 
görüntü yönetmeni ve profesyonel 
dağcı olan Jonathan Griffith yapmıştır.

Film; 5 kıtada 5 zirveye tırmanan 
Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı 
ve milli atlet olan Necdet Turhan’ın 
yılmadan zirveye tırmanış öyküsünü 
konu almaktadır. 

Necdet Turhan  
Türkiye’nin Görme Engelli İlk Dağcısı

BU BAYRAĞI ZİRVEYE TAŞIYANLAR
BİRBİRLERİNİ NEREDE OLSA TANIRLAR

Taşınma süreci ile 
ilgili global basında 
toplam 1.114 
haber yayınlanmış; 
yayınlanan haberler 
ile 3 milyar toplam 
erişim elde edilmiştir.

LEGO® UÇUŞ EMNİYET FİLMİ 

Türk Hava Yolları 2019 Mart ayında 
gerçekleştirdiği LEGO® Safety Movie 
2 kampanyasında programatik TV 
kullanarak, Smart TV’lerin içerisindeki 
online tool/app üzerinden yayın 
yapmıştır. Kampanyada video 
izlenmelerinin tamamlanma oranı 
%80,25, videoların görünürlük oranı ise 
%65 olarak gerçekleşmiştir.
 
TURKISH CARGO MISSION RESCUE 
- SİRK ASLANLARI

Turkish Cargo’nun marka bilinirlik 
skorlarını artırmak ve operasyon 
gücünü tanıtabilmek amacıyla, 
canlı hayvan taşımacılığı konusu, 
iletişim gündemine alınmıştır. Turkish 
Cargo’nun yük değil, canlı taşıdığı 
bir B2C iletişiminin hedef kitlede 
duygusal bir karşılık bulması stratejisini 
oluşturmuştur. 

Söz konusu projede, hayvan hakları 
misyonu taşıyan bir kuruluşun 
Ukrayna’da zor şartlar altından 
kurtardığı 4 sirk aslanı ile ilgili gelen 
bilgiye istinaden bu aslanları doğal 
yaşamlarına kavuşturma fikri üzerinde 
çalışılmıştır. Film, Turkish Cargo’nun 
LinkedIn hesabı ve Ortaklığın sosyal 
medya hesaplarında da paylaşılmıştır. 
YouTube’da %82,8 tamamlanma oranı 
yakalayan video, %98,6 beğeni ile kanal 
ortalamasının üzerine çıkmıştır. Turkish 
Cargo hiçbir medya desteği olmadan 
2.703 konuşulma ile Türkiye Twitter TT 
listesine girmiştir. 

PINK CAP - MEME KANSERİ 
FARKINDALIK AYI

Türk Hava Yolları tarafından meme 
kanseri farkındalık ayına özel 
geliştirilen Instagram Pink Cap AR 
filtresi ve Kaptan Pilot Bilge Derin 
ile çekilen özel video projesiyle ilgili 
7.245 hesaptan retweet ve beğeniler 
dâhil olmak üzere 7.522 paylaşım 
yapılmıştır. Paylaşılan içeriklerin 277’si 
haber içeriklerini kapsamaktadır. 
Paylaşımların Facebook, Instagram ve 
Twitter’daki potansiyel görüntülenme 
sayısı ise 103.462.865’tir. AR filtre 
ile 8.230 çekim yapılmış, yapılan 
paylaşımlar neticesinde 600.000 
gösterim elde edilmiştir. GIF’lerin 
görüntüleme sayısı ise 2.500.000'e 
ulaşmıştır.

AVEDA VE BOBBI BROWN İLE 
İŞ BİRLİĞİ

Türk Hava Yolları, tüm kabin ekibi 
görünümünde aynı standardı 
sağlayabilmek amacıyla dünyanın 
önde gelen güzellik markalarından 
Bobbi Brown ile iş birliği 
gerçekleştirmiştir. Doğal makyajı 
moda sektörüyle tanıştıran Bobbi 
Brown ile yapılan iş birliği kapsamında 
kabin ekiplerinin standart bir 
görünüme ulaşmasını sağlamak 
amacı ile makyaj uygulama videoları 
hazırlanmıştır.

Yine bu bağlamda kabin ekiplerinin 
yeni kıyafetleri ile uyum sağlayacak, 
bakımlı ve profesyonel görünümü 
güçlendirecek bir saç stili 
oluşturulması amacıyla dünyaca 
ünlü doğal ve doğa dostu saç 
bakımı markası Aveda ile bir iş birliği 
gerçekleştirilmiştir. Bu iş birliği ile 
Türk Hava Yolları’nın kabin ekiplerinin 
saçları Aveda ile şekillendirilmiş ve 
yenilenen stilleri yüksek performanslı 
doğal türevli Aveda ürünleri ile 
tamamlanmıştır.
 

DİJİTAL REKLAM KAMPANYALARI 

Türk Hava Yolları’nın stratejileri 
kapsamında bölgesel satışların 
artırılmasına yönelik iletişim çalışmaları 
ve global yayınlarda öncelikli hedef 
pazarlarında ürün/hizmet iletişim 
çalışmaları, yeni açılan hatlara dair 
iletişim çalışmaları ve sponsorluk 
iletişim çalışmaları yapılmıştır.

2019 yılı genelinde; 
• 3.786.841.101 reklam gösterimi,
• 19.172.674 reklam tıklaması,
• 284.688.634 video izlemesi alınmıştır.

2018 yılında 116 olan yurt dışı 
kampanya sayısı %55 artışla 2019 
yılında 180’e ulaşmıştır. 

Kampanya detayları;
• 71 adet Beyond Varışlı Satış 

Kampanyası
• 56 adet İmaj Kampanyası
• 41 adet Türkiye Varışlı Satış 

Kampanyası 
• 12 adet Diğer Kullanımlar
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yılında 40.584 adet haber yayınlanmış; 
bu haberlerin %45'i olumlu, %47'si 
tarafsız, %8’i ise olumsuz tonda ele 
alınmıştır. Bu haberler sonucunda 
130 milyarın üzerinde toplam erişim 
elde edilmiştir. Aralarında The New 
York Times, Forbes, Business Traveller, 
CNBC, Glamour, The Sun, National 
Geographic, Le Monde, La Stampa, 
Al Mundo, Vogue, Cosmopolitan, GQ, 
Conde Nast Traveller gibi dünyanın 
en önemli medya kuruluşlarının 
bulunduğu mecraların editör, sunucu 
ve yazarlarıyla 2019 yılında 245 PR 
medya iş birliği gerçekleştirilmiştir.

Brezilyalı ünlü eski futbolcu Kaka 
Leite, havacılık alanında dünyadaki 
en etkili kişiler arasında yer alan Sam 
Chui, ABD’li ünlü oyuncu, şarkıcı ve 
sosyal medya fenomeni Victoria 
Justice, Brezilyalı ünlü oyuncu, 
model ve sosyal medya fenomeni 
Deborah Secco, Güney Afrikalı ünlü 
R&B sanatçısı Kiernan Jarryd Forbes 
"AKA", Güney Afrika’nın ilk Netflix 
yapımı olan Shadow dizisinin başrol 
oyuncularından Amanda Du Pont ve 
ünlü İtalyan dağcı Danilo Callegari 
başta olmak üzere 2019 yılında toplam 
141 PR iş birliği gerçekleştirilmiştir.
 
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

• Webby Awards (2019): The Journey 
Filmi ile Webby Honoree Ödülü 

• PR Week (2019): Lego Emniyet 
Filmi ile Şubat Ayının En İyi İletişim 
Kampanyası Ödülü 

• Turkish Airlines EuroLeague Flight 
Time Projesi:

• Verinin Yaratıcı Kullanımı (Felis 
Büyük Ödül)

• Markalı İçerik ve Eğlence/Spor 
Olaylarında Marka Deneyimi (Felis) 

• Markalı İçerik ve Eğlence/Spor 
Olaylarına Ürün/Marka Yerleştirme 
(Felis) 

• Verinin Yaratıcı Kullanımı/Veri 
Toplamada Yaratıcılık (Felis)

• Medya Kullanımı/Sponsorluk 
Uygulaması (Kristal Elma/Kristal 
Ödül)

• Sosyal Medya ve Aktivasyon/Verinin 
Yaratıcı Kullanımı-Veriden Doğan 
Yaratıcılık (Kristal Elma/Gümüş 
Ödül)

GLOBAL MEDYA YATIRIMLARI

Global yayın yapan aşağıdaki 
kanallarda yıl boyunca çeşitli 
programlara “sunar-sundu” 
sponsorluğu gerçekleştirilmiştir:

• BBC (Travel Show),
• CNN (Richard Quest - Ouest’s World 

of Wonder),
• Eurosport (Daily News),
• Euronews Meteo Airport,
• Bloomberg (Markets Close),
• TRT World (Showcase ve Beyond 

The Game),
• Anews Sport News

GLOBAL PR VERİLERİ

İstanbul Havalimanı Taşınma Süreci, 
Yeni Kabin Üniformaları, Super Bowl - 
Ridley Scott ile çekilen “The Journey” 
Reklam Filmi, Turkish Airlines Open 
Golf Turnuvası, Yeni Boeing 787-9 
Dreamliner uçaklar, Turkish Airlines 
Euroleague Final Four, Sharjah, 
Marrakech, Strazburg, Port Harcourt, 
Bali, Pointe-Noire, Mexico City, 
Cancun, Luksor, Rovaniemi ve Xi’an 
Hat Açılışları, Yeni Versace amenity 
kitleri ve Codeshare anlaşmaları 
gibi konular başta olmak üzere 2019 

2019 yılında toplam 
141 PR iş birliği 
gerçekleştirilmiştir.

FAS

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu
şimdi yeni bir noktaya daha uçuyor.

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ
MARAKEŞ
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SAĞLIKLI NAKİT AKIMI VE 
LİKİDİTE TEMİNİNİ AMAÇLAYAN 
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 
UYGULAMALARI

Türk Hava Yolları’nın finansal risk 
yönetimi politikası temel olarak 
gelecekteki sağlıklı nakit akımı ve 
likidite teminini amaçlamaktadır. 

Nakit akım riski: Operasyonel 
faaliyetler ile operasyon dışındaki 
yatırım ve finansman gibi işlemler 
sonucunda oluşan kısa, orta ve uzun 
vadeli nakit giriş/çıkışında oluşacak 
uyumsuzluğun şirket faaliyetlerini 
sekteye uğratması.

Akaryakıt fiyatı riski: Jet yakıtı 
fiyatındaki değişimlerin nakit ve kârlılık 
üzerindeki etkisi.

Faiz oranı riski: Faiz oranlarındaki 
değişimin finansman maliyeti ve 
portföy getirisi üzerindeki etkisi.

Döviz kuru riski: Ortaklığın gelir ve 
giderlerini teşkil eden farklı para 
birimlerinin değerlerinde oluşacak 
değişimlerin nakit akımı ve kârlılık 
üzerindeki etkisi.

Karşı taraf riski: Ortaklığın 
gerçekleştirdiği finansal işlemlere, 
karşı taraf olan kurumların temerrüde 
düşmesi durumunda yükümlülüklerini 
yerine getirememesi ve bunun 
sonucunda oluşabilecek kayıplar.

Her ay düzenli olarak 
ileriye dönük
Ortaklık nakit akım 
tahmin çalışması
yapılmaktadır.

Swap ve opsiyon 
temelli türev ürünler
kullanılarak riskten 
korunma işlemleri
yapılmaktadır.

NAKİT AKIM RİSKİ YÖNETİMİ

Etkin bir nakit yönetimi politikasının 
tesis edilmesi ve uygulanması 
Ortaklığın üzerinde hassasiyetle 
durduğu unsurların başında 
gelmektedir. Nakit akım riskinin etkin 
bir şekilde yönetilebilmesi açısından, 
her ay düzenli olarak ileriye dönük 
Ortaklık nakit akım tahmin çalışması 
yapılmaktadır. 

Ayrıca; şirket devamlılığının 
sağlanabilmesi açısından, 
bulundurulması gereken asgari nakit 
seviyesi de belirlenmiştir. Mevcut 
ve gelecekte oluşması öngörülen 
nakit tutarları bu seviyeye göre takip 
edilmekte ve asgari nakit seviyesinin 
altına düşülmemesi konusunda gerekli 
aksiyonlar alınmaktadır.

AKARYAKIT FİYATI RİSKİ YÖNETİMİ

Akaryakıt fiyatlarında oluşacak 
değişimler hem nakit akımı hem 
de şirket kârlılığı üzerinde büyük bir 
dalgalanma oluşturma potansiyeline 
sahiptir. Söz konusu etkinin asgari 
seviyede tutulabilmesi amacıyla 
Ortaklık, akaryakıt fiyatı riskinden 
korunma stratejisi geliştirilmiştir.

Bu çerçevede en fazla gelecek 24 
aylık dönemi kapsayacak vadede 
ve bir sonraki ayın öngörülen yakıt 
tüketiminin en fazla %60’lık kısmına 
ulaşacak miktarda riskten korunma 
işlemi yapılmaktadır. Söz konusu 
işlemler için swap ve opsiyon 
temelli primli/primsiz türev ürünler 
kullanılmaktadır. 
 
Riskten korunma işlemlerinde fiyatı, 
jet yakıtı fiyatı ile tarihi olarak yüksek 
ilişkiye sahip ve piyasa derinliği daha 
fazla olan ham petrol dayanak varlığı 
üzerine dizayn edilmiş türev ürünler 
kullanılmaktadır. 

FAİZ ORANI RİSKİ YÖNETİMİ

Ortaklık başta uçak temini olmak 
üzere, yapmış olduğu tüm yatırımların 
finansmanından ötürü uzun vadeli 
bir borç portföyü taşımaktadır. 
Faiz riskinin kontrol edilebilir bir 
seviyede tutulabilmesi amacıyla, 
swap ve opsiyon temelli türev ürünler 
kullanılarak riskten korunma işlemleri 
yapılmaktadır. 

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

DÖVİZ KURU RİSKİ YÖNETİMİ

Gelirlerinin önemli bir kısmını avro 
(EUR) döviz cinsi ile elde eden ve 
harcamalarının büyük bir kısmını ABD 
doları (USD) ve Türk lirası (TRY) döviz 
cinsleri ile gerçekleştiren Ortaklık 
açısından, söz konusu döviz kurlarının 
geçmişteki dalgalı seyri döviz kuru riski 
oluşturmaktadır.

Döviz kuru riskinin yönetimi açısından 
öncelikle doğal riskten korunma 
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 
Ortaklık tarafından yapılan tüm 
anlaşmalarda kontrata baz teşkil eden 
döviz kuru belirlenirken gelir ve gider 
para birimleri kompozisyonunun 
birbirine yakın oranlarda oluşmasının 
temin edilmesi hedeflenmektedir.

Döviz kuru riskinden korunma 
stratejisi doğrultusunda hesaplanan 
USD açık pozisyonunun EUR ile 
kapatılması amacıyla, en fazla 
gelecek 24 aylık dönemi kapsayacak 
vadede ve bir sonraki ayın öngörülen 
açık pozisyonunun en fazla %60’lık 
kısmına ulaşacak miktarda riskten 
korunma işlemleri yapılmaktadır. 
Söz konusu işlemler için forward 
ve opsiyon temelli primsiz 
ürünler kullanılmaktadır. Benzer 
şekilde, hesaplanan Türk lirası açık 
pozisyonunun avro ile kapatılması 
amacıyla, en fazla gelecek 18 aylık 
dönemi kapsayacak vadede ve 

bir sonraki ayın öngörülen açık 
pozisyonunun en fazla %50’lik 
kısmına ulaşacak miktarda riskten 
korunma işlemleri yapılmaktadır. 
Söz konusu işlemler için ise forward 
kullanılmaktadır.

KARŞI TARAF RİSKİ YÖNETİMİ

Ortaklığın yaptığı finansal işlemlere 
karşı taraf olan finansal kuruluşlarda 
oluşabilecek olası sorunlar neticesinde 
ortaya çıkacak kaybın asgari seviyeye 
indirilmesi amacıyla çeşitli önlemler 
alınmaktadır

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 edilmektedir. Eşik değerin 
üzerinde kalan finansal kuruluşlar 
ile de kredi riski değerlendirme 
metodolojisi kapsamında belirlenen 
risk seviyelerine göre atanan limitler 
dâhilinde çalışılmaktadır. 

Ayrıca yurt içi kuruluşlarla “Türev 
Çerçeve Sözleşmesi”, yurt dışı 
kuruluşlarla “International Swaps 
and Derivatives Association” (ISDA) 
ve “Credit Support Annex” (CSA) 
sözleşmeleri imzalanmaktadır.
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YÖNETİM 
KURULU

İCRA 
KOMİTESİ

GENEL 
MÜDÜRLÜK

GN. MD (İNSAN 
KAYNAKLARI) YRD.

GN. MD 
(KARGO) YRD.

GN. MD (KURUMSAL 
GELİŞİM VE BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ) 

YRD.

GN. MD 
(MALİ) YRD.

GN. MD 
(PAZARLAMA VE 

SATIŞ) YRD.

GN. MD (TİCARİ) 
YRD.

GN. MD (UÇUŞ 
İŞLETME) YRD.

GN. MD (YATIRIM 
VE TEKNOLOJİ) 

YRD.

GENEL HAVACILIK 
VIP UÇAKLARI 

OPERASYON BŞK.

İŞTİRAKLER BŞK.

BASIN 
MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZEL BÜRO BŞK.

TEFTİŞ KURULU 
BŞK.

İSTİHDAM BŞK.
KARGO 

PAZARLAMA BŞK.
BT STRATEJİ VE 
YÖNETİŞİM BŞK.

GENEL SATINALMA 
BŞK.

KURUMSAL 
İLETİŞİM BŞK.

İKRAM VE UÇAK İÇİ 
ÜRÜNLER BŞK.

PERSONEL 
YÖNETİMİ BŞK.

KARGO SATIŞ BŞK.
DİJİTAL İNOVASYON 

VE ANALİTİK 
ÇÖZÜMLER BŞK.

MUHASEBE VE 
MALİ KONTROL 

BŞK.

KURUMSAL 
PAZARLAMA 
VE DAĞITIM 

KANALLARI BŞK.

YER İŞLETME BŞK.

SOSYAL VE İDARİ 
İŞLER BŞK.

KARGO ÜRÜN 
YÖNETİMİ BŞK.

KURUMSAL VE 
OPERASYONEL 
ÇÖZÜMLER BŞK.

PAZARLAMA BŞK.

MÜŞTERİ 
ÇÖZÜMLERİ BŞK.

SATIŞ BŞK. 
(1. BÖLGE)

SATIŞ BŞK. 
(2. BÖLGE)

SATIŞ BŞK. 
(YURT İÇİ)

ÜRETİM 
PLANLAMA BŞK.

EĞİTİM BŞK.
KARGO 

OPERASYON BŞK.
ALTYAPI 

OPERASYON BŞK.
FİNANS BŞK.

GELİR YÖNETİMİ 
BŞK.

BÖLGESEL 
UÇUŞLAR BŞK./ANK

KURUMSAL 
EMNİYET BŞK.

UÇUŞ İŞLETME BŞK.

TEKNİK BŞK.

UÇUŞ EĞİTİM BŞK.

ENTEGRE 
OPERASYON 

KONTROL BŞK.

KABİN HİZMETLERİ 
BŞK.

EKİP PLANLAMA 
BŞK.

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER VE 

İTTİFAKLAR BŞK.

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

YATIRIM YÖNETİMİ 
BŞK.

KALİTE GÜVENCE 
BŞK.

KURUMSAL 
İNOVASYON VE 
PROJELER BŞK.

GÜVENLİK BŞK.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine 
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. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı 
ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal 
Yönetim Uyum Raporlamasının 
KAP platformu üzerinden, gönüllü 
ilkelere uyum durumunu raporlamak 
amacıyla Kurumsal Yönetim Uyum 
Raporu (URF) ve mevcut kurumsal 
yönetim uygulamaları hakkında bilgi 
vermek üzere Kurumsal Yönetim 
Bilgi Formu (KYBF) şablonları 
kullanılarak yapılmasına karar 
verilmiştir. Ortaklığımızın söz konusu 
şablonlarından URF’ye https://www.
kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1107-
turk-hava-yollari-a-o adresindeki 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 
Raporu başlığından, KYBF’ye ise yine 
aynı sayfadaki Kurumsal Yönetim 
sekmesinden ulaşılabilir.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nden Ortaklığımızca 
uygulanmayan ilkelere ve bunların 
gerekçelerine şablonlarda ve 
raporun ilgili kısımlarında yer 
verilmiştir. Ortaklığımızda Kurumsal 
Yönetim anlayışının sürekli olarak 
geliştirilmesine ve Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uyum düzeyini 
artırmaya yönelik çalışmalara devam 
edilmektedir. 

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
Türk Hava Yolları bünyesinde yerli 
ve yabancı 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 faaliyet 
göstermek üzere Genel Müdür (Mali) 
Yardımcısı Dr. Murat Şeker’e direkt 
bağlı olarak kurulmuş Yatırımcı İlişkileri 
Müdürlüğü mevcuttur. 

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü 2019 yılı 
içinde, Ortaklığımızla ilgili finansal, 
operasyonel ve stratejik gelişmelerin 
yatırımcı ve analistlerle paylaşılmasına 
yönelik 6 adet yatırımcı konferansı 
ve roadshowa katılmış, 60 adet 
telekonferans görüşmesi ve 80’in 
üzerinde bireysel/kurumsal yatırımcı 
toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu 
konferanslarda ve telekonferanslarda, 
Şirket merkezinde veya yatırımcıların 
ofisinde olmak üzere 140 kurum ve 
fondan 273 yatırımcı/analistle bir araya 
gelinmiştir. Ortaklığımız hakkında 
rapor yayımlayan tüm analistlerle 
iletişim halinde olunmuş, raporların 
hazırlanması aşamasında doğru ve 
sağlıklı bilgiler aktarılmış ve raporlarına 
ilişkin görüşler bildirilmiştir. Mali 
tablolara ilişkin sonuçlar üzerine 3 
adet telekonferans organize edilmiş 
ve bunların kayıtları Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde yayımlanmıştır. 2019 
faaliyet dönemi içinde Ortaklığımıza 
bilgi edinmek amacıyla e-posta 
yoluyla yaklaşık 2.300 adet başvuru 
yapılmıştır. E-posta yoluyla gelen 
başvurular haricinde telefon yoluyla 
da pek çok yatırımcı ve hissedar 
bilgilendirilmiştir.

2015 yılı içerisinde Ortaklığımız 
bünyesinde ilk kez Sürdürülebilirlik 
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 
2019 yılında da sürdürülülebilir bir 
gelecek için yürüttüğü çalışmalara 
ve yatırımlara kararlılıkla devam 
etmiş olup, yönetişim, ekonomi, 
çevre ve sosyal olmak üzere her biri 
kendi bünyesinde birçok önemli 
başlığı barındıran dört temel üzerine 
odaklı bir strateji ile yürüttüğü 
sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren 
2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu 
yayımlamıştır.

Tüm operasyonlarını, topluma, 
ekonomiye ve çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle yürüten 
ve sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmaya devam eden 
Türk Hava Yolları, geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi 2019 yılında 
da sürdürülebilirlik konusundaki 
çalışmaları ve politikaları ile, Borsa 
İstanbul’da işlem gören ve kurumsal 
sürdürülebilirlik performansları üst 
seviyede olan şirketlerden oluşan 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 
almaya hak kazanmıştır.

Paydaşları ile kurduğu şeffaf iletişimi 
daha da geliştirmeyi hedefleyen 
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nün, 
iPad, iPhone ve Android işletim 
sistemli cihazlar üzerinde çalışan 
Yatırımcı İlişkileri Uygulaması 
mevcuttur. 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 etmektedir.

Müdürlük 2019 yılında yürüttüğü 
faaliyetlere ilişkin hazırladığı yıllık 
raporu Ortaklık Yönetim Kurulu’nun 
bilgisine sunmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü 
personelinin bilgileri aşağıda yer 
almaktadır:

Kadir Coşkun
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 13630
E-posta: kadirc@thy.com

Özge Şahin
Yatırımcı İlişkileri Şefi
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 11841
E-posta: ozges@thy.com

Hilal Özmen
Mühendis
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 12976
E-posta: hozmen@thy.com

Nazire Şahan Korkmaz
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 12195
E-posta: nazirekorkmaz@thy.com

Burak Tavukçuoğlu
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 19832
E-posta: b.tavukcuoglu@thy.com

Çağatay Kaan Türkoğlu
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 16104
E-posta: cturkoglu@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 iletişim 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 operasyonel 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 
2019 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. 

2018 yılı hesap ve faaliyetlerinin 
görüşüldüğü Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 28.06.2019 tarihinde, Ortaklık 
merkez adresi olan Yeşilköy Mahallesi, 
Havalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul 
adresindeki Genel Yönetim Binası VIP 
Toplantı Salonunda yapılmıştır. Olağan 
Genel Kurul toplantısına şirketin 
çıkarılmış sermayesi olan 1.380.000.000 
TL’nin 943.139.813,07 TL’sini (%68) 
temsil eden hissedarlar katılmış olup, 
söz hakkı olmaksızın diğer menfaat 
sahipleri katılımı gerçekleşirken medya 
katılımı olmamıştır. Genel Kurul, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve SPK 
mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik 
ortamda gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısı ilanı 
ve daveti 03.06.2019/9842 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
(TTSG), 10.06.2019 tarihli Sabah 
Gazetesi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu 
bünyesinde bulunan Elektronik 
Genel Kurul Sistemi’nde ve 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
duyurulmuştur. Ayrıca Ortaklığın ilgili 
mevzuat gereği yapması gereken 
bildirim ve açıklamalar ile birlikte, 
toplantı gününden üç hafta önce 
yatırımcı ilişkileri internet sitesinde 
yayımlanmıştır. 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 uygulaması mevcut olmakla 
beraber, bu toplantıda yazılı cevap 
verilmesini gerektiren bir soru ile 
karşılaşılmamıştır. Toplantı esnasında 
yöneltilen sorulara sözlü açıklamalar ile 
cevap verilmiş ve sözkonusu 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. 28.06.2019 tarihli 
Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı 
23.07.2019 tarih ve 9874 sayılı TTSG’de 
yayımlanmıştır. 

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. 
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Genel Kurul’ca kabul edilmiş 
Bağış Politikamız çerçevesinde 
dönem içinde yapılan bağış ve 
yardımlar hakkında Genel Kurul’da 
ayrı bir gündem maddesi ile bilgi 
verilmektedir. Ortaklığımızın 2018 
yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla 
yapılan toplam bağış tutarı 434.783 
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 etkileyecek kararların 
alınması;

• Genel Kurul’a Ana Sözleşme 
değişikliği önerilmesi;

• Sermaye artırılması; 
• 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 hisseleri 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. 

2019 yılında yapılan 2018 yılı hesap 
ve faaliyetlerinin görüşüldüğü 
Olağan Genel Kurul toplantısında 
hissedarlarımızdan azlığın yönetimde 
temsil edilmesine dair herhangi bir 
talep gelmemiştir. Ayrıca, karşılıklı 
iştirak ilişkisi içinde olunan herhangi 
bir şirket bulunmamakta, Ana 
Sözleşmemizde birikimli 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 dağıtım 
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 Kâr Dağıtım Politikası'nın 
revizyonuna ilişkin teklifi 04.04.2016 
tarihli Olağan Genel Kurul 
Toplantısında Genel Kurul tarafından 
onaylanmış olup, güncel politikaya 
Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet 
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 KPMG Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş. tarafından denetlenen 2018 yılı 
hesap dönemine ait konsolide finansal 
tablolara göre 4.045.000.000 TL net 
dönem kârı elde edilmiş olup, yasal 
kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre 
tutulan kayıtlarda) ise geçici vergi 
beyannamesine göre 8.115.218.355 TL 
net dönem zararı oluşmuştur. Ayrıca 
yasal kayıtlarda 10.055.207.776 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 4.045.000.000 
TL’lik net dönem kârının da geçmiş 
yıllar kârlarına transfer edilerek, 
28.06.2019 tarihli Genel Kurul’da 
2018 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 
bulundurdukları hisselerin hesabında 
halka açık olmayan A grubu hisseleri 
elinde bulunduran hissedarın içindeki 
yabancılık oranı da dikkate alınır. 

Ana Sözleşmemizin hisse devrine 
ilişkin 7’nci maddesi uyarınca; hisse 
devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası mevzuatı ve Sivil Havacılık 
mevzuatı 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 
çerçevesinde 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, 2019 
yılı içerisinde 46 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 izlenmesi, 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 İnternet Sitesi ve İçeriği 
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 Sözleşmesi’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 Açıklamaları, 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 internet 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 
Müdürlüğü’ne iletilebilmektedirler. 
Yatırımcılar iletişim başlığı altında ise 
her türlü sorularını ulaştırabilmeleri 
için ir@thy.com e-posta adresine 
yönlendirilmektedir. Ek olarak site 
üzerinden dağıtım listesine kayıt olan 
kişi/kurumlar güncel operasyonel 
ve finansal açıklamalardan e-posta 
yoluyla da haberdar olabilmektedirler.

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

10. Faaliyet Raporu
Ortaklığımız faaliyet raporu, 
kamuoyunun Ortaklığın 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 SAHİPLERİ

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, finans 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 çıkarılmaktadır. 
Şirketimizin iletişim kanalları, her türlü 
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menfaat sahibinin ulaşımına açık 
olarak oluşturulmuş ve iletişim bilgileri 
aynı zamanda Şirket’in internet 
sitesinde ilan edilmiştir. 

Çalışanların gündelik hayatlarını 
kolaylaştırabilmek için geliştirilen UP 
mobil uygulaması, Ortaklığımızda 
kullanılan en etkin mecra olup, mevcut 
durumda 39.000 kullanıcı sayısına 
sahiptir. Uygulama sayesinde çalışanlar 
uçuş doluluk oranları, çalışanlara özel 
indirimli markalar, servis ve yemek 
bilgileri, akıllı rehber, çalışan doğum 
günleri, anketler, görüş ve öneri 
bildirme gibi alanlara mobil olarak 
ulaşabilmektedir. 

Menfaat sahiplerinin, Kurumsal 
Yönetim Komitesi veya Denetimden 
Sorumlu Komite ile Yatırımcı İlişkileri 
Müdürlüğü üzerinden veya direkt 
olarak e-posta, 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 korunması açısından 
mümkün olduğunca dengeli bir 
politika izlenmekte ve her bir hakkın 
birbirinden bağımsız olarak korunması 
hedeflenmektedir.

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 ile 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.

13. İnsan Kaynakları Politikası
Ortaklığımızın Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenmiş İnsan 
Kaynakları Prosedürü mevcut 
olup, süreçlere göre yapılanmış alt 
birimleri ile tüm personele yönelik 
her türlü işlem mevzuat çerçevesinde 
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. 

Çalışanlarla ilişkiler, Personel 
İlişkileri Müdürlüğü üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Personel 
İlişkileri Müdürlüğü çalışanlarla 
iletişimi geliştirmek, çalışan 
bağlılığını/ memnuniyetini yıllık 
olarak ölçümlemek ve birim bazında 
raporlamak, çalışan memnuniyetini 
ve motivasyonunu artırıcı aksiyonlar 
almak, benchmark çalışmaları ile 
motivasyon artırıcı trendleri takip 
ederek Ortaklık içerisinde uygulamak 
ve tüm çalışanları ilgilendiren 
duyuruları yapmaktan sorumludur. 
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve 
cinsiyet ayrımı yapılmaması ve 
çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal 
ve duygusal kötü muamelelere 
karşı korunması için önlemler 
alınır. Ortaklığımız personelinin 
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 çoğunluğu 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 
artırmalarına yönelik eğitim 
programları gerçekleştirilir. Çalışanlar 
için gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında güvenli çalışma ortamı ve 
koşulları sağlanır.
 
14. Etik Kurallar ve Sosyal 
Sorumluluk 
Bayrak taşıyıcı kimliğine uygun 
olarak çalışmalarını sürdürmekte 
olan Ortaklığımız, faaliyetlerinde 
sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı 
davranmaya azami derecede 
riayet etmekte ve iştiraklerini de 
bu doğrultuda yönlendirmekte 
ve destek olmaktadır. Yönetim 
Kurulumuzca Kurumsal Yönetim 
İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız 
Etik Kurallar El Kitabı oluşturulmuş 
olup, Ortaklığımız internet sitesinde 
yayımlanmıştır. Ayrıca PR.10.32.084 
kodlu Etik Kurul prosedürü 
güncellenerek 08.05.2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Ortaklığımız etik 
kuralları, temel ilke ve değerlerimizin 
yanı sıra mevzuata uyum, rüşvet ve 
yolsuzluk, rekabete aykırı davranış 
gibi çeşitli hususları kapsamaktadır. 
Çalışanlarımız, Ortaklığımız 
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. Bu amaçla tüm 
Ortaklık çalışanlarına Etik Kurallar ve 
Etik Kurul Eğitimi atanarak Ortaklık 
çalışanlarının Etik Kurallar ile ilgili 
farkındalık seviyelerinin arttırılması 
amaçlanmıştır. 

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 ilgili olarak 
Alt Komisyon üyeleri tarafından 
yürütülen çalışmalar ışığında personeli 
dinleyerek, ilgili departmanların 
görüşlerini aldıktan sonra, elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda ünite 
nezdinde tavsiye niteliğinde karar 
alabildiği gibi personel hakkında 
idari işlemde bulunmak üzere karar 
alabilir. 2019 yılında, Ortaklığımız 
çalışanları tarafından Etik Hat’a 278 
bildirim ulaşmıştır. Bu bildirimler, 
çalışan-çalışan, çalışan-yönetici 
iletişim problemleri, kurumun genel 
uygulamaları ve çalışma koşullarına 
eleştiri gibi konuları kapsamaktadır.

Ortaklığımız, gerek yurt içindeki 
gerekse yurt dışındaki tüm 
faaliyetlerini hem iklimsel ve çevresel 
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 ulaşılabilmektedir. 

Ortaklığımız 2019 yılı sosyal 
sorumluluk çalışmalarını bilim ve 
kültür, teknoloji, çevre ve dezavantajlı 
gruplara yönelik projeler üreterek 
gerçekleştirmiştir. 2019’da Birleşmiş 
Milletler Medeniyetler İttifakı ile 
imzalanan anlaşma sayesinde sporun 
birleştirici gücünü sosyal eşitsizliklerin 
sonlandırılması için sosyal sorumluluk 
projesi ile 2020’de sürdüreceğini 
kamuoyuna duyurmuştur. 

Türk Kızılayı ile anlaşmamız 
kapsamında, yardım, kan ve kan 
malzemelerinin taşınması, yardım 
ekiplerinin seyahati konusunda 
desteğimiz sürdürülmüştür. Tüm 
dünyada ilgi ile izlenen spor 
organizasyonlarına sponsor olan 
Türk Hava Yolları, engelli bireylerin 
spor aktivitelerine daha çok entegre 
olabilmesi için çeşitli çalışmaları 
hayata geçirmektedir. Bu kapsamda 
Bedensel Engelliler Federasyonu 
ile sponsorluk anlaşması devam 
etmektedir.

Türk Hava Yolları, ülkemizde çocukların 
ve gençlerin bilimsel araştırmalara 
ilgisinin arttırılması için bilim, 
teknoloji ve inovasyon alanındaki 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarını 
desteklemeye devam etmektedir. 
Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali sponsorluğumuz ile Eylül 
ayında, Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleşmiş, havacılık sektörüne ilgi 
duyan ziyaretçilerin yoğun katılımı ile 
sonuçlanmıştır. 

Türk Hava Yolları 7. Bilim Elçileri Zirvesi 
dünya çapında bilim ve teknoloji 
alanında çalışmalar yapan çeşitli 
bilim insanları ile gerçekleştirilmiştir. 
Ülkemiz çapında yüzlerce üniversiteli 
gence fırsat eşitliği sağlamıştır. 
Turkish Airlines Science Expo 
sponsorluğumuz ile teknoloji, havacılık 
ve bilim alanında bölge çapında 
gelişmeleri desteklemektedir. 

TOSİDO, Ortaklığımız sosyal 
sorumluluk projesi ile her ay Tour 
İstanbul, Uçuş Eğitim Başkanlığı 
(Simülatör) ve DO&CO’da havacılık 
ve kültür gezileri kapsamında 
dezavantajlı gruplarla gerçekleştirilen 
proje 2019 yılında da çeşitli STK’lardan 
dezavantajlı çocuk, genç ve yaşlılara ev 
sahipliği yapmıştır. Sıfır Atık Zirvesi’ne 
olan desteklerimiz devam etmektedir. 

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 – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve 
Oluşumu
Ortaklığımız Yönetim Kurulu, alacağı 
stratejik kararlarla, Ortaklığın risk, 
büyüme ve getiri dengesini 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 duyacağı işgücü 
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. Yönetim 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 
alındığından hiç kimse tek başına 
sınırsız karar verme yetkisine sahip 
değildir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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Yönetim Kurulu’nda kadın üye 
oranı ile ilgili belirlenen bir hedef 
bulunmamakla birlikte, 2019 yılı 
itibarıyla Ortaklık Yönetim Kurulu’nun 
bir kadın üyesi bulunmaktadır. 2019 
yılında Yönetim Kurulu bünyesinde 
gerçekleşen önemli değişiklikler 
aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

• Ortaklığımız'ın 28.06.2019 tarihli 
Olağan Genel Kurul Toplantısında 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail 
Cenk Dilberoğlu görevinden 
ayrılmıştır.

• Sayın Arzu Akalın'ın 04.05.2018 
tarihinde Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevinden istifa 
etmesi sebebiyle, münhal bulunan 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 
Sayın Fatmanur Altun’un seçilmesi 
28.06.2019 tarihli Genel Kurul’un 
onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile 
kabul edilmiştir. 

• Sayın İsmail Gerçek'in 04.05.2018 
tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinden istifa etmesi sebebiyle, 

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

16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet 
Esasları
Ortaklığımız Yönetim Kurulu 
faaliyetleri Ana Sözleşmemizin 14’üncü 
maddesinde düzenlenmekte 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 bildirmeye 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 

münhal bulunan Yönetim Kurulu 
Üyeliğine Sayın Mithat Görkem 
Aksoy'un seçilmesi 28.06.2019 tarihli 
Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve 
oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

 • 28.06.2019 tarihli Türk Hava Yolları 
Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim 
Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi 
temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak Sn. Mehmet İlker Aycı’nın, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
Sn. Mecit Eş’in, Yönetim Kurulu üyesi 
olarak Sn. Bilal Ekşi, Sn. Orhan Birdal, 
Sn. Mithat Görkem Aksoy, Sn. Salim 
Arda Ermut’un, Yönetim Kurulu 
bağımsız üyesi olarak Sn. Fatmanur 
Altun, Sn. Ogün Şanlıer ve Sn. 
Muzaffer Akpınar’ın seçilmelerine oy 
çokluğu ile karar verilmiştir. 

• Denetimden Sorumlu Komite’ye 
Komite Başkanı olarak Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet 
Muzaffer Akpınar’ın, Komite üyesi 
olarak Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi Sn. Ogün Şanlıer’in; Kurumsal 
Yönetim Komitesi’ne Komite 

toplantıya veya bir yıl içinde toplam 
altı toplantıya katılmayan üye istifa 
etmiş sayılır.

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

Yönetim Kurulu toplantılarında 
gündemde yer alan konular açıkça ve 
her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim 
Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu 
toplantılarına 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.

2019 yılı içerisinde 53 Yönetim Kurulu 
Toplantısı yapılmış olup 288 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 

Başkanı olarak Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi Sn. Fatmanur Altun’un, 
Komite üyeleri olarak Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sn. Mithat Görkem 
Aksoy ve Sn. Orhan Birdal ile 
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu 
Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Kadir 
Coşkun’un; Riskin Erken Saptanması 
Komitesi’ne Komite Başkanı olarak 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Ogün Şanlıer’in, Komite üyesi olarak 
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet 
Muzaffer Akpınar’ın; İcra Komitesi’ne; 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet 
İlker Aycı’nın İcra Komitesi Başkanı, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. 
Mecit Eş’in İcra Komitesi Başkan 
Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salim 
Arda Ermut’un ise İcra Komitesi 
Üyesi olarak atanmasına karar 
verilmiştir.

çözüme ulaştırılmasında öncü rol 
oynamakta olup, bu amaca yönelik 
olarak Kurumsal Yönetim Komitesi 
ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile yakın 
işbirliği 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. 

2018 yılında ayrıca Aday Gösterme 
Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulmamış olup, Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nin bu görevleri 
de yerine getirmesi benimsenmiştir. 
Denetimden 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 komitelerde görev 
almamaktadır. Bir Yönetim Kurulu 
Üyesi’nin birden fazla komitede görev 
almamasına özen gösterilmekle 
beraber, Yönetim Kurulu bünyesinde 
oluşturulan üç komitenin başkanlarının 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

Prof. Dr. Mecit Eş
Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 
29.03.2013 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi/ Başkan Vekili

Salim Arda Ermut
Yönetim Kurulu 

Üyesi
28.06.2019 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi / Üye

Bilal Ekşi
Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu 

Üyesi
21.10.2016 Bağımsız Üye Değil

Orhan Birdal
Yönetim Kurulu 

Üyesi
09.06.2017 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye

Mithat Görkem Aksoy
Yönetim Kurulu 

Üyesi
04.05.2018 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye

Ogün Şanlıer
Yönetim Kurulu 

Üyesi
06.04.2015 Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
/ Başkan, Denetimden Sorumlu 

Komite/ Üye

M. Muzaffer Akpınar
Yönetim Kurulu 

Üyesi
24.04.2007 Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite/ 
Başkan, Riskin Erken Saptanması 

Komitesi /Üye

Dr. Fatmanur Altun
Yönetim Kurulu 

Üyesi
04.05.2018 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan

Adı Soyadı Görevi
Göreve 

Başlama Tarihi
Bağımsızlık 

Durumu
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

İsmail Cenk Dilberoğlu
Yönetim Kurulu 

Üyesi
06.04.2015 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi / Üye

2019 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, fakat 31.12.2019 itibari ile görevde olmayan yöneticilere ilişkin bilgiler ise 
aşağıda sunulmuştur.

31.12.2019 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuş olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır:
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ve Denetimden Sorumlu Komite 
Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyelerinden seçilme zorunluluğu 
bulunduğundan Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Sn. Ogün Şanlıer hem 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
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: Dr. Fatmanur Altun
Üyeler: Orhan Birdal, Mithat Görkem 
Aksoy, 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 
yöneticilerin 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 2019 
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 uygulamalarının ulusal 
ve uluslararası yasalara ve mevzuata 
uygunluğunu sağlamak, iş süreçlerini 
denetim yoluyla iyileştirmek ve 

Ortaklığımız gelir ve giderlerini 
oluşturan para birimleri arasındaki 
uyumsuzluk sonucunda oluşabilecek 
döviz kuru riskinin yönetilebilmesi 
amacıyla, öncelikle doğal riskten 
korunma yöntemleri uygulanmaktadır. 
Bu doğrultuda, Ortaklığımızca 
yapılan tüm anlaşmaların para 
birimi mümkün olduğunca gelir ve 
gider dengesini gözetecek şekilde 
belirlenmektedir. Öte yandan, döviz 
kuru riskinin yönetilebilmesi için de, 
2013 yılında riskten korunma stratejisi 
geliştirilmiş ve türev ürün işlemlerine 
başlanmıştır. Edinilen piyasa tecrübesi 
ve döviz kuru piyasasındaki gelişmeler 
doğrultusunda söz konusu strateji 
2015 ve 2018 yıllarında güncellenmiştir.

Döviz kuru riskinden korunma 
stratejisi gereğince, Ortaklığımızın 
uzun pozisyonda olduğu EUR ile kısa 
pozisyonda olduğu USD ve TL’nin bir 
kısmının kapatılması amaçlanmaktadır. 
Bu doğrultuda forward ve opsiyon 
bazlı maliyetsiz bantlı türev ürünlerden 
piyasa koşullarına göre uygun 
olanı kullanılarak döviz kurlarında 
yaşanabilecek dalgalanmalara 
karşı tedbir alınmaktadır. Ek olarak, 
doğal riskten korunmanın etkinliğini 
artırabilmek amacıyla, yurt içi çıkışlı 
yurt dışı uçuşların biletleme para 
birimi 2015 yılında EUR’dan USD para 
birimine değiştirilmiş ve böylece türev 
ürünlere olan ihtiyaç azaltılmıştır.

Ortaklığımız, içinde bulunduğu sektör 
ve faaliyetlerinin doğası gereği, faiz 
oranlarındaki değişimlere bağlı olan 
finansal risklerden etkilenebilmektedir. 
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 uygulamaları düzenli olarak 
sürdürülmektedir. Söz konusu faiz 
riskinin yönetilebilmesi amacıyla; 
borç portföyünün bir kısmı için 
kredi faiz oranlarının kredi vadesi 
boyunca belirli oranlarda tamamen 
sabitlenmesi veya belirli faiz 
seviyeleri (bant) arasında kalmasının 
temin edilebilmesi amacıyla türev 
ürünler ile riskten korunma işlemleri 
gerçekleştirilmektedir.

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, en 
az üç ayda bir toplanmaktadır. 2019 yılı 
içerisinde Yönetim Kurulu’na altı 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 oluşturulmuş 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 
2019 yılında altı kez toplanmış ve 
hazırladıkları risk değerlendirmesi 
raporunu Yönetim Kurulu’na 
sunmuştur. 

Ayrıca sağlıklı bir likidite yapısı ve nakit 
akımının temini de Ortaklığımızın 
üzerinde hassasiyetle durduğu 
konuların başında gelmektedir. 
Bu doğrultuda Ortaklığımızın 
geleceğe dönük nakit akım 
tahmin çalışması aylık periyotta 
tekrarlanmakta ve böylece nakit 
öngörüsü oluşturulmaktadır. Ek olarak, 
Ortaklığın bulundurması gereken 
asgari nakit miktarı da belirlenmiş 
olup nakit miktarının bu seviyenin 
altına düşmemesi için gerekli aksiyon 
planları hazırlanmaktadır. Nakit akım 
tahmin çalışması sonucunda oluşan 
projeksiyon Hazine ve Risk Yönetimi 
Komisyonu tarafından yakından takip 
ve analiz edilmektedir. 

Ortaklığımızın yaptığı finansal 
işlemlere karşı taraf olan finansal 
kuruluşların temerrüde düşmesi 
neticesinde ortaya çıkacak kaybın 
asgari seviyeye indirilmesi amacıyla 
da 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. Karşı 
taraflarla yapılan işlemler belirli limitler 
dahilinde yapılmakta olup, bu limitler 
dinamik olarak takip edilmekte ve 
güncellenmektedir.

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 çalışması 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, belirlenmiş strateji, 
politika ve hedeflere uygun 
yürütülmesi,

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

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol 
Mekanizması 

Risk Yönetim Mekanizması
Rekabetin yüksek olduğu havacılık 
sektöründeki potansiyel risklerin 
kontrol altına alınması ve sürdürülebilir 
büyümenin tesis edilebilmesi 
açısından, Ortaklığımızın etkin bir 
risk yönetimi stratejisine sahip 
olması büyük önem arz etmektedir. 
Ortaklığımız bünyesinde akaryakıt 
fiyatı, faiz oranları, nakit akışı ve döviz 
kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile 
karşı taraf kaynaklı risklerin minimum 
seviyelere indirilmesi ve olası şoklara 
karşı makul derecede güvence 
sağlanması hedeflenmektedir. 

Ortaklığımızın finansal risk yönetimi 
stratejisinin belirlenmesi ve maruz 
kalınan/kalınabilecek finansal risklerin 
yönetimine ilişkin gerekli çalışmaların 
yürütülmesi amacıyla Hazine ve Risk 
Yönetimi Komisyonu kurulmuştur. 
Komisyon Genel Müdür (Mali) 
Yardımcısı’nın başkanlığında, Finans 
Başkanı, Muhasebe ve Mali Kontrol 
Başkanı, Hazine Başkan Yardımcısı 
ve ilgili tüm müdürlüklerimiz 
yöneticilerinin katılımlarıyla toplantılar 
gerçekleştirmektedir. 

Finansal risk yönetimi stratejisi 
kapsamında, akaryakıt fiyatındaki 
dalgalanma sonucunda ortaya 
çıkabilecek olası nakit hareketini 
kontrol edebilmek amacıyla, ilk 
defa 2009 yılında riskten korunma 
işlemlerine başlanmıştır. Edinilen 
piyasa tecrübesi dâhilinde akaryakıt 
fiyatı riskinden korunma stratejisi 
yıllar içerisinde geliştirilerek 
güncellenmiştir. Halihazırda, swap, 
opsiyon bazlı maliyetsiz bantlı yapılar 
ve prim ödemeli opsiyonlu yapılar 
arasından piyasa şartlarına uygun 
olanı kullanılarak akaryakıt fiyat 
riski minimize edilme çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

• Ortaklık kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması,

• Verilerin güvenilir, tutarlı ve güncel 
olması,

• Birim ve süreçlerin sürekli 
iyileştirilmesi,

• Ortaklık hizmetlerinin, müşteri 
memnuniyetini 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 önerilerde 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 
Hedefleri Sorumlu Üniteler Genel 
Talimatı’na göre sorumluluk atanarak, 
Kurumsal Performans Takip Sistemi 
üzerinden periyodik olarak hedef 
gerçekleşmeleri takip edilir ve 
çeyreklik olarak yapılan Hedef Durum 
Kurulu’na raporlanır. Genel Müdür 
tarafından başkanlığı yapılan bu 
kurulda geçmiş dönem performansları 
da göz önünde bulundurularak 
hedeflere ulaşma derecesi gözden 
geçirilerek varsa hedeften sapmalar 
belirlenir ve gerekli aksiyonlar alınır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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Yönetim Kurulu, Ortaklığımız 
yöneticilerince oluşturulan 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 analizlerinin değerlendirildiği 
bilgilendirme sunumları yapılmaktadır. 
Bu değerlendirmeler sonucunda 
gerekli önlem ve aksiyonlara karar 
verilir, gerekli görülmesi halinde bütçe 
ve iş planında revizyon yapılır. 

20. Mali Haklar 
Ortaklığımız, THY Teknik A.Ş. ve THY 
Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme 
A.Ş. 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 
belirlenmiş olup, söz konusu politika 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde de 
yayımlanmaktadır. 

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. 2019 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 
Uygulamaları’nı iyileştirici tavsiyelerde 
bulunmak ve Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nün 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. 

Aday Gösterme Komitesinin de 
görevlerini yerine getiren Kurumsal 
Yönetim Komitesi, 2019 yılı içerisinde, 
bağımsız yönetim kurulu adayı 
belirleme süreci ile ilgili olarak 
toplanmış olup, söz konusu adayların 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde 
yayımlanan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirlenen kriterleri taşıyıp 
taşımadıklarını değerlendirmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler ve tespitler 
neticesinde, bağımsız yönetim kurulu 
adaylarının bağımsızlıklarına engel 
bir durumun söz konusu olmadığına 
ilişkin görüş verilmiştir. Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun da konuya ilişkin 
vermiş olduğu onay akabinde, söz 
konusu adayların Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyeliklerine ilişkin seçim, 28 
Haziran 2019 tarihli Olağan Genel 
Kurul Toplantısında onaya sunulmuş ve 
Genel Kurul’ca kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 
tespiti Genel 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. 2019 yılında 
Ortaklığımız, THY Teknik A.Ş. ve THY 
Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme 
A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel 
Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına 
ödenen ücret ve ikramiye dâhil 
tüm maddi menfaatlerin toplamı 
25.224.200 TL olarak gerçekleşmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, 
çeyreklik finansal sonuçların 
açıklanması öncesinde toplanarak, 
kamuoyuna bildirilen konsolide 
finansal sonuçların gerekli şeffaflıkta 
ve anlaşılabilir olmasını, bağımsız 
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, 2019 yılı 
içerisinde Yönetim Kurulu’na altı kez 
yazılı bildirimde bulunmuştur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
2019 yılında iki ayda bir toplanarak 
Ortaklığın faaliyetlerini sürdürdüğü 
alanlardaki riskleri tespit etmiş ve 
ilgili konularda Yönetim Kurulu’nu 
yazılı olarak bilgilendirerek risk 
yönetim sistemlerini gözden 
geçirmiştir. Komite 2019 yılında, 
Ortaklık 2019 yılı bütçesine ilişkin 
değerlendirmelerin yanı sıra jeopolitik 
riskler ve havacılık sektörünü etkileyen 
gelişmeler ile birlikte kapasite artışı 
ve bölgesel kapasite planlamalarını 
değerlendirmiştir. Ortaklığın 
istikrarlı büyüme stratejisinin 
sürdürülebilirliği çerçevesinde finansal 
ve operasyonel sonuçları gözden 
geçirmiş; teslim alınması planlanan 
uçakların finansman ihtiyacı ve borç 
servislerine ilişkin durum göz önünde 
bulundurularak nakit projeksiyonu 
hususunda Yönetim Kurulu’na tespit 
ve öneriler 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. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine 
İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
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2019 Sonuçlarına İlişkin Yönetim 
Kurulu’nun Değerlendirmesi

Yasal Bilgi-
Hukuki Metinler

Türk Hava Yolları, tek seferde şimdiye 
kadar yaşanmış en büyük havalimanı 
taşınmasını başarılı bir şekilde 
tamamladığı, ancak küresel bir 
havacılık sorunu haline gelen 
ve 24 adet Boeing 737-8 Max uçağı 
uçuramadığımız 2019 yılını  
876 milyon ABD doları esas faaliyet 
kârı ve 788 milyon ABD doları net kâr 
ile tamamlamayı başardı. 

Ortaklığımız, özellikle Amerika-Çin 
ticaret savaşlarının etkisiyle zayıflayan 
global havacılık talebine, düşen global 
büyüme tahminleri beraberinde 
artan rekabete, İstanbul Havalimanı’na 
taşınma, Max uçaklarının yere 
indirilmesi ve Airbus Neo uçaklarının 
zamanında teslim edilememesi 
sebebi ile yaşanan gelir kaybına 
rağmen 2019 yılında geçen yıla göre 
toplam gelirini %3 artırarak 13,2 milyar 
ABD doları gelir elde etti.

Türk Hava Yolları, 2019 yılında yaşanan 
tüm bu gelişmelerle 74,3 milyon 
yolcu taşımayı başardı. 2018 yılında 
yakaladığı tarihin en yüksek yolcu 
doluluk oranını 2019’da da devam 
ettiren Ortaklığımız %82 yolcu 
doluluğuna ulaştı. Türk Hava Yolları’nın 
yolcularının gözünde bir numara 
olmasını sağlayan eşsiz hizmet 
kalitesinden hiçbir koşulda ödün 
vermeden ve yolcu memnuniyetini 
daima en üst seviyede tutarak 
operasyonlarına devam etmesinin söz 
konusu başarılarda şüphesiz büyük 
payı olmuştur.

Turkish Cargo’nun büyümesi ve 
ortaklığımızın başarısına olan katkısı 
2019 yılında da artarak devam 
etti. Dünyanın 126 ülkesindeki 
müşterilerine sunduğu hizmetlerini 
Türk Hava Yolları kalitesi ile sürdüren 
Turkish Cargo 2019 yılında geçen yıla 
göre %9,2 artışla 1,5 milyon ton kargo 
taşımayı başarmıştır. Taşıdığı kargo 
hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna 
eklediği kargo uçakları ile dünyanın 
en hızlı gelişim gösteren hava kargo 
taşıyıcısı olan Turkish Cargo, dünyanın 
126 ülkesindeki müşterilerine sunduğu 
hizmetlerini Türk Hava Yolları kalitesi 

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 
ekinde yer alan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin diğer bölümlerinde 
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.

ile sürdürmeye ve dünya hava kargo 
pazarındaki payını artırmaya devam 
etmektedir. Açtığı hatlarla Asya’dan 
Afrika’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya 
uzanan geniş bir koridor oluşturan 
Turkish Cargo için hedefimiz dünyanın 
en iyi 5 hava kargo şirketi arasına 
girmektir.

Millî Bayrak Taşıyıcı hava yolu olarak 
yolcularımıza ve sivil havacılık 
sektörüne sunduğumuz hizmetler ve 
yaptığımız katkılarla vatandaşlarımızı 
gururlandırdığımız, ülkemizin en 
değerli markası olarak ekonomimize 
kattığımız artı değerlerle dolu bir 
yıl daha Ortaklığımızın 86 yıllık 
tarihinde geride kalıyor. 2019 yılının 
sadece ülkemiz ve Türk sivil havacılığı 
açısından değil, uluslararası sivil 
havacılık açısından da en önemli 
gelişmesi, yeni evimiz İstanbul 
Havalimanı’na taşınmamız oldu. Tüm 
havacılık sektörüne yepyeni bir soluk 
getiren İstanbul Havalimanı ve teslim 
alınacak yeni nesil uçaklar ile Türk 
Hava Yolları’nın büyümesi daha da hız 
kazanacaktır. Türk Hava Yolları, bu dev 
yatırım ile yolcularının Türk Hava Yolları 
deneyimini en üst seviyeye çıkartacak 
ve dünya liderliğine doğru yükselişini 
sürdürmeye devam edecektir. 

Küresel ekonomide yaşanan 
istikrarsızlıklara ve uçak teslimlerinde 
yaşanan problemlere rağmen başarılı 
bir yılı geride bırakan Türk Hava Yolları, 
müşterilerine sağladığı geniş uçuş ağı 
ve yüksek hizmet kalitesi ile bugün 
en çok tercih edilen hava yollarından 
biri olmaya ve sürdürülebilir büyüme 
yolunda emin ve güçlü adımlarla 
ilerlemeye devam etmektedir. Brand 
Finance’a göre Türkiye’nin En Değerli 
Markası Türk Hava Yolları, 2023 vizyonu 
doğrultusunda yürüdüğü bu yolda 
yükselişini sürdürmeye ve Türkiye’ye 
kazandırmaya devam edecektir.

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 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 kuruluşlarında 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,

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,

OGÜN ŞANLIER

Bağımsızlık Beyanı
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Bağımsızlık Beyanı

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, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu 
ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 
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 şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni 
denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, 
yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 kuruluşlarında 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, şirketin veya şirketin 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,

MEHMET MUZAFFER AKPINAR 

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 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 kuruluşlarında 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,

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,

FATMANUR ALTUN
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Sorumluluk Beyanı

SAYI  :  TK2020039428                                                                                                          
KONU : Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 14.1      
   Sayılı Tebliği’nin İkinci Bölüm Madde 9
  Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

 BORSA İSTANBUL
 34467 Emirgan / İstanbul

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 05.03.2020 tarih, 41 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Aralık 
2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim 
Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ektedir. Buna göre; 

a) Söz konusu Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve 
Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun tarafımızdan incelendiğini,

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

c) 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. ZEKERİYA DEMİR DOÇ. DR. MURAT ŞEKER BİLAL EKŞİ
Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı Genel Müdür (Mali) Yrd. Genel Müdür    

İSTANBUL 
05.03.2020

TÜRK HAVA YOLLARI  
ANONİM ORTAKLIĞI 
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla ve  
Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait  
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Bu rapor 9 sayfa bağımsız denetçi 
raporu ve 95 sayfa finansal tablolar 
ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı 
dipnotları içermektedir. 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

1 
 

 
 
 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

VARLIKLAR
Dipnot 

Referansları 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 5  12.328  8.606
Finansal Yatırımlar 6  2.377  2.733
Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9  5  10
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10  3.200  2.992

Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9  166  18
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  6.258  6.199

Türev Araçlar 35  312  299
Stoklar 13  1.723  1.000
Peşin Ödenmiş Giderler 14  884  1.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32  257  318
Diğer Dönen Varlıklar 24  829  520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  28.339  23.706

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 6  532  454
Diğer Alacaklar

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  7.577  5.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3  2.191  1.884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  -                           2
Maddi Duran Varlıklar 15  102.534  73.219
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16  489  429
- Şerefiye 17  74  65

Peşin Ödenmiş Giderler 14  5.135  4.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR  118.532  85.370

TOPLAM VARLIKLAR  146.871  109.076
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar.

 
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

2 
 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

KAYNAKLAR
Dipnot 

Referansları 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7  7.374  5.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7-18  9.557  6.680
Uzun Vadeli Kiralama Borçlarının Kısa Vadeli Kısımları 7-18  1.519 -                          
Diğer Finansal Yükümlülükler 8  113  32
Ticari Borçlar

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9  1.019  1.213
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10  5.689  4.162

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11  948  1.053
Diğer Borçlar

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  580  412
Türev Araçlar 35  416  1.033
Ertelenmiş Gelirler 14  6.361  5.507
Kısa Vadeli Karşılıklar

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa 
     Vadeli Karşılıklar 20  233  200

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20  76  87
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24  1.532  1.087
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  35.417  27.246

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7-18  53.429  43.342
Uzun Vadeli Kiralama Borçları 7-18  7.547 -                          
Diğer Borçlar

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  223  188
Ertelenmiş Gelirler 14  713  342
Uzun Vadeli Karşılıklar

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 
     Vadeli Karşılıklar 22  804  685

- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar  265 -                          
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32  7.678  5.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  70.659  50.546

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye 25  1.380  1.380
Sermaye Düzeltmesi Farkları 25  1.124  1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş 
    Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

- Tanımlanmış Emeklilik Paylarındaki Aktüeryal Kayıplar 25 ( 226) ( 184)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 
    Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

- Yabancı Para Çevrim Farkları 25  20.757  16.687
- Riskten Korunma Kazançları 25  1.017  1
-Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 
 Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kayıplar 25 ( 4) ( 37)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25  184  59
Geçmiş Yıllar Karları 25  12.024  8.206
Net Dönem Karı  4.536  4.045
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  40.792  31.281
Kontrol gücü olmayan paylar  3  3

 40.795  31.284

TOPLAM KAYNAKLAR  146.871  109.076

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

 
 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

3 
 

 

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

KAR VEYA ZARAR KISMI
Dipnot 

Referansları
1 Ocak -

31 Aralık 2019
1 Ocak -

31 Aralık 2018
Hasılat 26  75.118  62.853
Satışların Maliyeti (-) 27 ( 62.039) ( 49.284)
BRÜT KAR  13.079  13.569
Genel Yönetim Giderleri (-) 28 ( 1.695) ( 1.238)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) 28 ( 8.015) ( 6.185)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29  2.043  799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 29 ( 370) ( 753)
ESAS FAALİYET KARI  5.042  6.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30  963  493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 30 ( 452) ( 7)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
  Karlarından Paylar 3  469  656
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI  6.022  7.334
Finansman Gelirleri 31  780  753
Finansman Giderleri (-) 31 ( 1.746) ( 2.853)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
KARI  5.056  5.234

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri ( 520) ( 1.189)
Dönem Vergi Gideri 32 ( 1) ( 182)
Ertelenmiş  Vergi Gideri 32 ( 519) ( 1.007)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI  4.536  4.045
DÖNEM KARININ DAĞILIMI
 - Kontrol Gücü Olmayan Paylar  1 -                               
 - Ana Ortaklık Payları  4.535  4.045

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar  5.119  7.246
Yabancı Para Çevrim Farkları  4.070 7.516
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 
  Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar / (Kayıplar)  42 ( 50)
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 
  Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı 
  Gelir, Vergi Etkisi ( 9)  10
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)  1.258 ( 326)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
  Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)  35  8
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Vergi (Gideri)/Geliri ( 277)  88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( 42) ( 129)
Tanımlanmış Emeklilik Planlarındaki Aktüeryal 
  (Kayıplar)/Kazançlar ( 52) ( 161)
Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergi Geliri/(Gideri)  10  32

 5.077  7.117

TOPLAM KAPSAMLI GELİR  9.613  11.162

Pay Başına Kar (Kr) 33  3,29  2,93
Sulandırılmış Pay Başına Kar (Kr) 33  3,29  2,933

DİĞER KAPSAMLI GELİR

 
 
 
 

   Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar.
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Nakit Akış Tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 
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Bağımsız Denetimden 
Geçmiş

Bağımsız Denetimden 
Geçmiş

 Dipnot 
Referansları

1 Ocak -  
31 Aralık 2019

1 Ocak -  
31 Aralık 2018

Net Dönem Karı 4.536 4.045
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 8.624 5.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
  Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 20-22 117 113
Borç Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 20 (10) 4
Muhtemel Riskler için Ayrılan Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 36 108 (27)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 30-31 (552) (640)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22-31 1.453 1.284
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler (3.643) 1.763
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 14 1 5
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer 
  Kazançları ile İlgili Düzeltmeler 2 -
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer 
  Kayıpları ile İlgili Düzeltmeler 31 123 (265)
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3 (469) (656)
Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler 32 520 1.189
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 
  Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler 30 415 (25)
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 
  Kaynaklanan Kayıplar ile İlgili Düzeltmeler 15 220 140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11.445 12.184
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış 10 6 -
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış 10 170 103
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer 
  Alacaklardaki Artış 12 451 (1.384)
Stoklardaki Azalışlar İle İlgili Düzeltmeler 13 (567) 14
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış 14 (305) (1.661)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artış 9 (335) 301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış 10 945 499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Azalış 11 (230) -
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer
 Borçlardaki (Azalış) / Artış 12 756 (197)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış 14 1.004 255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki (Artış)/ Azalış 24 (194) 4
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.146 10.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
  Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 22 (55) (50)
Vergi Ödemeleri 32 (62) (455)
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 13.029 9.613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 99 75
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (*) 15-16 (5.751) (5.400)
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan 
  Nakit Çıkışları / (Girişleri) 6 599 (1.828)
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 12 (1.282) (4.664)
Alınan Temettüler 341 150
Alınan Faiz 30-31 481 640
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (5.513) (11.027)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Kredilerden Elde Edilen Nakit 7 18.010 14.634
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (12.975) (6.271)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine 
  İlişkin Nakit Çıkışları (5.555) (4.384)
Kira yükümlülükleri ödemeleri (1.934) -
Ödenen Faiz (1.413) (1.042)
Diğer Nakit (Çıkışları) / Girişleri 8 73 (49)
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit (3.794) 2.888
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Değişim 3.722 1.474
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi 8.606 7.132
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi 5 12.328 8.606  

(*) 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren dönemde 19.041 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 13.290 TL’lik kısmı 
kiralama yöntemi ile yapılmıştır (31 Aralık 2018: 9.941 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 4.541 TL’lik kısmı 
kiralama yöntemi ile yapılmıştır.) 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar.
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

7 
 

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“Şirket” veya “THY”) 1933 yılında Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık 
2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in hissedarları ve hisse dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Türkiye Varlık Fonu  %   49,12  %   49,12
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - -

Diğer (Halka Açık Kısım) %   50,88 %   50,88
Toplam % 100,00 % 100,00

 
 
 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket ile Bağlı Ortaklıklarında (hep birlikte “Grup”) çalışan toplam personel 
sayısı 38.849 (tam tutar)’dur (31 Aralık 2018: 35.205 (tam tutar)). 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona 
eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 37.670 (tam tutar) ve 33.347 (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. 
 
Şirketin hisse senetleri 1990 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. 
 
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar  

  
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda 
gösterilmiştir:  

Kayıtlı
Şirket unvanı Faaliyet konusu 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 olduğu ülke

THY Teknik A.Ş. 
(THY Teknik)

Teknik Bakım 100% 100% Türkiye

THY Uçuş Eğitim ve 
Havalimanı İşletme A.Ş.

Eğitim & Havaalanı 
İşletme 100% 100% Türkiye

THY Havaalanı 
Gayrimenkul Yatırım ve 
İşletme A.Ş.

Havaalanı Yatırım 100% 100% Türkiye

THY Uluslararası Yatırım ve 
Taşımacılık A.Ş. 

Kargo ve Kurye 
Taşımacılığı 100% 100% Türkiye

Cornea Havacılık Sistemleri San. Ve Tic. 
A.Ş. 

Sistem Yazılım ve 
Bakım Hizmetleri 80% 80% Türkiye

Ortaklık  Oranı
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla iş ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir: 
 

Şirketin ve Ortaklık Oranı ve Sahip Olunan Oy Hakkı Ana Faaliyet
Şirketin Unvanı Faaliyetin Yeri 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 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

Vergi İade Aracılık A.Ş. (Vergi İade Aracılık) Türkiye %30 %30 KDV İade ve 
Danışmanlık

Air Albania Arnavutluk %49 %49 Hava Taşımacılığı

We World Express Ltd. Hong Kong %45 - Kargo ve Kurye 
Taşımacılığı

 
Grup, TEC, Air Albania, We World Express Ltd. , Goodrich ve Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin sırasıyla, %49, 
%49, %45, %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, Air 
Albania, We World Express Ltd., Goodrich ve Vergi İade Aracılık A.Ş.’yi iş ortaklığı olarak 
değerlendirmiştir. 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar  
 
Ölçüm Esasları 
 
Gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen bazı finansal araçlar dışında finansal tablolar tarihi maliyet 
esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihsel maliyet genellikle mal ve hizmet karşılığında verilen bedelin gerçeğe 
uygun değerine dayanır. 
 
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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
 
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 kalemlerinde ve fonksiyonel 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 (TMS 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 TL cinsinden sunulmaktadır. 
   
Aksi belirtilmedikçe, tutarlar en yakın milyon değerine yuvarlanmıştır. 
 
Sunum para birimine çevrim 
 
Grup’un sunum para birimi TL’dir. TMS 21 kapsamında ABD Doları olarak hazırlanan finansal tablolar 
aşağıdaki yöntemle TL’ye çevrilmiştir: 
 

(a) Bilançodaki varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından açıklanan ABD Doları döviz alış kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Şirketin sermaye 
hesabı, nominal sermaye tutarı üzerinden gösterilmiş, diğer tüm öz sermaye kalemleri tarihi Türk 
Lirası değerlerinden tutulup oluşan tüm farklar yabancı para çevrim farkları hesabında 
muhasebeleştirilir. 

 
(b) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu aylık ortalama 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 bir 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. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda İş Ortaklıkları, maliyet bedelinin İş 
Ortaklığının net varlıklarındaki edinim sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup’un payı kadar 
düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan İş Ortaklığında oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi 
neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İş Ortaklığının, Grup’un İş Ortaklığındaki payını (özünde 
Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan 
zararları kayıtlara alınmaz. 
 
c) Konsolide finansal tablolarda kontrol gücü olmayan paylar ana ortaklığa ait özkaynaklarda ayrıca 
sınıflandırılmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

 
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 kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 
 
Satın alma bedeli var olan ilişkilerin kurulmasıyla ilgili tutarları içermez. Bu tutarlar genelde kar 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 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) Uygunluk Beyanı  
 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”ler) 
uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve 
Yorumları içermektedir.  
Konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas 
alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmuştur.  
 
Finansal tabloların onaylanması: 
 
Konsolide Finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 5 Mart 2020 tarihinde onaylanmıştır. Genel 
Kurulu’nun  ve ilgili düzenleyici kurumların bu konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar   
 
TFRS 16’ya Geçiş: 
 

Grup, TFRS 16’yı kolaylaştırılmış geriye dönük yaklaşım ile uygulamıştır. Grup, daha önce TMS 17 
Kiralama İşlemleri ve TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi’ni 
uygulayarak kiralama olarak tanımladığı sözleşmelere bu Standardı uygulamayı tercih etmiştir. Bu sebeple 
Grup daha önce TMS 17 ve TFRS Yorum 4’e göre kiralama olarak tanımlamadığı sözleşmelere bu standardı 
uygulamıştır. 
 

Grup, geçiş tarihi itibarıyla kiralama süresi 12 ay veya daha kısa bir süre içinde bitecek kiralamalar ve düşük 
değerli kiralamalar için tanınan kolaylaştırıcı uygulamalardan faydalanmıştır. Grup’un ofis ekipman 
kiralamaları (kişisel bilgisayarlar, fotokopi makinaları gibi) düşük değerli kiralama olarak 
değerlendirilmiştir.  
1 Ocak 2019 tarihli finansal durum tablosu üzerindeki etkiler (artış/(azalış):  

Varlıklar
Maddi duran varlıklar (kullanım hakkı varlığı) 8.652
Peşin ödenmiş giderler (70)
Toplam Varlıklar 8.582

Kaynaklar
Kiralama yükümlülüğü 8.425
Teslim bakım yükümlülüğü 156
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 41
Toplam Kaynaklar 8.622
Özkaynak (40)

 
Standart, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanmaktadır. 
 

1 Ocak 2019
Kiralama Taahhütleri                       10.117
-İskonto edilmiş tutar (-) (1.581)
-Kısa vadeli ve düşük değerli kiralamalar (-) (111)
Toplam kiralama yükümlülüğü 8.425

 
 

TFRS 16 kapsamındaki kiralamalar ile ilişkili olarak, Grup; kiralamalar için kira gideri yerine  amortisman 
ve faiz giderini kayıtlara almıştır. Bu kiralamalar için 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren periyotta 
1.788 TL amortisman ve 323 TL faiz gideri kaydedilmiştir. 
 

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. 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk 
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 
farklılıklar açıklanır. Grup cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından, önceki 
dönem finansal tablolarında aşağıdaki düzeltme ve sınıflamalar yapmıştır.  
 

- 1 Ocak - 31 Aralık 2018 döneminde  Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler içerisinde gösterilen 27 TL’lik 
tutar Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirlere sınıflanmıştır. 

- 1 Ocak - 31 Aralık 2018 döneminde Esas Faaliyetlerden Gelirler içerisinde gösterilen 9 TL’lik tutar 
Esas Faaliyetlerden Giderlere sınıflanmıştır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
2.4.1  Hasılat  
 
TFRS 15 hasılatın ne zaman ve hangi tutarda muhasebeleştirileceğini belirleyen kapsamlı bir çerçeve 
oluşturmaktadır. TFRS 15, TMS 18 Hasılat ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standartları ve ilgili 
yorumlarının yerini almaktadır.  Grup, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını ilk uygulama 
tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. Sonuç olarak, Grup hasılatın 
muhasebeleştirilmesiyle ilgili muhasebe politikalarını aşağıda açıklanan şekilde değiştirmiştir. 
 
Grup TFRS 15’i kümülatif etki yöntemini kullanarak uygulamıştır. TFRS 15’in ilk uygulanmasıyla oluşan 
kümülatif etki 1 Ocak 2018 tarihi itibariyla özkaynakların açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak 
muhasebeleştirilmiştir.  
 

Gelirin muhasebeleştirilmesi için genel model 
 

TFRS 15, müşterilerle yapılan tüm sözleşmeler için gelirin muhasebeleştirilmesi konusundaki beş aşamalı 
yaklaşımı takip etmeyi gerektirir. 

Aşama 1: Sözleşmenin tanımlanması 

Bir sözleşme ancak yasal olarak uygulanabilir, tahsilatı gerçekleştirilebilir, mal ve hizmetlerin hakları ve 
ödeme koşulları tanımlanabilir, sözleşmenin ticari maddeye sahip olması ve sözleşmenin onaylanması ve 
taraflar tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durumunda mevcuttur. 
 

Sözleşmeler tek bir ticari paket olarak müzakere edildiğinde veya bir sözleşmede diğer sözleşmeye veya 
mallara veya hizmetlere (veya malların veya hizmetlerin bir kısmına) bağlı olması durumunda tek bir 
sözleşme yükümlülüğü olup Grup, sözleşmeleri tek bir sözleşme olarak değerlendirir. 

Aşama 2: Edim yükümlülüklerinin tanımlanması 

Grup, "edim yükümlülüğünü" gelirin muhasebeleştirilmesi için bir hesap birimi olarak tanımlar. Grup, bir 
mal veya hizmeti, eğer sözleşmedeki diğer taahhütlerden ayrı bir şekilde tanımlayabiliyor ise ve müşterinin 
söz konusu mal veya hizmetten tek başına veya kullanımına hazır diğer kaynaklarla birlikte faydalanmasını 
sağlıyor ise farklı bir mal veya hizmet olarak tanımlar. Bir sözleşme, esas olarak aynı olan bir dizi farklı mal 
veya hizmet sunma taahhüdünü içerebilir. Sözleşme başlangıcında, bir işletme mal veya hizmet serisinin tek 
bir edim yükümlülüğü olup olmadığını belirler. 

Aşama 3: İşlem bedelinin belirlenmesi 

Grup, işlem fiyatını belirlemek için sözleşmeyi yerine getirdikten sonra ne kadarlık bir ödeme beklendiğini 
değerlendirir. Değerlendirmeye gelindiğinde, Grup, dikkate değer değişken unsurları ve önemli bir 
finansman bileşeninin var olup olmadığını göz önünde bulundurur. 

Önemli finansman bileşeni 

Grup, vaat edilen mal veya hizmetin nakit satış fiyatını yansıtan tutarı, önemli bir finansman bileşeninin 
etkisi için taahhüt verilen tutar ile gözden geçirir. Pratik bir uygulama olarak, Grup, sözleşmenin 
başlangıcında, müşteri ödemesi ile mal veya hizmetlerin transferi arasındaki sürenin bir yıl veya daha kısa 
olmasını beklemesi durumunda, önemli bir finansman bileşeninin etkilerine ilişkin işlem fiyatını 
düzenlemez. Hizmetlerin avansının alındığı ve ödeme şemasının Grup'un dönem içinde yükümlülüğü yerine 
getirmesi ile geniş ölçüde uyumlu olduğu durumlarda, Grup, yükümlülüğü yerine getirmesi ile ödeme 
arasındaki sürenin asla 12 aydan fazla olmayacağı sonucuna varmıştır. 
Değişken bedel 

Grup, fiyat imtiyazları, teşvikler, performans primleri, fiyat ayarlama maddeleri, cezalar, iskontolar, krediler 
veya benzeri, değişken bedellere neden olabilecek kalemlerin müşteri sözleşmesinde var olup olmadığını 
tespit eder. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.1  Hasılat (devamı) 
 
Aşama 4: İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtımı 
 

Farklı mal veya hizmetler tek bir düzenleme altında teslim edilirse, o zaman bedel, ayrı mal veya hizmetlerin 
(yerine getirme zorunlulukları) nispi tek başına satış fiyatlarına dayalı olarak tahsis edilir. Doğrudan 
gözlemlenebilir tek başına satış fiyatları mevcut değilse, hizmet sözleşmelerindeki toplam bedel, beklenen 
maliyet artı marj bazında tahsis edilir. 
 

Aşama 5: Gelirin muhasebeleştirilmesi 

Grup, aşağıdaki koşullardan herhangi biri yerine getirildiğinde geliri zamana yaygın olarak muhasebeleştirir: 

- Müşterinin eş zamanlı olarak, işletmenin sağladığı faydalardan yararlanması ve bu faydaları tüketmesi 
durumunda, 

- İşletmenin varlığı yarattığı veya geliştirdiği anda varlığın kontrolünün müşteriye geçmesi durumunda, 
 

- Grup’un yükümlülüğü yerine getirmesiyle Grup’un kullanımı için herhangi bir varlığın ortaya çıkmaması 
ve alternatif olarak o güne kadar müşterinin ödeme hakkı olması durumunda. 
 

Zaman içinde yerine getirilen her bir edim yükümlülüğü için, bir işletme, malların veya hizmetlerin 
kontrolünü müşteriye devretmeyi gösteren tek bir ilerleme ölçüsü seçer. Grup, güvenilir bir şekilde 
gerçekleştirilen işi ölçen bir yöntem kullanır. Grup, girdi yönteminin kullanıldığı projenin tamamlanmasına 
yönelik ilerlemeyi ölçmek için yapılan maliyetleri kullanır ve çıktı yönteminin kullanıldığı projenin 
tamamlanmasına doğru ilerlemeyi ölçmek için transfer edilen birimleri kullanır. Eğer bir edim yükümlülüğü 
zaman içinde yerine getirilmiyorsa, o zaman Grup, hasılatın veya hizmetin kontrolünü müşteriye transfer 
ettiği zamandaki hasılatı muhasebeleştirir.  
 
Grup, bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmenin önlenemez maliyetlerinin ekonomik 
faydasını aştığı durumlarda TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” standardı uyarınca 
bir karşılık ayırmaktadır. 
 
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, TFRS 15’e uyumlu olarak kontrat yükümlülüğü olarak ertelenmiş 
gelirlerde yolcu uçuş yükümlülüğü kaleminde kaydedilmektedir. TFRS 15; Grup’un konsolide finansal 
tablolarında ve muhasebe politikalarında önemli bir değişiklik yaratmamıştır. 
 
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.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

2.4.1  Hasılat (devamı) 

Hizmet Sunumu (devamı): 
 

a) Bilet Yanma Geliri 
 

Grup ile yapmış olduğu bilet sözleşmesindeki haklarını kullanmayan yolculara ait biletler yanmaktadır. 
Yolcunun sözleşmeye konu olan süre içerisinde biletini kullanmaması durumunda Grup bu bileti yanma 
geliri olarak tanımlamaktadır. Henüz daha uçulmamış biletlerin ne kadarının kullanılmayacağı 
bilinmediğinden Grup geçmiş veri ve trendleri kullanarak beklenen yanma miktarını tahmin etmektedir. 
Yanacak olan biletlerin tahmininde kullanılan veri TFRS 15 kapsamında revize edilerek, planlanan uçuş 
tarihinde uçulmamış biletler üzerinden bilet yanma geliri hesaplanmaktadır. Yanma hesaplama yönteminin 
değişmesi yükümlülüklerde artışa, gelir ve özkaynakta azalışa sebep olmuştur. 
 
b) Bilet Değişiklik Geliri 
 
Grup’un yayınladığı her ücret tipinin kendine özel kısıt, sınıf yükseltme ve iade gibi detayları vardır. 
Bu durum yolcunun rezervasyonunu değiştirmesi, uçuşunu iptal etmesi veya yeni bilet düzenlemesi 
durumunda yolcudan değişiklik ücreti alınmasına yol açmaktadır. Grup önceki standartlara göre, yolcu 
değişiklik talep ettiği ve ücretini ödediği zaman bu ücreti gelir olarak kayıt ediyordu. TFRS 15 ile birlikte 
yolcu uçmadığı taktirde fayda sağlayamayacağı için değişiklik hizmeti yolculuktan ayrı düşünülmemektedir. 
Her ne kadar değişiklik ücreti uçuş öncesinde verilmiş olsa da, yolcu uçuşunu gerçekleştirmesine kadar bu 
değişiklik hizmetinden fayda sağlayamayacaktır. Bu sebeple değişiklik ücreti bilet ücreti ile beraber uçuş 
tarihinde gelir olarak kayıt edilmektedir. Bu değişiklik yükümlülüklerde artışa, gelir ve özkaynakta azalışa 
sebep olmuştur.    
 
Temettü ve Faiz Geliri 
 
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman 
kayda alınır. 
 
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.  
 
2.4.2  Stoklar 
 
Stoklar yedek parçalar, sarf malzemeleri, uçuş malzemeleri ve satın alınan mamullerden oluşmaktadır.  
 
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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
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 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.  
 
Grup, doğrudan satın almayla veya finansal kiralama ile edinilen uçaklarının maliyetlerini uçak gövdesinin 
ve motorlarının yapılacak büyük bakımlar sırasında yenilenecek 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 kar 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 25 %10  
 - Kargo uçakları gövde ve motorları 25 % 10 
 - Gövde büyük bakım     6 - 
             - Motor büyük bakım                        3-8                        -  
 - Yedek motor büyük bakım 3-13 - 
 - Komponentler  7 - 
 - Tamir edilebilen yedek parçalar 3 ve 7 - 
 - Simülatörler 25 %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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 
2.4.4 Kiralama İşlemleri 
 
TFRS 16 Kiralama İşlemleri 
 
KGK tarafından TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 16 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Standart 
kiralama işlemlerinin muhasebeleştirmesinin düzenlendiği mevcut TMS 17 “Kiralama İşlemleri” 
Standardının, TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” ve TMS 
Yorum 15 “Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler” yorumlarının yerini almakta ve TMS 40 “Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller” Standardında da değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. TFRS 16, kiracılar açısından 
mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve faaliyet kiralamasına ilişkin 
yükümlülüklerin bilanço dışında izlenmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. 
Bunun yerine, tüm kiralamalar için mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil 
bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiraya verenler için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara 
benzer şekilde devam etmektedir.  
 
Kiracılar, bu standardı kısa vadeli kiralamalara (kira süresi 12 ay ve daha kısa olan kiralamalar) veya 
dayanak varlığın düşük değerli olduğu kiralamalara (örneğin kişisel bilgisayarlar, bazı ofis ekipmanları, vb.) 
uygulamama istisnasına sahiptir. Kiralamanın fiilen başladığı tarihte kiracı, kira yükümlülüğünü o tarihte 
ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer (kiralama yükümlülüğü) ve aynı tarih 
itibarıyla ilgili kullanım hakkı varlığını da kayıtlarına alarak kira süresi boyunca amortismana tabi tutar. 
Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran 
kullanılarak iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kiracının alternatif 
borçlanma faiz oranını kullanır. Kiracı, kiralama yükümlülüğü üzerindeki faiz gideri ile kullanım hakkı 
varlığının amortisman giderini ayrı olarak kaydetmelidir. 
 
Kiracının, belirli olayların gerçekleşmesi halinde kiralama yükümlülüğünü yeniden ölçmesi söz konusudur 
(örneğin kiralama süresindeki değişiklikler, ileriye dönük kira ödemelerinin belirli bir endeks veya orandaki 
değişimler nedeniyle değişikliğe uğraması, vb.). Bu durumda kiracı, kiralama yükümlülüğünün yeniden 
ölçüm etkisini kullanım hakkı varlığı üzerinde bir düzeltme olarak kaydeder. 
 
Yeni muhasebe politikalarının özeti 
 

Aşağıda, Grup'un TFRS 16'yı uygulaması üzerine yeni muhasebe politikaları yer almaktadır: 
 
Kullanım Hakkı Varlıkları 
 

Grup, kullanım hakkı varlıklarını finansal kiralama sözleşmesinin başladığı tarihte muhasebeleştirmektedir 
(örneğin, ilgili varlığın kullanım için uygun olduğu tarih itibarıyla.). Kullanım hakkı varlıkları, maliyet 
bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek hesaplanır. Finansal kiralama 
borçlarının yeniden değerlenmesi durumunda bu rakam da düzeltilir. Kullanım hakkı varlığının maliyeti; 
kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira 
ödemelerinden alınan tüm kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar ve başlangıçta Grup 
tarafından katlanılan doğrudan maliyetlerin tamamını içerir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.4 Kiralama İşlemleri (devamı) 
 
TFRS 16 Kiralama İşlemleri (devamı) 
 
Grup, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlıklar’da yer alan 
amortisman hükümlerini uygular. Kiralayanın kiralama süresinin sonunda dayanak varlığın mülkiyetini 
Grup’a devretmesi durumunda veya kullanım hakkı varlığın maliyetinin Grup’un bir satın alma opsiyonunu 
kullanacağını göstermesi durumunda, Grup kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen başladığı tarihten 
dayanak varlığın faydalı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutar. Diğer durumlarda, Grup kullanım 
hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere söz konusu varlığın faydalı ömrü veya 
kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutar.  
 
Kullanım hakkı varlıkları değer düşüklüğü değerlendirmesine tabidir. 
 
Uçak; 
 
Operasyonel uçak kiralama sözleşmelerinde, kiralama süresi Grup'un sözleşmede yer alan bir uzatma 
seçeneğini veya erken sonlandırma seçeneğini kullanmanın makul şekilde kesin olduğu durumlar dışında, 
imzalanan sözleşmelerin iptal edilemez süresine karşılık gelir. Uçakların gerçeğe uygun değerleri her para 
birimi için grubun o para birimindeki alternatif borçlanma maliyeti ile hesaplanmaktadır. TFRS 16, bakım 
maliyetlerinin kullanım hakkı varlığına dahil edilmesini gerekli kılar, Grup, bakım maliyetlerinin 
kaçınılabilir ya da kaçınılmaz olduğuna bakarak bakım maliyetinin kullanım hakkı varlığına aktifleştirilip 
aktifleştirilemeyeceğine karar verir. Grup, kiralanan uçağı ve motorlarını kira sözleşmesinde belirtilen 
teslim durumuna göre iade etmek zorundadır. Grup, teslim zamanında, eğer uçağın ve motorlarının durumu 
kararlaştırılan teslim koşullarından farklıysa, sözleşmede belirtilen teslim koşullarına uygun duruma 
getirmektedir, ya da aradaki farkı nakit olarak kiraya verene ödemektedir. Bakım maliyetleri iki ayrı gruba 
ayrılabilir; kiralama süresinden bağımsız olarak ortaya çıkan maliyetler ve kiralama süresine bağımlı olarak 
ortaya çıkan maliyetler. Uçağın kullanımına bağlı maliyetler kullanım hakkı varlık maliyetinin bir parçası 
olarak kabul edilmez. 
 
Gayrimenkul ve diğer kiralamalar; 
 
Kiralama sözleşmelerinde, kiralama süresi Grup’un sözleşmede yer alan bir uzatma seçeneğini veya erken 
sonlandırma seçeneğini kullanmanın makul şekilde kesin olduğu durumlar dışında, imzalanan sözleşmelerin 
iptal edilemez süresine karşılık gelir.  Ofis, istasyon, araç ve ofis ekipman kiralamalarının gerçeğe uygun 
değerleri her para birimi için grubun o para birimindeki alternatif borçlanma maliyeti ile hesaplanmaktadır. 
Havaalanı ve terminallerin kullanımıyla ilgili hizmet sözleşmeleri TFRS 16 amaçları kapsamında kira 
sözleşmesi niteliği taşımaz. Sözleşmelerde kiraya veren, kiralanan alanı başka bir alanla değiştirme hakkına 
sahiptir ve bu da sözleşmelerin TFRS 16 kapsamında kira sözleşmesi niteliği taşımaması anlamına 
gelmektedir. Bu ilkenin istisnası olarak, Grup’un kullanımına adanmış özel salon alanları (lounge areas) 
vardır ve bu nedenle bunlar kiralama sözleşmelerine dahil edilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.4 Kiralama İşlemleri (devamı) 
 
TFRS 16 Kiralama İşlemleri (devamı) 
 
Kira Yükümlülükleri 
 
Grup kira yükümlülüğünü, kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü 
değeri üzerinden ölçmektedir. Kiralama ödemeleri; sabit ödemelerden (esas sabit ödemeler de dahil) tüm 
kiralama teşvik alacaklarının, bir endeks veya orana bağlı  değişken kira ödemelerinin ve kalıntı değer 
taahhütleri kapsamında Grup tarafından ödenmesi beklenen tutarların düşülmesini içerir. Ayrıca kira 
ödemeleri, Grup’un satın alma opsiyonunu kullanacağından makul ölçüde emin olması durumunda bu 
opsiyonun kullanım fiyatı ve kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon 
kullanacağını göstermesi durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemelerini içerir. Bir 
endekse veya orana bağlı olmayan değişken kira ödemeleri, ödemeyi tetikleyen olayın veya koşulun 
gerçekleştiği dönemde gider olarak kaydedilmektedir. 
 
Grup, kiralama süresinin kalan kısmı için revize edilmiş iskonto oranını, kiralamadaki zımnî faiz oranının 
kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylıkla belirlenememesi durumunda ise Grup’un 
yeniden değerlendirmenin yapıldığı tarihteki alternatif borçlanma faiz oranı olarak belirlemektedir. 
 
Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra kira yükümlülüğünü, faizi yansıtacak şekilde artırırken 
yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır. 
 
Buna ek olarak, kiralama süresinde bir değişiklik, özü itibarıyla sabit kira ödemelerinde bir değişiklik veya 
dayanak varlığı satın alma opsiyonuna ilişkin yapılan değerlendirmede bir değişiklik olması durumunda, 
finansal kiralama yükümlülüklerinin değeri yeniden ölçülmektedir. 
 
Kısa vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düşük değerli olduğu kiralamalar 
 
Grup, kısa vadeli kiralama kayıt muafiyetini, kısa vadeli makine ve teçhizat kiralama sözleşmelerine 
uygulamaktadır (yani, başlangıç tarihinden itibaren 12 ay veya daha kısa bir kiralama süresi olan ve bir satın 
alma opsiyonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düşük değerli varlıkların muhasebeleştirilmesi 
muafiyetini, kira bedelinin düşük değerli olduğu düşünülen ofis ekipmanlarına da uygulamaktadır. Kısa 
vadeli kiralama sözleşmeleri ve düşük değerli varlıkların kiralama sözleşmeleri, kiralama süresi boyunca 
doğrusal yönteme göre gider olarak kaydedilir. 
 
1 Ocak 2019 tarihinde TFRS 16’ya geçiş ile birlikte geçmiş yıl kar/zararı üzerindeki vergiden arındırılmış 
etki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
Teslim bakım geçmiş yıl etkisi
Teslim bakım yükümlülüğü 131
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (29)
Geçmiş yıl karları 102
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
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, birikmiş 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 Not: 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 kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit 
akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kar 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 
muhasebeleştirilmemiş 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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
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 kar 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 kar 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. 
 
TFRS 9, finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü için TMS 39'daki mevcut hükümleri büyük 
oranda korumaktadır. Ancak, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık, kredi ve alacaklar ile satılmaya 
hazır finansal varlıklar için önceki TMS 39 sınıflama kategorileri kaldırılmıştır. 
 
TFRS 9'un uygulanmasının Grup'un finansal borçları ve türev finansal araçları ile ilgili muhasebe 
politikaları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS 9'un finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü 
üzerindeki etkisi ise aşağıda belirtilmiştir. 
 
TFRS 9'a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; İtfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –borçlanma 
araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen  – özkaynak araçları veya GUD farkı kar veya 
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların sınıflandırılması, 
genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye 
bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. Standart kapsamında saklı türevlerin finansal varlıktan 
ayrılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bir hibrid sözleşmenin bir bütün olarak ne şekilde 
sınıflandırılacağı değerlendirilmelidir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8 Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür:  

 Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 
kapsamında elde tutulması ve,  

 Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  
 

Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 

 Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve 

 Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
 
Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara 
alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda 
geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında yapılabilir.  
 
Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal 
varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal 
varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal 
tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde 
azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer değişimi kar veya 
zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
 
Gerçeğe uygun değer değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa 
finansal tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip 
olmayan ticari alacaklar haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan 
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
Aşağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir.  
 

GUD farkı 
kar/zarara 
yansıtılarak ölçülen 
finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. 
Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net 
kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

  

İtfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülen 
finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş 
maliyetinden ölçülür. İtfa edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları 
tutarı kadar azaltılır.  

Faiz gelirleri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya 
zararda muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum tablosu dışı bırakılmasından 
kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

  

GUD farkı diğer 
kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülen 
borçlanma araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Etkin 
faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para kazanç ve kayıpları 
ve değer düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer kazanç ve 
kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar finansal 
durum tablosu dışı bırakıldığında daha önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılan 
toplam kazanç veya kayıplar kar veya zararda yeniden sınıflandırılır. 

  

GUD farkı diğer 
kapsamlı gelire 
yansıtılan özkaynak 
araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 
Temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde 
olmadıkça kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer net kazanç ve kayıplar diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmazlar 

 
TMS 39’a göre satılmaya hazır olarak sınıflandırılan kurumsal borçlanma senetleri faiz geliri elde etmek 
için Grup’un hazine departmanı tarafından ayrı bir portföyde tutulmaktadır. Ancak duruma göre Grup’un 
likitide gereksinimlerini karşılamak için satılabilmektedir. Grup bu senetleri sözleşmeli nakit akışının 
toplanması ve senetlerin satışını hedefleyen bir iş modeliyle elinde tutmaktadır. Kurumsal borçlanma 
senetlerinin bir ile iki sene arasında vadesi gelmektedir ve finansal varlığa ilişkin sözleşme şartları belirli 
tarihlerde anapara ve anapara bakiyesine ait faiz ödemeleriyle nakit akışında artışa sebep olmaktadır. Bu 
nedenle bu varlıklar TFRS 9 kapsamında finansal varlık olarak sınıflandırılmıştır. 
 
TMS 39'a göre kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan ticari ve diğer alacaklar artık itfa edilmiş 
maliyetinden ölçülenlerde sınıflandırılmıştır. Bu alacaklar için değer düşüklüğü karşılığındaki 29 TL 
tutarındaki artış 1 Ocak 2018 tarihinde TFRS 9'a geçişte geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmiştir.  
 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri üç ay 
veya üç 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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
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. 
 
Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü  
 
TFRS 9’un uygulanmasıyla birlikte, “Beklenen Kredi Zararı” (BKZ) modeli TMS 39'daki “Gerçekleşmiş 
Zarar” modelinin yerini almıştır. Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen 
finansal varlıklar, sözleşme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma 
araçları için geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için uygulanmamaktadır. TFRS 
9 uyarınca kredi zararları TMS 39'a göre daha erken muhasebeleştirilmektedir. 
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar, nakit ve nakit benzerlerinden ve 
kurumsal borçlanma senetlerinden oluşmaktadır.  

 
TFRS 9 kapsamında, zarar karşılıkları aşağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür:  

 12 aylık BKZ’ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi 
muhtemel temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır ve  
 
 Ömür boyu BKZ’ler: finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm temerrüt 
durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır.  
 
Grup, ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu 
BKZ’leri seçmiştir. Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde 
artmış olup olmadığının belirlenmesinde ve BKZ'lerin tahmin edilmesinde, Grup beklenen erken ödemelerin 
etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan 
elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Grup’un geçmiş kredi zararı 
tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir.  
Grup, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 30 gün geçmesi durumunda önemli ölçüde 
arttığını varsaymaktadır.  
 
Grup, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır:  
 
 Grup tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi işlemlere başvurmaksızın borçlunun kredi 
yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi. 

Bir finansal aracın düşük kredi riskine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla işletme, iç kredi riski 
derecelendirmelerini ya da düşük kredi riskinin küresel olarak kabul gören bir tanımıyla uyumlu olan ve 
değerlendirilen finansal araçların türünü ve risklerini dikkate alan diğer metodolojileri kullanabilir. 

BKZ’lerin ölçüleceği azami süre, Grup’un kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
BKZ’lerin Ölçümü  
 
BKZ’ler finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış bir 
tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden ölçülen kredi zararlarıdır 
(örneğin, sözleşmeye istinaden işletmeye yapılan nakit girişleri ile işletmenin tahsil etmeyi beklediği nakit 
akışları arasındaki farktır). BKZ’ler finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir.  
 
Kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar  
 
Her raporlama dönemi sonunda, Grup itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve GUD farkı 
diğer kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma varlıklarının değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını 
değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde etkileyen bir veya 
birden fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi-değer düşüklüğüne uğramıştır.  
 
Değer Düşüklüğünün Sunumu  
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin zarar karşılıkları, varlıkların brüt defter 
değerinden düşülür. 
 
Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için oluşan zarar 
karşılığı, finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini azaltmak yerine diğer kapsamlı gelire 
yansıtılır. 
 
(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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(b) Finansal Yükümlülükler (devamı) 
 
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, kar / zararda muhasebeleştirilir.  
 
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 kar veya zararları doğrudan kar 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.  
 
2019 itibarıyla, yatırım finansmanı için kullanılan uzun vadeli krediler, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı 
cins gelirler nedeniyle maruz kalınan kur riskine karşı korunma aracı olarak tanımlanmıştır. 
 
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.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(b) Finansal Yükümlülükler (devamı) 
 
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi (devamı) 
 
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 kar 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 kar 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 karları / zararları kar veya 
zararda yer almaktadır. 
 
31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama ABD Doları/TL kuru aşağıdaki 
gibidir: 
 

 Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl 5,9402 5,6712 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl 5,2609 4,8301 
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 3,7719 3,6445 

 
31 Aralık 2019, 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama Avro /ABD Doları kuru aşağıdaki 
gibidir: 
 Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl 1,1196 1,1194 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl 1,1458 1,1757 
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 1,1971 1,1294 

 
 
2.4.10 Hisse Başına Kazanç 
 
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile 
tespit edilir. Türkiye’de Grupler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından 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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
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.   
 
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. Grup yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken TMS’ ye uygun olarak 
hesaplanan faaliyet karını 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 kar veya zarara dahil edilirler. 
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

28 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (devamı) 
 
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 kar/zarar, oluştukları 
dönemde kar 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 2 veya TMS 16’ya 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 kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 
 
2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  
 
Türk Vergi Mevzuatı, ana Grup 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 karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, 
diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden 
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosunda yer verilen kardan 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 kar elde etmek suretiyle söz 
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve 
yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık 
ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa 
muhasebeleştirilmez.  
 
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 kar elde etmek suretiyle söz 
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının 
muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 
 
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 kar 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, 
kar 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 kar veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, 
finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kar veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, 
kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu (bilanço) ile ilişkilendirilmekte ve ilgili varlıkların 
ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kar 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. 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

30 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
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.  

 
2.4.18 Sermaye ve Taahhütler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 
dönemde birikmiş kardan 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. Grup, kiralama yolu 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 kar veya zararda kaydedilir. 
 
2.4.21 Sık Uçuş Programı 
 
Grup, üyelerine “Miles and Smiles” adında bir Sık Uçuş Programı (Frequent Flyer Program - FFP) 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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
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. 
 
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 karlardan 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.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı) 
 
KVK 32/A ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın etkileri (devamı): 
 

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. 
 

Ortaklığın da havayolu yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri nedeniyle, Yatırım Teşvik Sisteminde yer alan 
bazı teşvik unsurlarından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılan başvurular neticesinde 
Ortaklığın tarafından, uçak ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları için Yatırım Teşvik Belgeleri temin 
edilmiş olup Ortaklığın finansal raporlarına mevcut durumda veya gelecek dönemlerde etkisi olabilecek 
Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin bilgiler ile yararlanılan teşvik unsurları aşağıda sıralanmaktadır: 

BKK 
Tarihi: BKK No: YTB Tarihi: Yatırım Durumu: Vergi İndirimi Toplam Yatırım 

Tutarı TL: (*)

Yararlanılan 
Yatırıma Katkı 
Tutarı TL: (**)

 20.01.2018 2017/1113 9.08.2018 Devam Ediyor Vergi İndirimi %90 / Yatırıma 
Katkı Oranı %50 24.889 -                            

 15.06.2012 2012/3305 18.12.2014 Tamamlandı Vergi İndirimi %50 / Yatırıma 
Katkı Oranı %15 16.971 -                            

 14.07.2009 2009/15199 28.12.2010 Tamamlandı Vergi İndirimi %50 / Yatırıma 
Katkı Oranı %20 13.270 18

 20.01.2018 2017/1113 11.09.2018 Devam Ediyor Vergi İndirimi %50 / Yatırıma 
Katkı Oranı %25 2.519 -                            

 15.06.2012 2012/3305 1.03.2018 Devam Ediyor Vergi İndirimi % 50 / Yatırıma 
Katkı Oranı %15 838 149

 
15.06.2012 2012/3305 11.07.2017 Devam Ediyor Vergi İndirimi % 50 / Yatırıma 

Katkı Oranı %15 -                            -                            

 15.06.2012 2012/3305 18.09.2017 Devam Ediyor GENEL TEŞVİK ( Vergi 
indirimi yapılamaz) -                            -                            

 

(*)Yatırımlar döviz olarak gerçekleştirildiğinden ve yatırımlarda yapılan revizyonlar nedeniyle başvuru 
sırasındaki yatırım tutarı ile tamamlanma anındaki yatırım tutarı farklılık gösterebilmektedir.  
 
(**)Ortaklığımızın vergi matrahı oluşmaması nedeniyle yararlanamadığı yatırıma katkı tutarı ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yeniden değerleme oranı ile endekslenerek ilerleyen yıllara aktarılmaktadır. 
 

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 uçak teşvikleri için 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.Bunun yanısıra diğer maddi duran varlık yatırımları 
için ise vergi avantajlarını daha kısa bir sürede muhasebeleştirebileceği değerlendirilmiş ve teşvikten 
faydalanmanın mümkün olduğu dönem içerisinde kar veya zararda muhasebeleştirmenin yatırım desteğinin 
doğasına daha uygun olacağı kanaatindedir. 
 

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar 
 

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler 
 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin 
verilmekle birlikte Grup tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 
aşağıdaki gibidir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı) 
 

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı) 
 
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri  
 
16 Şubat 2019'da, KGK tarafından TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardı yayımlanmıştır. Sigorta 
sözleşmeleri için uluslararası geçerlilikte ilk standart olan TFRS 17, yatırımcıların ve ilgili diğer kişilerin 
sigortacıların maruz kaldığı riskleri, kârlılıklarını ve finansal durumunu daha iyi anlamalarını 
kolaylaştıracaktır. TFRS 17, geçici bir standart olarak getirilen TFRS 4'ün yerini almıştır. TFRS 4, 
şirketlerin yerel muhasebe standartlarını kullanarak sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirmelerine izin 
verdiğinden uygulamalarda çok çeşitli muhasebe yaklaşımlarının kullanılmasına neden olmuştur. Bunun 
sonucu olarak, yatırımcıların benzer şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmaları güçleşmiştir. 
TFRS 17, tüm sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ve  hem yatırımcılar hem de 
sigorta şirketleri açısından TFRS 4’ün yol açtığı karşılaştırılabilirlik sorununu çözmektedir. Yeni standarda 
göre, sigorta yükümlülükleri tarihi maliyet yerine güncel değerler kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Bu 
bilgiler düzenli olarak güncelleneceğinden finansal tablo kullanıcılarına daha yararlı bilgiler sağlayacaktır. 
TFRS 17’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla 
birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, TFRS 17’nin uygulanmasının konsolide finansal 
tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 
 
TFRS 4’deki değişiklikler- TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ile TFRS 9’un uygulanmasına ilişkin 
değişiklik   
 
TFRS 4, yeni sigorta sözleşmeleri standardı ve TFRS 9'un farklı yürürlük tarihlerinin etkilerini azaltmak 
amacıyla KGK tarafından değiştirilmiştir. TFRS 4'de yapılan değişiklikler sigorta şirketleri için 
uygulamalarla ilgili endişeleri azaltmak için iki isteğe bağlı çözüm sunmaktadır: 
 
 i) TFRS 9 uygulanırken Sigortacılar tarafından finansal varlıklarına sigorta şirketinin kar veya zarar ve 
diğer kapsamlı gelir ile TFRS 9 uyarınca kar veya zararda muhasebeleştirilen tutarlar ile TMS 39 uyarınca 
raporlananlar arasındaki farkı yeniden sınıflandırmasına izin verilecek; veya ii) 1 Ocak 2021 tarihinden önce 
faaliyetleri ağırlıklı olarak sigortaya bağlı olan şirketler için TFRS 9'u uygulamaya ilişkin isteğe bağlı geçici 
bir muafiyet. Bu şirketlerin TMS 39'da finansal araçlar için mevcut gereksinimleri uygulamaya devam 
etmelerine izin verilecektir. Grup, TFRS 4 değişikliğinin uygulanmasının konsolide finansal tabloları 
üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 
 

Güncellenen Kavramsal Çerçeve (2018 sürümü) 
 

Güncellenen Kavramsal Çerçeve KGK tarafından 27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Kavramsal 
Çerçeve; KGK’ya yeni TFRS’leri geliştirirken finansal raporlamalarına rehberlik sağlayacak olan temel  
çerçeveyi ortaya koymaktadır. Kavramsal Çerçeve; standartların kavramsal olarak tutarlı olmasını ve benzer 
işlemlerin aynı şekilde ele alınmasını sağlamaya yardımcı olmakta ve böylece yatırımcılar, borç verenler ve 
kredi veren diğer taraflar için faydalı bilgiler sağlamaktadır.Kavramsal Çerçeve, şirketlere, belirli bir işlem 
için herhangi bir TFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikaları geliştirmelerine ve 
daha geniş bir biçimde, paydaşların bu standartları anlamalarına ve yorumlamalarına yardımcı olmaktadır. 
Güncellenen Kavramsal Çerçeve ise önceki versiyonundan daha kapsamlı olup KGK ’ya standartların 
oluşturulmasında gerekli olan tüm araçların sağlanmasını amaçlamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve 
finansal raporlamanın amacından başlayarak sunum ve açıklamalara kadar  standart  oluşturulmasının tüm 
yönlerini kapsamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve, belirli bir işlem için herhangi bir TFRS’nin 
uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikalarını geliştirmek için Kavramsal Çerçeve'yi kullanan 
şirketler için, erken uygulamaya izin verilmekle birlikte, 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemlerinden itibaren geçerli olacaktır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı) 
 
TMS 1 ve TMS 8'deki Değişiklikler - Önemlilik Tanımı 
 
KGK tarafından 7 Haziran 2019’da “önemli tanımı” değişikliği yayımlanmıştır (TMS 1 ve TMS 8’de 
yapılan değişiklikler). Değişiklikler, “önemlilik” tanımının netleştirilmesinde, önemlilik eşiğinin 
belirlenmesinde ve önemlilik kavramının TFRS’ler açısından uygulanmasında tutarlılığın arttırılmasına 
yardımcı olmak için rehberlik sağlamaktadır. Yenilenen önemli tanımına “bilgilerin gizlenmesi” ifadesi 
eklenmiş ve bu ifadenin bilgilerin verilmemesi ve yanlış verilmesi ile benzer sonuçlara sebep olabileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca bu değişiklikle birlikte önemli tanımında kullanılan terminoloji, Finansal Raporlamaya 
İlişkin Kavramsal Çerçeve’de (2018 Sürümü) kullanılan terminoloji ile uyumlu hale getirilmiştir. TMS 1 ve 
TMS 8'deki Değişiklikler‘in yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama 
dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, TMS 1 ve TMS 8’in 
uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.  
 

TFRS 3 İşletme Birleşmelerinde Değişiklikler - İşletme Tanımı 
 
Bir işlemin bir varlık edinimi ile mi yoksa bir işletme edinimi ile mi sonuçlanacağının belirlenmesinde 
güçlüklerle karşılaşılmakta olup bu güçlükler uzun zamandır önemli bir mesleki yargı konusu olmuştur. 
UMSK, bu konuyu netleştirmek üzere; şirketlerin edindiği faaliyet ve varlıkların bir işletme mi yoksa 
yalnızca bir varlık grubu mu olduğuna karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla “işletme” tanımını 
değiştirmek amacıyla TFRS 3 İşletme Birleşmelerinde değişiklik yapmıştır. KGK tarafından da 21 Mayıs 
2019’da İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) yayımlanmıştır.  
 
Söz konusu değişiklikle; bir işletmenin girdiler ve bir süreç içermesi gerektiği teyit edilerek, sürecin asli 
olmasının yanı sıra süreç ve girdilerin birlikte çıktıların oluşturulmasına önemli katkıda bulunması gerektiği 
hususlarına açıklık getirilmiştir. Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile olağan faaliyetlerden diğer gelirler 
tanımına odaklanarak işletme tanımı sadeleştirilmiştir. Bir şirketin bir işletme mi yoksa bir varlık grubu mu 
edindiğine karar verme sürecini kolaylaştırmak için  uygulaması isteğe bağlı olan bir konsantrasyon testi 
eklenmiştir. Bu uygulama, varlıkların gerçeğe uygun değerinin büyük bir kısmının tek bir tanımlanabilir 
varlığa veya benzer tanımlanabilir varlıklar grubuna yoğunlaştırılması durumunda bir varlık edinilmesine 
yol açan basitleştirilmiş bir değerlendirmedir. Finansal tablo hazırlayıcıları konsantrasyon testini 
uygulamayı seçmezlerse veya testin başarısız olması durumunda yapılacak değerlendirme önemli bir sürecin 
varlığına odaklanır. TFRS 3'deki değişikliklerin 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinde elde edilen işletmeler için geçerli olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 
Grup, TFRS 3’ün uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir.  
 
Gösterge Faiz Oranı Reformu (UFRS 9, UMS 39 ve UFRS 7’de Yapılan Değişiklikler) 
 
Eylül 2019'da yayınlanan UFRS 9, UMS 39 ve UFRS 7'yi değiştiren Gösterge Faiz Oranı Reformu, Bölüm 
6.8'i ekledi ve paragraf 7.2.26'yı değiştirmiştir. UMSK 2018 yılında, uluslararası gösterge faiz oranlarının 
değiştirilmesinden önce ve sonra ele alınacak hususları ayrı olarak belirlemiş ve bunları değişiklik öncesi  ve 
değişikliğe ilişkin hususlar olarak sınıflandırmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı) 
 
Gösterge Faiz Oranı Reformu (UFRS 9, UMS 39 ve UFRS 7’de Yapılan Değişiklikler) (devamı) 
 
UMSK tarafından yapılan değişiklikler sonucunda UFRS 9 ve UMS 39’da yer alan finansal riskten korunma 
muhasebesi hükümlerinde dört temel konuda istisna sağlanmıştır. Bu konular: 

 İşlemlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmasına ilişkin hüküm, 

 İleriye yönelik değerlendirmeler, 

 Geriye dönük değerlendirmeler ve 

 Ayrı olarak tanımlanabilir risk bileşenleridir. 

Riskten korunma muhasebesine ilişkin diğer hükümlerde bir değişiklik yapılmamıştır. Grup, yukarıda 
belirtilen istisnaları, Gösterge Faiz Oranı Reformundan doğrudan etkilenen tüm korunma ilişkilerine 
uygulayacaktır. Bu değişikliklerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama 
dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 
 
2.7 Gerçeğe Uygun Değerlerin Belirlenmesi 
 
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). 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

36 
 

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 
 
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iş ortaklıkları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Sun Express 986 713
TEC 351 326
Turkish DO&CO 325 278
TGS 236 205
THY Opet 198 307
Uçak Koltuk 34 27
TCI 34 16
Goodrich 18 10
We World Express 7 -
Vergi İade Aracılık 2 2

2.191 1.884
 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / (zarar) içindeki payları aşağıdaki gibidir:  
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Sun Express 171 213
TGS 130 107
THY Opet 91 218
Turkish DO&CO 75 59
Uçak Koltuk 10 3
Goodrich 7 2
TCI 2 -
Vergi İade Aracılık 1 1
We World Express - -
TEC (18) 53
Toplam 469 656

 

Sun Express’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 11.078 7.100
Yükümlülükler 9.106 5.674
Özkaynaklar 1.972 1.426
Grup’un özkaynaklardaki payı 986 713
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Hasılat 8.884 7.145
Dönem karı 342 426
Dönem karında 
  Grup'un payı

171 213
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı) 
 
TEC’ in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 1.302 995
Yükümlülükler 587 327
Özkaynaklar 715 668
Grup’un özkaynaklardaki payı 351 326

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Hasılat 2.262 2.617
Dönem zararı (37) 108
Dönem zararında
   Grup'un payı

(18) 53

 
 Turkish DO&CO’ nun 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 1.129 880
Yükümlülükler 478 325
Özkaynaklar 651 555
Grup’un özkaynaklardaki payı 325 278

 
 1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Hasılat 1.949 1.375
Dönem karı 150 116
Dönem karında
   Grup'un payı

75 59

 
TGS’nin 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 1.020 682
Yükümlülükler 548 272
Özkaynaklar 472 410
Grup’un özkaynaklardaki payı 236 205

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Hasılat 2.029 1.381
Dönem karı 260 214
Dönem karında
   Grup'un payı

130 107
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı) 
 
THY Opet’ in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 1.872 3.265
Yükümlülükler 1.476 2.651
Özkaynaklar 396 614
Grup’un özkaynaklardaki payı 198 307

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Hasılat 5.543 11.065
Dönem karı 182 436
Dönem karında
   Grup'un payı

91 218

 
Uçak Koltuk’ un 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 171  131
Yükümlülükler 103  76
Özkaynaklar 68  55
Grup’un özkaynaklardaki payı 34  27

 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Hasılat 168 69
Dönem karı 19 6
Dönem karında
  Grup'un payı

10 3

 
TCI’nın 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 113  88
Yükümlülükler 45 57
Özkaynaklar 68 31
Grup’un özkaynaklardaki payı 34 16

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Hasılat 72 42
Dönem karı 4 1
Dönem karında
  Grup'un payı

2 -
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı) 
 
Goodrich’ in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 70 55
Yükümlülükler 24 29
Özkaynaklar 46 26
Grup’un özkaynaklardaki payı 18 10

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Hasılat 135 85
Dönem karı 16 6
Dönem karında
  Grup'un payı

7 2

 
We World Express’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 23 -
Yükümlülükler 6 -
Özkaynaklar 17 -
Grup’un özkaynaklardaki payı 7 -

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Hasılat 19 -
Dönem zararı (1) -
Dönem zararında
  Grup'un payı

- -

 
Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Varlıklar 10 8
Yükümlülükler 3 2
Özkaynaklar 7 6
Grup’un özkaynaklardaki payı 2 2

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Hasılat 8 4
Dönem karı 2 3
Dönem karında
  Grup'un payı

1 1
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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 26’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 Varlıklar ve Yükümlülükler 
 

Toplam Varlıklar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Havacılık                  145.479    108.573
Teknik                      9.317    6.977
Toplam 154.796 115.550
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (7.925) (6.474)
Konsolide mali tablolara göre toplam varlıklar 146.871 109.076

Toplam Yükümlülükler 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Havacılık                  105.871                       78.298    
Teknik                      2.291                         1.529    
Toplam 108.162 79.827
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (2.086) (2.035)
Konsolide mali tablolara göre toplam yükümlülükler 106.076 77.792
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
4.2 Vergi Öncesi Karı / (Zararı) 
 
Bölüm Sonuçları: 

1 Ocak-31 Aralık 2019 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup Dışı Hasılat            73.383                 1.735                            -                    75.118    
Bölümlerarası Hasılat                 287                 5.756                        (6.043)                       -      
Hasılat               73.670                 7.491                     (6.043)               75.118    
Satışların Maliyeti (-)             (62.360)                (5.722)                    6.043                   (62.039)
Brüt Kar               11.310                 1.769 -                 13.079    
Genel Yönetim Giderleri (-)               (1.175)                   (544)                            24 (1.695)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)               (7.979)                     (40)                              4 (8.015)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                 1.894                    180                          (31)                 2.043    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                  (259)                   (114)                              3 (370)
Esas Faaliyet Karı                 3.791                 1.251 -                      5.042 
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                    957                        6 -                         963 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                  (448)                       (4) -                       (452)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
   Yatırımların Karlarından /
    Zararlarından Paylar                     477                       (8) -                         469 
Finansman Geliri/Gideri Öncesi  
  Faaliyet Karı                 4.777                 1.245 -                      6.022 
Finansman Gelirleri                    788                        5                          (13)                       780 
Finansman Giderleri (-)               (1.730)                     (29)                            13                  (1.746)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi 
  Öncesi Kar                 3.835                 1.221 -                      5.056 2.893 1.197  4.090  
 

1 Ocak-31 Aralık 2018 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup Dışı Hasılat            61.765                 1.088                            -                    62.853    
Bölümlerarası Hasılat                 240                 4.809                        (5.049)                       -      
Hasılat 62.005 5.897 (5.049) 62.853
Satışların Maliyeti (-)             (49.772)                (4.561)                    5.049    (49.284)
Brüt Kar 12.233 1.336 -   13.569
Genel Yönetim Giderleri (-)                  (860)                   (394)                            16 (1.238)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)               (6.153)                     (41)                              9 (6.185)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                    946                      31                        (178)                    799    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                  (857)                     (49)                          153 (753)
Esas Faaliyet Karı 5.309 883 -   6.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                    493 -   -                      493    
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                      (7) -   -   (7)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
  Yatırımların Karlarından /                                                      
  Zararlarından Paylar                     603                      53 -                      656    
Finansman Geliri/Gideri Öncesi  
  Faaliyet Karı                 6.398 936 -   7.334
Finansman Gelirleri                    763                        2                          (12)                       753 
Finansman Giderleri (-)               (2.971)                    106                            12 (2.853)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi 
  Öncesi Kar 4.190 1.044 -                      5.234 
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
4.3 Yatırım Faaliyetleri 

1 Ocak-31 Aralık 2019 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık 
   alımı 17.034 2.007                        -      19.041
Cari dönem amortisman gideri ve 
   itfa payı 7.855 769                        -      8.624
Özkaynak yöntemiyle değerlenen    
   yatırımlar 1.808 383                        -      2.191

1 Ocak-31 Aralık 2018 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık 
   alımı 8.821 1.120                        -      9.941
Cari dönem amortisman gideri ve 
   itfa payı 4.540 714                        -      5.254
Özkaynak yöntemiyle değerlenen    
   yatırımlar 1.542 342

                       -      
1.884

 
 
 

5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Kasa   8   12 
Banka – vadeli mevduatlar   11.879   8.260 
Banka – vadesiz mevduatlar   441   334 

12.328 8.606
 

 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019

Ocak 2020

Ocak 2020
 

Mart 2020

11.879

                      7.958    1.196 Avro %0,36 - %0,80

4.185 Cezayir Dinarı %1,98 - %3,15 Mart 2020                          209    

2.387 TL                       2.387    

223 ABD Doları                       1.325    

%9,35 - %11,60

%1,50 - %1,60

 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018

Mart 2019
 

Ocak 2019
 

Mart 2019
8.260

232 ABD Doları %3,57 - %5,92                       1.226    

871 Avro %2,54 - %3,62                       5.272    

1.718 TL %19,98 - %24,70                       1.762    
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6. FİNANSAL YATIRIMLAR 
 
Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
  yansıtılan finansal varlıklar 
   - Devlet Borçlanma Senetleri - 473
   - Özel Sektör Borçlanma Senetleri 54 138
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
  yansıtılan finansal varlıklar 
   - Hisse Senetleri 89 89
3 aydan uzun vadeli mevduatlar 2.234 2.033

2.377 2.733

 
31 Aralık 2019 ve 2018 itibarıyla 3 aydan uzun vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
336 Avro %0,24 - %0,40 Nisan 2020 2.234

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
500 TL %23,28 - %23,99 Nisan 2019 514
251 Avro %3,08 - %3,28 Mayıs 2019 1.519

2.033
 
Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
  yansıtılan finansal varlıklar 
   - Devlet Borçlanma Senetleri 288 238
   - Özel Sektör Borçlanma Senetleri 237 211
Diğer uzun vadeli finansal yatırımlar 7 5

532 454

 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı diğer gelire yansıtılan finansal 
varlıkların sözleşmede yer alan vade tarihine kalan sürelerine göre vade analizi aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
1 yıldan az 54 611
1 – 5 yıl arası 18 42
5 yıldan fazla 507 407

579 1.060
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6. FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı diğer gelire yansıtılan finansal varlıklar detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
    yansıtılan finansal varlıklar 
   - Hisse Senetleri 89 89

 

7. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR  
 
Kısa vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Kısa vadeli krediler 7.374 5.780

 
 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 6.643 5.156
Kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) (*) 1.519 -   
Banka kredileri 2.914 1.524

11.076 6.680
 

Uzun vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir: 
 

 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 43.211 36.855
Kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) (*) 7.547 -   
Banka kredileri 10.218 6.487

60.976 43.342
 

 
(*) TFRS 16 uyarınca kiralama borçlarıdır.  
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla banka kredilerine ilişkin vade analizi aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
1 yıldan az 10.288 7.304
1 – 5 yıl arası 10.218 6.487

20.506 13.791
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7. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı) 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla banka kredilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
 

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Türü Efektif Faiz Oranı Ödeme Periyodu 31 Aralık 2019
2.243 Avro Sabit %0.30 -  %4.93 Şubat 2020 - Aralık 2024 14.915

841 Avro Değişken Euribor + %2,03 - 
Euribor + %3,77 Şubat 2020 - Temmuz 2024 5.591

     20.506

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Türü Efektif Faiz Oranı Ödeme Periyodu 31 Aralık 2018
1.582 Avro Sabit %0.40 -  %4.60 Mayıs 2019 - Haziran 2023 9.536

706 Avro Değişken Euribor + %2,45 - 
Euribor + %3,50 Ocak 2019 - Temmuz 2023 4.255

13.791

 
Finansal işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin mutabakat: 
 

31 Aralık 2018 Geri Ödemeler
Gayri nakdi 

değişimler Yeni Kullanım 31 Aralık 2019
Finansal Kiralama Borçları 42.011 (6.553) 6.275                  8.121    49.854

31 Aralık 2017 Geri Ödemeler
Gayri nakdi 

değişimler Yeni Kullanım 31 Aralık 2018
Finansal Kiralama Borçları 30.980 (5.261) 11.751                  4.541    42.011

 

31 Aralık 2018 Geri Ödemeler
Gayri nakdi 

değişimler Nakit Girişleri 31 Aralık 2019
Banka Kredileri 13.791 (13.390) 2.095                18.010    20.506

31 Aralık 2017 Geri Ödemeler
Gayri nakdi 

değişimler Nakit Girişleri 31 Aralık 2018
Banka Kredileri 3.218 (6.435) 2.374                14.634    13.791

 
TFRS 16 uyarınca gerçekleşen kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin mutabakat: 
 

1 Ocak 2019 Geri Ödemeler
Gayri nakdi 

değişimler Yeni kiralama 31 Aralık 2019
Uçak   8.099 (1.844) 1.284                  1.162    8.701
Gayrimenkul   294 (73) 45                       79    345
Diğer   32 (17) 5   - 20

  8.425 (1.934) 1.334 1.241 9.066
 

 

8. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Kısa vadeli diğer finansal yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Diğer finansal yükümlülükler 113 32
  
 

Diğer finansal yükümlülükler, ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için bankalar tarafından faizsiz olarak 
kullandırılan gecelik borçlardan oluşmaktadır. 
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  
 

Müşterek yönetime tabi ortaklıklardan kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

 

 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Air Albania   2  - 
We World Express Ltd.   2   - 
Uçak Koltuk   1  - 
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş (PTT)   -   8 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 
 İşletme A.Ş. (Türksat)   -   1 

Diğer   -   1 
  5   10 

 
 

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
TGS   166   - 
Turkish DO&CO   -   13 
TCI   -   5 

  166   18  
 

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklara ait kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki 
gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
TEC   330   315 
THY Opet   223   501 
TGS   220   100 
Turkish DO&CO   123   185 
Sun Express   110   98 
Goodrich   13   11 
TCI   -   3 

1.019 1.213  
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki 
gibidir: 
 

Satışlar 1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

TEC   229   128 
Sun Express   225   203 
PTT   36   44 
TGS   30   20 
Air Albania   30   - 
Goodrich   12   4 
We World Express Ltd.   4   - 
TCI   4   1 
Uçak Koltuk   3   12 
Turkish DO&CO   3   7 
Türk Telekom   2   1 
THY Opet   1   - 
Türksat   -   1 

579 421
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 

Alışlar 1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

THY Opet   4.264   9.125 
TGS   1.864   1.284 
Turkish DO&CO   1.779   1.322 
TEC   1.558   1.531 
Sun Express   967   815 
Goodrich   113   68 
Uçak Koltuk   42   12 
Türk Telekom   6   4 
TCI   4   10 
Borsa İstanbul A.Ş.   2   1 
Air Albania   1   - 
PTT   -   8 

10.600 14.180
 

 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan finansal araçlar 
aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Finansal Yatırımlar   1.635   1.690 
Vadeli Mevduatlar   8.522   6.352 
Vadesiz Mevduat   50   12 
Finansal Varlıklar   618   1.169 
Hisse Senedi   -   22 
Banka Kredileri   (1.853)   (603)

8.972 8.642
 

 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ilişkili taraflara verilen teminat mektupları tutarı 5.263 TL’dir. (31 Aralık 
2018: 4.533 TL) 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla finansal yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
246 Avro 0,28% - 0,40% Nisan 2020                       1.635    

1.635
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
252       Avro 3,08% - 3,28% Mayıs 2019                       1.523    
140       TL 23,28% Nisan 2019                          167    

1.690
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
2.381 TL 9,35% - 10,00% Ocak 2020                       2.381    
922 Avro 0,36% - 0,56% Mart 2020                       6.137    

1       ABD Doları 1,50% Ocak 2020                              4    
8.522

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
1.170       TL 23,28% - 24,70% Mart 2019                       1.395    
820       Avro 2,54% - 3,62% Mart 2019                       4.957    

6.352
 
 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan finansal varlıklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
104 Dolar %3,875 - %8,5 Şubat 2020 - Haziran 2020 618

   
Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018

123 ABD Doları %3,88 - %8,5 Nisan 2019 - Haziran 2019 645
500 TL %13 Kasım 2019 500

4 Avro %3,50 Haziran 2019 24
1.169

 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
279 Avro %2,94 - %4,00 Aralık 2024 1.853   

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
100 Avro %4,00 Aralık 2023 603    

 
 
İlişkili taraflardan faiz gelirleri 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Türkiye Halk Bankası A.Ş.   302   273 
Ziraat Bankası A.Ş.   7   12 

309 285
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
İlişkili taraflardan faiz giderleri 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ziraat Bankası A.Ş.   18   19 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.   -   2 

18 21
 

 
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; 
Grup ile Türk Telekom arasındaki işlemler reklam ve telekomünikasyon hizmetlerinden; Grup ile PTT 
arasındaki işlemler kargo taşımacılığından; Grup ile Halk Bankası ve Ziraat Bankası arasındaki işlemler 
bankacılık hizmetlerinden; Grup ile Türksat arasındaki işlemler telekomünikasyon hizmetlerinden; Grup ile 
Borsa İstanbul arasındaki işlemler borsacılık faaliyetlerinden 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 25 TL’dir (31 Aralık 2018: 20 TL). 
 

10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Ticari alacaklar 3.707 3.362
Şüpheli alacaklar karşılığı (507) (370)

3.200 2.992
 

 
Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilmeme tecrübesine ve TFRS 9’ a uyumlu olarak yapılan BKZ 
hesaplamasına dayanılarak belirlenmiştir. Grup’un ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer 
düşüklüğüne ilişkin detaylar Not:36’de açıklanmıştır. 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Ticari borçlar 5.689 4.162

 
 
 
Grup kur riskini Not 36’de değerlendirmektedir. 
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11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki 
gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Maaş tahakkukları 733 603
Ödenecek SGK primleri 215 226
Prim Tahakkukları - 181
Personele borçlar - 43

948 1.053
 
 
Prim karşılıklarının 31 Aralık 2019 ve 2018 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı ayrılmış karşılık 181 155
Cari dönemde ayrılan karşılık - 181
Konusu kalmayan karşılık (181) (155)
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık - 181

 
12. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki 
gibidir: 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
 Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak             
  ön ödemeler (net) 4.624 4.254
Teknik satınalma işlemlerinden doğan alacaklar 1.000 624
Geri alınacak vergiler 247 704
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*) 211 475
Pilotlara ilişkin eğitim alacakları 151 97
Diğer alacaklar 25 45

6.258 6.199

   
 
(*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla tarihi itibarıyla bu tutar Etiyopya, Bangladeş, Cezayir, Nijerya, Senegal, 
Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Eritre, Mozambik, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Angola 
Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Gabon, Somali, Benin, 
Zimbabve Cumhuriyeti, Arjantin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Lübnan Cumhuriyeti 
ve İran’daki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir. (31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bu tutar Fas, Etiyopya, 
Bangladeş, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Eritre, Mozambik, 
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Gabon, 
Somali, Benin, Kenya Cumhuriyeti, Zimbabve Cumhuriyeti ve İran’daki bankalarda tutulan hesaplarla 
ilgilidir.)  
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12. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki 
gibidir: 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
 Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak             
  ön ödemeler (net) 4.521 2.656
Yatırım destek alacağı 1.856 1.251
Pilotlara ilişkin eğitim alacakları 916 606
Verilen depozito ve teminatlar 248 736
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*) 36 31

7.577 5.280
 

(*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bu tutar Suriye’deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir. 
 
İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Ödenecek vergi ve fonlar 368 274
Kiralama firmalarına borçlar 61 54
Alınan depozito ve teminatlar 58 66
Sigorta şirketlerine borçlar 42 -
Diğer borçlar 51 18

580 412
 

 
İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:  
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Alınan depozito ve teminatlar 112 85
Kiralama firmalarına borçlar 56 103
Faiz ve akaryakıt sözleşmeleri depozitoları 55 -

223 188
 

13. STOKLAR 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Teknik malzeme stokları 1.313 735
Diğer stoklar 479 383

1.792 1.118
Değer düşüklüğü karşılığı (-) (69) (118)

1.723 1.000
 

 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin stok değer düşüklüğündeki değişim 
aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı ayrılmış karşılık 118 94
Yabancı para çevrim farkı 12 36
Konusu kalmayan karşılık (61) (12)
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 69 118
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14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli peşin ödenen giderler

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Verilen sipariş avansları 452 414
Peşin ödenen satış komisyonları 82 81
Peşin ödenen kiralama giderleri 58 105
Peşin ödenen reklam giderleri 55 102
Peşin ödenen diğer giderler 237 309

884 1.011
 

 
Uzun vadeli peşin ödenen giderler

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Peşin ödenen motor bakım giderleri 3.917 3.204
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin yapılan ödemeler 820 572
Peşin ödenen uçak finansman giderleri 329 226
Peşin ödenen diğer giderler 69 35

5.135 4.037
 

 
Ertelenmiş gelirler 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Yolcu uçuş yükümlülükleri 6.130 5.270
Diğer kısa vadeli ertelenmiş gelirler 231 237

6.361 5.507
 

 
Yolcu Uçuş Yükümlülükleri

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Bilet satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri 4.737 3.898
Mil yükümlülükleri 1.393 1.372

6.130 5.270
Kısa vadeli diğer ertelenmiş gelirler

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Alınan avanslar 94 124
Ertelenmiş finansal gelirler 66 58
Gelecek aylara ait banka protokol geliri 62 55
Gelecek aylara ait diğer gelirler 9 -

231 237

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Ertelenmiş finansal gelirler 702 275
Brüt hibe krediler 182 162
Gelecek yıllara ait banka protokol geliri 11 65
Hibe krediler birikmiş amortismanı (182) (160)

713 342
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15. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
Kullanım hakkı varlıkları aşağıdaki gibidir:

Uçak Yedek Motor Binalar Taşıt Toplam
Maliyet
Açılış bakiyesi 1 Ocak  2019   82.886   779   296   32   83.993 
Çevrim farkı   11.177   104   42   4   11.327 
İlaveler   13.044   142   102   -   13.288 
Çıkışlar   (743)   (45)   -   -   (788)
Hesaplar arası transfer(*)   (1.537)   -   -   -   (1.537)
Kapanış bakiyesi 31 Aralık 2019   104.827   980   440   36   106.283 

Uçak Yedek Motor Binalar Taşıt Toplam
Birikmiş Amortisman
Açılış bakiyesi 1 Ocak  2019   17.855   189   -   -   18.044 
Çevrim farkı   2.527   26   2   1   2.556 
Cari dönem amortisman   6.224   62   57   17   6.360 
Çıkışlar   (743)   (45)   -   -   (788)
Hesaplar arası transfer(*)   (783)   -   -   -   (783)
Kapanış bakiyesi 31 Aralık 2019   25.080   232   59   18   25.389 
Net defter değeri 31 Aralık 2019   79.747   748   381   18   80.894  

(*) Dönem içerisinde kiralama borçları tamamlanarak Grup’un sahipliğine geçen uçak ve yedek motorlardan oluşmaktadır.  
 

İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ile Ortaklık arasında, İstanbul 
Havalimanı’nda kiralamaya konu alanlar, kira bedeli, kira şartları ve kiralama süresi ile ilgili konularda 
müzakereler devam etmekte olup henüz bir sözleşme imzalanmamış ve Ortaklık Yönetim Kurulu’nca da 
yukarıda sayılan konularla ilgili olarak alınmış bir karar bulunmamaktadır. Her ne kadar, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayınlanan bir tarife (Kamu Özel İşbirliği-KÖİ Tarifesi) mevcut 
olsa bile sözleşmenin esaslı şartlarından olan, kiralamaya konu alan, kira bedeli, kira şartları ve kiralama 
süresi gibi konular netleştirilmeden TFRS 16 kapsamında bir hesaplama yapılması neredeyse imkansız olup 
ciddi belirsizlikler barındırmaktadır. Bu imkansızlık ve belirsizlikler nedeniyle, İstanbul Havalimanı’ndaki 
kiralamalar ile ilgili olarak 2019 yılı mali tablolarında herhangi bir hak ve yükümlülük hesaplanamamıştır. 
Buna rağmen İstanbul Havalimanı’nda belli alanlar kullanılmakta, DHMİ tarafından yayınlanan KÖİ 
Tarifesi üzerinden (ihtirazi kayıtla) ödemeler yapılmakta ve bu ödemeler ilgili gider hesaplarında takip 
edilmektedir.  

16. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

Maliyet
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2019 231 928 25 1.184
Çevrim farkı 30 123 4 157
İlaveler  - 91  - 91
Yatırımdan transferler  - 10  - 10
Çıkışlar  -  -  -  -
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2019 261 1.152 29 1.442

Birikmiş Amortisman
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2019  - 743 12 755
Çevrim farkı  - 100 2 102
Cari dönem itfa payı  - 93 3 96
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2019  - 936 17 953
Net defter değeri: 31 Aralık 2019 261 216 12 489
Net defter değeri: 31 Aralık 2018 231 185 13 429

 Slot Hakları ve Satın 
Alınmış Teknik 

Lisanslar (*)  Haklar  Toplam  Diğer Haklar  
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16. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

Maliyet
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2018 166 563 18 747
Çevrim farkı 65 235 7 307
İlaveler  - 118  - 118
Transferler  - 12  - 12
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2018 231 928 25 1.184

Birikmiş Amortisman
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2018  - 491 7 498
Çevrim farkı  - 199 3 202
Cari dönem itfa payı  - 53 2 55
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2018  - 743 12 755
Net defter değeri: 31 Aralık 2018 231 185 13 429
Net defter değeri: 31 Aralık 2017 166 72 11 249

 Slot Hakları ve Satın 
Alınmış Teknik 

Lisanslar (*)   Haklar  Toplam  Diğer Haklar  

 
(*) 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.  
 

17. ŞEREFİYE 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Maliyet
Açılış Bakiyesi 65 47
Çevrim farkı 9 18
Kapanış bakiyesi 74 65

 
31 Aralık 2019 itibarıyla konsolide finansal tablolarda, MNG Teknik satın alımı esnasında oluşan şerefiye 
mevcuttur.  
 

18. KİRALAMA İŞLEMLERİ 
 

TFRS 16 uygulaması sonucu oluşan kiralama borçlarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

Gelecekteki Asgari 
Kiralama Borcu 

Ödemeleri Faiz

Asgari Kiralama Borcu 
Ödemelerinin Net 
Bugünkü Değeri

31 Aralık 2019 31 Aralık 2019 31 Aralık 2019
1 yıldan az 1.830 (311) 1.519
1 – 5 yıl arası 5.298  (771) 4.527
5 yıldan fazla 3.539 (519) 3.020

10.667 (1.601) 9.066  
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18. KİRALAMA İŞLEMLERİ (devamı) 

 
Finansal kiralama borçlarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 
2019

31 Aralık 
2018

31 Aralık 
2019

31 Aralık 
2018

31 Aralık 
2019

31 Aralık 
2018

1 yıldan az 7.451 5.929 (825) (773) 6.626 5.156
1 – 5 yıl arası 28.148 19.681 (2.198) (1.889) 25.950 17.792
5 yıldan fazla 17.783 19.639 (505) (576) 17.278 19.063

53.382 45.249 (3.528) (3.238) 49.854 42.011

Gelecekteki Asgari 
Kiralama Borcu 

Ödemeleri
Faiz

Asgari Kiralama Borcu 
Ödemelerinin Net 
Bugünkü Değeri

 
 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Faiz aralığı:
Değişken oranlı borçlar   32.044   26.407 
Sabit oranlı borçlar   17.810   15.604 

49.854 42.011
 

 
Grup, belirli uçak ve yedek motorları finansal kiralama yoluyla edinmiş olup sözleşmelerin ortalama kira 
süresi 10-12 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.  
 
Grup’un, TFRS 16 kapsamındaki sözleşmelerinin kiralama süresi 1-45 yıldır. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 
Türk Lirası, ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı, Japon Yeni ve diğer para birimleri cinsinden ifade edilen 
borçların ortalama faiz oranı %5,41’dir.    
 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı ve Japon Yeni cinsinden ifade edilen 
finansal kiralama borçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranları, sabit oranlı borçlar için %2,37 (31 Aralık 2018: 
%2,66), değişken oranlı borçlar için ise %1,29 (31 Aralık 2018: %1,56)’dir. 

19. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 28 Aralık 2010, 18 Aralık 2014, 11 Temmuz 2017, 18 Eylül 
2017, 1 Mart 2018, 9 Ağustos 2018 ve 11 Eylül 2018 tarihli 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. 
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20. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir: 
 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Kullanılmamış izin karşılığı 233 200

 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı ayrılmış karşılık 200 155
Cari dönemde ayrılan karşılık 1.815 475
Konusu kalmayan karşılık (1.785) (427)
Yabancı para çevrim farkı 3 (3)
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 233 200

 
 
Grup, her raporlama dönemi sonunda kullanılmamış izin günleri için, çalışanların ücretleri üzerinden izin 
karşılığı hesaplayarak finansal tablolara yansıtmaktadır. 
 
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 

 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dava karşılıkları 76 87
 

 
Dava karşılıklarının 31 Aralık 2019 ve 2018 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı ayrılmış karşılık 87 82
Cari dönemde ayrılan karşılık 23 16
Konusu kalmayan karşılık (33) (12)
Yabancı para çevrim farkı ( 1)  1
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 76 87

 
 
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.  
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21. TAAHHÜTLER 
 

a) Verilen Teminatlar:  
 
31 Aralık 2019 itibarıyla verilen teminat mektupları tutarı 7.923 TL’dir. (31 Aralık 2018: 6.201 TL) 
 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla verilen teminatlar çeşitli banka ve satıcılara verilmiş bulunmaktadır. 
 

Dövizli Tutar TL Karşılığı Dövizli Tutar TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen 
      Teminat Rehin ve İpotekler (TRİ)  7.923 6.201

       - Teminatlar
           TL  52  52   38  38
           Avro  1.131  7.521  976  5.882
           ABD Doları  49  292  45  235
           Diğer  58  -  46
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 - -

7.923 6.201
- -

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

- - - -

 
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin (“D”) Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 
%0’dır (31 Aralık 2018: %0). 
 
b) Teslim Alınacak Uçaklara İlişkin Taahhütler 
 
Grup, 2020-2023 yılları arasında, liste fiyatı yaklaşık olarak 28.230 ABD Doları olan 187 adedi kesin ve 10 
adedi opsiyonlu toplam 197 uçak alacaktır. Grup, uçak alımları ile ilgili olarak ilgili firmalara 31 Aralık 
2019 itibarıyla 1.562 ABD Doları (9.279 TL) geri alınacak ön ödeme yapmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

60 
 

 
22. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 
aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Kıdem tazminatı karşılığı 804 685

 
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 2020 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı tavanı 
6.730 TL (tam tutar)’dir. (1 Ocak 2018: 6.018 TL (tam tutar)) 
 
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”), Şirket’in 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 2019 tarihi itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, 
çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek 
hesaplanır.  
 
İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %7,65 enflasyon (31 Aralık 2018: %10,00) ve %12,00 faiz (31 
Aralık 2018: %14,00) oranı varsayımlarına göre hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde 
ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı %2,62 olarak dikkate alınmıştır (31 
Aralık 2018: %2,63). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı 
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 6.730 (tam tutar) TL tavan tutarı 
dikkate alınmıştır.  
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı ayrılmış karşılık 685 482
Faiz maliyeti 90 57
Cari hizmet maliyetleri 72 65
Aktüeryal kayıp 52 125
Yabancı para cevrim farkı (40) 6
Ödemeler (55) (50)
Dönem sonu itibari ile ayrılan karşılık 804 685

 
 



211210 Konsolide Finansal Sonuçlar Türk Hava Yolları 2019 Faaliyet Raporu

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

61 
 

23. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde niteliklerine göre giderler aşağıdaki 
gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Akaryakıt giderleri 22.000 18.478
Personel giderleri 11.708 8.516
Amortisman ve itfa payı giderleri 8.624 5.254
Yer hizmetleri giderleri 4.622 3.532
Bakım giderleri 4.491 3.943
Konma ve konaklama giderleri 3.540 2.490
Yolcu hizmet ve ikram giderleri 3.535 2.693
Üstgeçiş giderleri 3.138 2.619
Komisyon ve teşvik giderleri 2.851 1.923
Kısa dönemli uçak kirası giderleri 1.610 1.261
Rezervasyon sistem giderleri 1.509 1.217
Reklam ve tanıtım giderleri 994 915
Kira giderleri 486 329
Hizmet giderleri 469 344
Sigorta giderleri 306 228
Vergi giderleri 292 184
Haberleşme ve bilişim giderleri 233 202
Nakliye giderleri 251 178
Uçak kira giderleri 149 1.621
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri 119 132
Sistem kullanım ve üyelik giderleri 53 51
Diğer giderler 769 597

71.749 56.707

 

24. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Devreden KDV 780 482
Personel ve iş avansları 49 38

829 520
 

 
 

31 Aralık 2019 ve 2018 diğer kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Bakım onarım gider tahakkukları 1.389 1.041
Diğer gider tahakkukları 115 36
Diğer yükümlülükler 28 10

1.532 1.087
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25. ÖZKAYNAKLAR 
 

Ödenmiş sermaye ve sermaye düzeltme farkları 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. 
 
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,- (Tam tutar) TL’ dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izin, 2015-2019 yılları arası (5 yıl) arasında geçerlidir. 2015 yılında izin verilen 
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 
izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye 
Piyasası hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı 
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 
 

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları (tam tutar) tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir: 
 

Grup % 31 Aralık 2019 % 31 Aralık 2018
Türkiye Varlık Fonu (*) A 49,12 677.884.849 49,12 677.884.849
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (*) C - - - -

Diğer (Halka Açık Kısım) A 50,88 702.115.151 50,88 702.115.151
Ödenmiş sermaye 1.380.000.000 1.380.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları (**) 1.123.808.027 1.123.808.027
Düzeltilmiş sermaye 2.503.808.027 2.503.808.027

 
 

(*) Özel şahıslara ait 1.644 (tam) 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. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı adına kaydedilmiştir. 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 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. Cumhurbaşkanlığa bağlı, 
sermayesinin tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait bir kamu 
kuruluşudur. Söz konusu devir, Türk Hava Yolları A.O.'nun mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, 
politikalarında ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır.   
 
 

 

(**) Sermaye düzeltme farkları, sermaye ödemelerinin 2004 yılına kadar enflasyon endeksleme farkını ifade 
etmektedir. 
 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.380.000.000 TL (tam tutar) olup 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 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na 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.  
 

Ana Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulunun 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. 
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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

Ödenmiş sermaye ve sermaye düzeltme farkları (devamı) 
 
Ana Sözleşme Madde 14: Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların geçerliliği C grubu 
hisseyi.temsilen.seçilen.üyenin.olumlu.oy.kullanmasına.bağlıdır: 
 

a) Ana Sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen şirket misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların 
alınması, 

b) Genel kurula 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. 
 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net 
karın %5’i olarak genel kanuni yedek akçe ayrılır. Ayrıca %20 sınırına tabi olmaksızın ödenmiş sermayenin 
%5’ini aşan tutarda kar 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 karı/zararı ise, kar veya zararda finansman giderleri 
altında, kur farkı gideri hesabında ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan çevrim karı / 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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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 
Kar Payı Dağıtımı 
 
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 
no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.  
 

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar 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 kar dağıtım politikalarında belirlenen 
şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecek ve ara 
dönem finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtılabilecektir.  
 
Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihli Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarında yer alan özkaynak 
kalemlerinin tutarları aşağıdaki gibidir (Tam Tutar): 
 
Şirketin Özkaynak Kalemleri

Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 181.185
Yasal Yedekler 75.738.987
Diğer Kâr Yedekleri 1.489.269
Özel Fonlar  -
Geçmiş Yıllar Zararları (*) (17.818.113.556)
Dönem Karı (*) 1.530.828.154
Toplam Özkaynaklar (14.829.875.961)

 
 

(*) Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre kar 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 kar/zararı 
etkilediğinde kar/zararda muhasebeleştirilir. 
 

2019 itibarıyla, yatırım finansmanı için kullanılan Japon Yeni, İsviçre Frangı ve Avro para birimlerinden 
olan finansal kiralama yükümlülükleri, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı cins döviz gelirleri nedeniyle 
maruz kalınan kur riskine karşı korunma aracı olarak tanımlanmıştır. Grup’un Avro ve İsviçre Frangı 
cinsinden geliri yükümlülüklerini karşılamaktadır, Japon Yeni geliri ise yükümlülüklerinin %49’unu 
karşılamaktadır. Bu kapsamda olan kredilerin ödemelerinden ortaya çıkan kur farkları özkaynağa 
alınmaktadır ve diğer kapsamlı gelirde gösterilmektedir.  
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26. HASILAT 
 

Brüt karın dökümü aşağıdaki gibidir: 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Yolcu gelirleri

Tarifeli hizmetler   63.032   53.109 
Tarifesiz hizmetler   380   327 

Toplam yolcu gelirleri 63.412 53.436
Kargo gelirleri

Yolcu uçaklarında taşınan   4.312   3.907 
Kargo uçaklarında taşınan   5.269   4.104 

Toplam kargo gelirleri 9.581 8.011
Toplam yolcu ve kargo gelirleri 72.993 61.447
Teknik gelirler   1.735   1.089 
Diğer gelirler 390 317
Net satışlar 75.118 62.853
Satışların maliyeti (-) (62.039) (49.284)
Brüt kar 13.079 13.569

 
 
Toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

- Avrupa 21.076 18.245
- Uzak Doğu 18.116 14.212
- Amerika 11.048 8.786
- Orta Doğu 8.330 7.578
- Afrika 7.247 6.014
Yurtdışı 65.817 54.835
Yurtiçi 7.176 6.612
Toplam yolcu ve kargo gelirleri 72.993 61.447
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27. SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
Satışların maliyetinin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Akaryakıt giderleri 22.000 18.478
Personel giderleri 9.200 6.637
Amortisman ve itfa payı giderleri 8.294 5.017
Yer hizmetleri giderleri 4.622 3.532
Bakım giderleri 4.491 3.943
Konma ve konaklama giderleri 3.540 2.490
Yolcu hizmet ve ikram giderleri 3.535 2.693
Üstgeçiş giderleri 3.138 2.619
Kısa dönemli uçak kirası giderleri 1.610 1.261
Kira giderleri 374 174
Sigorta giderleri 294 219
Nakliye giderleri 251 178
Hizmet giderleri 187 141
Uçak kira giderleri 149 1.621
Vergi giderleri 102 72
Diğer satışların maliyeti 252 209

62.039 49.284
 

28. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ 
 
Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Personel giderleri   759   443 
Amortisman ve itfa payı giderleri   292   207 
Hizmet giderleri   199   143 
Haberleşme ve bilişim giderleri   181   168 
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri   74   92 
Sistem kullanım üyelik giderleri   53   51 
Vergi giderleri   14   9 
Sigorta giderleri   12   9 
Kira giderleri   8   49 
Diğer genel yönetim giderleri   103   67 

1.695 1.238
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28. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (devamı) 
 
Pazarlama ve satış giderleri aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Komisyon ve teşvik giderleri   2.851   1.923 
Personel giderleri   1.749   1.436 
Rezervasyon sistem giderleri   1.509   1.217 
Reklam ve tanıtım giderleri   994   915 
Vergi giderleri   176   103 
Kira giderleri   104   106 
Hizmet giderleri   83   60 
Haberleşme ve bilişim giderleri   52   34 
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri   45   40 
Amortisman ve itfa payı giderleri   38   30 
Diğer satış pazarlama giderleri   414   321 

8.015 6.185
 

 

29. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Sigorta, tazminat ve ceza gelirleri   1.071   123 
Uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin
 hibe kredi gelirleri   488   414 
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan
 kur farkı geliri, net   78   - 
Konusu kalmayan karşılıklar   75   54 
Bankalardan elde edilen faiz dışı gelirler   59   50 
Kira gelirleri   56   13 
Satıcılardan elde edilen ciro primi   29   55 
Vade farkı gelirleri   13   4 
Reeskont faiz geliri   9   28 
Diğer faaliyet gelirleri   165   58 

2.043 799  
 
 

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Karşılık giderleri   152   45 
Tazminat ve ceza gideri   44   27 
TFRS 9 düzeltmesi   27   (9)
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan
 kur farkı gideri, net   -   616 

Diğer faaliyet giderleri   147   74 
370 753  
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30. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 
 

Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Devlet teşvik gelirleri   622   301 
Finansal yatırımlar faiz geliri   229   152 
Menkul kıymet satış karları   77   12 
Duran varlık satış karları   35   28 

963 493  
 
 Yatırım faaliyetlerinden giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Duran varlık satış zararları   450   3 
Menkul kıymet satış zararları 2   - 
Gerçeğe uygun değer düşüş zararları   - 4

452 7
 

31. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
 
Finansman gelirlerinin dökümü aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan 
  kur farkı kârları, net   443   - 

Faiz gelirleri   252   488 
Uçak alımına ilişkin önödeme
 reeskont faiz gelirleri   71   - 

Türev işlemler gerçeğe
 uygun değer fark karları, net   -   265 
Diğer finansal gelirler   14   - 

780 753
 

 
Finansman giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Finansal faaliyetlerden 
 kaynaklanan faiz gideri 1.040 1.152
Finansal kiralama faiz gideri 323 -
Uçak finansmanı giderleri 129 120
Türev işlemler gerçeğe uygun
 değer fark zararları, net 123 -
Kıdem tazminatı faiz maliyeti 90 57
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan 
  kur farkı zararları, net - 1.365
Uçak alımına ilişkin ön ödeme
  reeskont faiz giderleri - 75
Diğer finansal giderler 41 84

1.746 2.853
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Peşin ödenen vergiler ve fonlar   257   318 

 
 
 
Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Cari dönem vergi gideri 1 182
Ertelenen vergi gideri 519 1.007
Vergi gideri 520 1.189

 
 

Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir: 
 
 

Vergi öncesi Vergi (gideri)/ Vergi sonrası Vergi öncesi Vergi (gideri)/ Vergi sonrası
tutar geliri tutar tutar geliri tutar

Yabancı para çevrim 
farklarındaki değişim 4.070 - 4.070 7.516 - 7.516
Finansal riskten korunma 
fonundaki değişim 1.293 ( 277) 1.016 ( 318) 88 ( 230)
Gerçeğe uygun değer farkı 
diğer kapsamlı gelire 
yansıtılan finansal varlık 
kazançlarındaki değişim  42 ( 9) 33 ( 50) 10 ( 40)
Tanımlanmış emeklilik 
planlarındaki aktüeryal 
kayıplardaki değişim ( 52) 10 ( 42) ( 161)  32 ( 129)
Diğer kapsamlı gelir 5.353 ( 276) 5.077  6.987  130  7.117

1 Ocak-31 Aralık 2019 1 Ocak-31 Aralık 2018

 
Diğer kapsamlı gelire dahil yabancı para çevrim farklarındaki değişime ilişkin vergi etkisi 
bulunmamaktadır. 
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Kurumlar Vergisi 
 
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı %22’dir. 5 Aralık 2017 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar 
vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2018 tarihli konsolide 
finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 
vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi 
etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır.  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. Kurumlar 
Vergisi Kanunu’na göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan iştiraklerin ve gayrimenkullerin satışlarından elde 
edilen gelirlerin %75’i satış tarihinden itibaren beş yıl içinde sermaye artışında kullanılmak üzere özkaynak 
hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olur. Geriye kalan %25’lik kısım kurumlar 
vergisine tabidir. 2018’den itibaren geçerli olmak üzere bu oran taşınmazlar için %50 olarak revize 
edilmiştir.  
 

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. 2018 yılı 
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları 
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %22’dir. Zararlar gelecek yıllarda oluşacak 
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük 
olarak önceki yıllarda oluşan karlardan 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 kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine 
dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 
Gelir vergisi stopaj oranı %15’tir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına 
tabi değildir. 
 

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 %22’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. 
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Ertelenmiş Vergi (devamı) 
 
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları/ (yükümlülükleri) aşağıdaki gibidir:  
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Sabit kıymetler (11.345) (10.050)
Kullanım hakkı varlığı (1.843) -
Uçuş yükümlülüklerine gelen düzeltmeler (1.014) (790)
Birikmiş mali zarar 3.138 3.544
Uzun vadeli kiralama borcu 1.848 -
Gelecek aylara ait gelir ve giderler 618 481
Gider tahakkukları 410 253
Mil tahakkukları 176 186
Kıdem tazminatı karşılığı 166 140
Teşvik 101 0
Kullanılmamış izin karşılığı 51 44
Türev işlemler makul değer farkları 23 161
Diğer (7) 42
Ertelenen vergi yükümlülükleri (7.678) (5.989)

 

1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 2018 dönemlerindeki ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi aşağıdadır: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı ertelenmiş vergi yükümlülüğü 5.989 3.628
Muhasebe politika değişikliği sebebiyle düzeltmeler (29) (15)
Yeniden düzenlenmiş dönem başı ertelenmiş 
 vergi yükümlülüğü 5.960 3.613
Yabancı para çevrim farkları 922 1.499
Ertelenmiş vergi gideri 519 1.007
Riskten korunma kazançları/kayıpları vergi gideri/(geliri) 269 (88)
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
 finansal varlıklardaki kazanç/kayıpların vergi gideri/(geliri) 9 (10)
Tanımlanmış emeklilik paylarındaki aktüeryal kayıpların 
 vergi geliri   (1)   (32)

Dönem sonu ertelenmiş vergi yükümlülüğü 7.678 5.989
 

Ertelenmiş vergi aktifi ayrılmış devreden geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkının sona erecekleri yıllar 
aşağıdaki gibidir: 
 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
2020 yılında sona erecek - 395
2021 yılında sona erecek 5.231 6.447
2022 yılında sona erecek 3.048 3.048
2023 yılında sona erecek 7.408 7.828
Birikmiş toplam mali zararlar   15.687   17.718 
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
 Vergi giderinin mutabakatı: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Faaliyetlerden elde edilen
 vergi öncesi kar 5.056 5.234

%22 vergi oranı (1.112) (1.151)

Vergi etkileri:
- çevrim kar/(zararı) 330 (160)
- yatırım teşvik 169 21
- yatırım destek kazancı 124 60
- özsermaye metodu ile
    muhasebeleştirilen iş ortaklıkları 93 131
- indirimler - 137
- istisna - (53)
- kanunen kabul edilmeyen giderler (40) (79)
- geçmiş yıl mali zarar düzeltmesi (84) 15
- diğer - (110)
Kar veya zarardaki vergi karşılığı gideri (520) (1.189)

 
33. PAY BAŞINA KAZANÇ 

 
Konsolide gelir tablolarında belirtilen pay başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut payların 
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 
 
Şirketler mevcut paydaşlara birikmiş karlardan 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 karın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesi ile 
hesaplanmıştır. 
 
Toplam payların 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerindeki sayısı ve pay başına kazancın hesaplaması aşağıda 
gösterildiği gibidir:  
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

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 karı  4.536  4.045
Pay başına kazanç  (Kr)  3,29  2,93
Sulandırılmış pay başına kazanç (Kr)  3,29  2,93  
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34. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 

 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerine ilişkin kur değişimi etkilerinin analizi Not 37’de yer almaktadır. 
 

35. TÜREV ARAÇLAR 
 
31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde Grup’un türev finansal araç varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 
 
Türev finansal varlıklar 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden
  korunma amaçlı türev araçlar 187 177
Riskten korunmaya konu olmayan 
   türev araçlar 102 89
Çapraz kur nakit akım riskinden 
  korunma amaçlı türev araçlar 23 32
Faiz oranı nakit akım riskinden 
  korunma amaçlı türev araçlar - 1

312 299
 

Türev finansal yükümlülükler 
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Faiz oranı nakit akım riskinden 
  korunma amaçlı türev araçlar 202 178
Riskten korunmaya konu olmayan 
   türev araçlar 112 42
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden
  korunma amaçlı türev araçlar 85 624
Çapraz kur nakit akım riskinden 
  korunma amaçlı türev araçlar 17 189

416 1.033
 

36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 
(a) Sermaye risk yönetimi 

 
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 
 

Grup’un sermaye yapısı Not 7’de açıklanan finansal borçları içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit 
benzerleri, ödenmiş sermaye, yedekler ile geçmiş yıl karlarını 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. 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(a) Sermaye risk yönetimi (devamı) 

 
Grup’un genel stratejisinde 2018 yılına göre bir değişiklik olmamıştır.  
 

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Toplam Borçlar 70.473 55.834
Kiralama Yükümlülükleri 9.066 -
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri ve vadesi üç aydan uzun 
  banka mevduatları (15.237) (11.793)

Net Borç (A) 64.302 44.041
Toplam Özkaynak (B) 40.795 31.284
Toplam Sermaye (A+B) 105.097 75.325
Net borç/toplam sermaye oranı 0,61 0,58  
 
(b) Finansal risk faktörleri 

 
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz 
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı 
genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz 
etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile 
türev ürünleri kullanmaktadır. 

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Risk 
politikalarına ilişkin olarak ise finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile 
birlikte.çalışmak.suretiyle.riskin.azaltılmasına.yönelik.araçlar.kullanılır.  
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.1)Kredi riski yönetimi (devamı) 
 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla alacak yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir : 
 

Kredi Notları
Ortalama Ağırlıklı 

Kayıp Oranı Brüt Tutar
Değer Düşüklüğü 

Karşılığı
AA2 0,02% 10.852 2 
BA3 0,05% 12.384 6  
B2 1,50% 1058 16

24.294 24
 

 

Vade Tarihleri 
31 Aralık 2019

Ortalama Ağırlıklı 
Kayıp Oranı Brüt Tutar

Değer Düşüklüğü 
Karşılığı

Vadesi gelmemiş 0,15% 3.073 5
1-30 gün geçmiş 1,24% 520 6
30-90 gün geçmiş 3,42% 206 7

90-360 gün geçmiş 5,73% 147 8
Vadesi 1 yıldan fazla geçmiş 40,77% 21 9

3.967 35
 

 
 
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla alacak yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir : 

Kredi Notları
Ortalama Ağırlıklı 

Kayıp Oranı Brüt Tutar
Değer Düşüklüğü 

Karşılığı
AA2 0,02% 8.803 2 
BA3 0,05% 11.074 6  
B2 1,50% 695 10

20.572 18
 

 

Vade Tarihleri 
31 Aralık 2018

Ortalama Ağırlıklı 
Kayıp Oranı Brüt Tutar

Değer Düşüklüğü 
Karşılığı

Vadesi gelmemiş 0,12% 2.706 4
1-30 gün geçmiş 0,53% 288 2

30-90 gün geçmiş 5,89% 18 1
90-360 gün geçmiş 2,56% 97 2

Vadesi 1 yıldan fazla geçmiş 59,21% 9 5
3.118 14

 
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin aldığı 
nakit teminat ve teminat mektupları toplamı 695 TL’dir (31 Aralık 2018: 132 TL). 
 
Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan teminatlar 
bulunmamaktadır. 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(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 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin şüpheli alacak karşılığındaki değişimi 
aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2019 31 Aralık 2018

Dönem başı ayrılan karşılık 370 283
Cari dönem gideri 129 23
Tahsil edilen alacak (42) (41)
TFRS 9 düzeltmesi 21 (9)
Yabancı para çevrim farkı 29 114
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 507 370

 
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.  
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.3)Likidite riski yönetimi (devamı) 
 
Likidite riski tablosu: 
 

31 Aralık 2019

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  20.506  (21.830)  (2.370)  (8.364)  (11.096)  -

Finansal kiralama
  yükümlülükleri  49.854  (53.382)  (2.007)  (5.444)  (28.148)  (17.783)
Kiralama yükümlülükleri  9.066  (10.667)  (484)  (1.346)  (5.298)  (3.539)
Ticari borçlar  6.708  (6.708)  (6.708)  -  -  -
Diğer Borçlar  117  (117)  (17)  (41)  (59)  -

Diğer finansal
  yükümlülükler  113  (113)  (113)  -  -  -

Toplam 86.364  (92.817)  (11.699)  (15.195)  (44.601)  (21.322)

 
 

31 Aralık 2018

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 13.791  (14.436)  (1.620)  (5.924)  (6.892)  -
Finansal kiralama 
  yükümlülükleri 42.011  (45.249)  (1.473)  (4.456)  (19.681)  (19.639)

Ticari borçlar 5.375  (5.375)  (5.375)  -  -  -

Diğer Borçlar 158  (158)  (16)  (37)  (105)  -
Diğer finansal 
  yükümlülükler 32  (32)  (32)  -  -  -

Toplam 61.367  (65.250)  (8.516)  (10.417)  (26.678)  (19.639)

 
 

31 Aralık 2019

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 Girişleri 312 312 81 215 16  -
Türev Nakit Çıkışları  (416)  (415)  (109)  (99)  (75)  (132)Türev nakit giriş çıkışları, 
net (104) (103) (28) 116 (59) (132)
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.3)Likidite riski yönetimi (devamı) 
 

31 Aralık 2018

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 Girişleri 299 143 41 33 68 1

Türev Nakit Çıkışları  (1.033)  (881)  (172)  (409)  (157)  (143)Türev nakit giriş çıkışları, 
net (734) (738) (131) (376) (89) (142)
 

 
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: 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 
 
 

TL TOPLAM TL AVRO JPY CHF Diğer
1.Ticari Alacaklar  2.727  196  642  25  43  1.821
2a.Parasal Finansal Varlıklar  13.293  2.488  10.240  9  15  541
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
3.Diğer  2.411  1.056  597  -  30  728
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  18.431  3.740  11.479  34  88  3.090
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  -
6a.Parasal Finansal Varlıklar  1.613  1.613  -  -  -  -
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
7.Diğer  3.001  1.857  1.077  1  1  65
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  4.614  3.470  1.077  1  1  65
9.Toplam Varlıklar (4+8)  23.045  7.210  12.556  35  89  3.155
10.Ticari Borçlar  4.744  2.818  1.454  1  22  449
11.Finansal Yükümlülükler (*)  15.385  85  13.798  1.378  124  -
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  1.107  824  258  4  2  19
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  309  309  -  -  -  -
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  21.545  4.036  15.510  1.383  148  468
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  -
15.Finansal Yükümlülükler (*)  46.135  -  35.051  10.257  827  -
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  184  139  35  -  -  10
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  804  804  -  -  -  -
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  47.123  943  35.086  10.257  827  10
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  68.668  4.979  50.596  11.640  975  478
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)  (45.623)  2.231  (38.040)  (11.605)  (886)  2.677

21.Parasal Kalemler Net Yabancı 
Para Varlık /  (Yükümlülük) Pozisyonu
 (TFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (49.922)  431  (39.714)  (11.606)  (917)  1.884

22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam  Gerçeğe Uygun Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                              -  -  -  -  -  -
23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı  5.487  -  5.487  -  -  -
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  -

31 Aralık 2019

 
(*) Grup’un açık döviz pozisyonu, yatırımlarını fonlamak amacıyla almış olduğu Avro, Japon Yeni ve İsviçre Frangı 
cinsinden uzun vadeli krediler kaynaklıdır. Grup uçak yatırımlarını finanse ettiği uzun vadeli Euro, Japon Yeni ve 
İsviçre Frangı kredileri nedeniyle oluşacak kur farkı riskine karşı, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı cins gelirleri ile 
korunmaktadır. 31 Aralık 2019 itibariyle bu kapsamda olan kredilerin TL karşılığı 43.871 TL’dir. (31 Aralık 2018 :       
36.053TL)
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 

TL TOPLAM TL AVRO JPY CHF Diğer
1.Ticari Alacaklar  2.552  370  639  20  49  1.474
2a.Parasal Finansal Varlıklar  10.009  2.842  6.906  11  10  240
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
3.Diğer  2.982  1.184  832  54  30  882
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  15.543  4.396  8.377  85  89  2.596
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  -
6a.Parasal Finansal Varlıklar  1.586  1.586  -  -  -  -
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
7.Diğer  2.424  1.252  1.116  1  -  55
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  4.010  2.838  1.116  1  -  55
9.Toplam Varlıklar (4+8)  19.553  7.234  9.493  86  89  2.651
10.Ticari Borçlar  3.571  2.411  865  2  9  284
11.Finansal Yükümlülükler  11.624  7  10.291  1.219  107  -
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  576  352  205  4  3  12
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  468  468  -  -  -  -
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  16.239  3.238  11.361  1.225  119  296
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  -
15.Finansal Yükümlülükler  36.642  -  25.681  10.130  831  -
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  69  33  23  -  -  13
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  686  686  -  -  -  -
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  37.397  719  25.704  10.130  831  13
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  53.636  3.957  37.065  11.355  950  309
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)  (34.083)  3.277  (27.572)  (11.269)  (861)  2.342

21.Parasal Kalemler Net Yabancı 
Para Varlık /  (Yükümlülük) Pozisyonu
 (UFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (38.335)  1.995  (29.520)  (11.324)  (891)  1.405

22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam  Gerçeğe Uygun Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                              -  -  -  -  -  -
23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı  883  -  883  -  -  -
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  -

31 Aralık 2018
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(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, kar/zararda ve diğer özkaynak 
kalemlerindeki artışı ifade eder. Grup, kullanmış olduğu yatırım kredilerini ve uçak finansman 
borçlanmalarını nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında değerlendirmekte ve bu borçlanma 
ve kredilerden oluşan kur farkı gelir/giderini özkaynaklar altında muhasebeleştirmektedir. Döviz kurundaki 
%10 artış/azalış etkisi aynı yöntemle hesaplanmakta ve hesaplanan kur farkı döviz kuru duyarlılık 
tablosunda riskten korunan kısım olarak sınıflanmaktadır. 
 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 %10 değer
 kazanması 

%10 değer 
kaybetmesi 

%10 değer 
kaybetmesi 

%10 değer 
kaybetmesi 

1- TL net varlık / yükümlülüğü 223  (223)  -  -
2- TL riskinden korunan kısım (-)  -  -  -  -
3- TL net etki (1+2) 223 (223)   -   - 

4- Avro net varlık / yükümlülük  349 (349) (4.153) 4.153
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  (549)  549  -
6- Avro  net etki (4+5) (200) 200 (4.153) 4.153

7- JPY net varlık / yükümlülük  (600) 600 (561) 561
8- JPY riskinden korunan kısım (-)  -  -
9- JPY  net etki (7+8) (600) 600 (561) 561

10- CHF net varlık / yükümlülüğü 6 (6) (95) 95
11- CHF riskinden korunan kısım (-)  -  -
12- CHF net etki (10+11) 6 (6) (95) 95

13- Diğer net varlık / yükümlülüğü 268 (268)  -  -
14- Diğer riskinden korunan kısım (-)  -  -  -  -
15- Diğer net etki (13+14) 268 (268)   -   - 

TOPLAM (3+6+9+12+15) (303) 303 (4.809) 4.809

Vergi Öncesi Kar / (Zarar) Özkaynak
31 Aralık 2019
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık (devamı) 
 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 %10 değer
 kazanması 

%10 değer 
kaybetmesi 

%10 değer 
kaybetmesi 

%10 değer 
kaybetmesi 

1- TL net varlık / yükümlülüğü 328 (328)   -   - 
2- TL riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
3- TL net etki (1+2) 328 (328)   -   - 

4- Avro net varlık / yükümlülük 230 (230)   (2.987) 2.987
5- Avro riskinden korunan kısım (-)   (88) 88   -   - 
6- Avro  net etki (4+5) 142 (142)   (2.987)   2.987 

7- JPY net varlık / yükümlülük  (603) 603   (524) 524
8- JPY riskinden korunan kısım (-)  -  -   -  -
9- JPY  net etki (7+8) (603) 603   (524)   524 

10- CHF net varlık / yükümlülüğü 8 (8)   (94) 94
11- CHF riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
12- CHF net etki (10+11) 8 (8)   (94)   94 

13- Diğer net varlık / yükümlülüğü 234 (234)   -   - 
14- Diğer riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
15- Diğer net etki (13+14) 234 (234)   -   - 

TOPLAM (3+6+9+12+15) 109 (109)   (3.605)   3.605 

Vergi Öncesi Kar / (Zarar) Özkaynak
31 Aralık 2018

 
 
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. 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.2) Faiz oranı riski yönetimi (devamı) 
 
Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2019 31 Aralık 2018
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler  17.810 15.604

Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler 32.044 26.407
Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olmayan Faiz Takası 
Sözleşmeleri (Net)  (21)  (30)
Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olan Faiz Takası 
Sözleşmeleri (Net)  (202)  (177)

 
Not 37’de belirtildiği üzere Grup 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 15.183 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 karı 226 milyon TL azalacaktır (31 Aralık 2018 döneminde vergi öncesi 
dönem karı 172 milyon TL azalacaktır). Libor ve Euribor faiz oranının %0,5 düşmesi durumunda ise vergi 
öncesi net dönem karı 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 149 milyon TL artacaktır (31 Aralık 2018 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç 
Grup özkaynakları 177 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

88 
 

36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.3) Akaryakıt Fiyatı Duyarlılığı 
 
Not 37’de açıklandığı üzere Grup 2009 yılından itibaren akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit akım 
riskinden korunma amaçlı olarak vadeli yakıt alım sözleşmeleri 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 
451 milyon TL artacaktır (31 Aralık 2018 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 315 
milyon TL artacaktır). Akaryakıt fiyatlarında %10’luk bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş 
vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 428 milyon TL azalacaktır (31 Aralık 2018 döneminde ertelenmiş vergi 
etkisi hariç Grup özkaynakları 295 milyon TL azalacaktır). 
 

37. FİNANSAL ARAÇLAR 
 
(a) 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. 
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(a) 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: 

1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye
Finansal varlıklar 31 Aralık 19 TL TL TL

Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar
   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar

Toplam 980 668 312  -

Finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar
   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar

Toplam 416  - 416  -

210  - 210  -

112 112  - -

102  - 102  -

 -304 -304

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

89  89  -  -

579  579  -  -
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı) 
 

1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye
Finansal varlıklar 31 Aralık 18 TL TL TL

Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan finansal varlıklar 89  89  -  -

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar
   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar

Toplam 1.448  1.149 299  -

Finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar
   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar

Toplam 1.033  - 1.033  -

 -

 -

991

42

 -210 -210

 -89 -89

 -

 -

991

42

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

 -1.060  1.060  -

 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri  
 
Grup’un finansal risk yönetimi stratejisi sağlıklı bir nakit akışı ve likidite teminini amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda döviz kurları, faiz oranları ve akaryakıt fiyatındaki dalgalanmaların sebep olacağı finansal riskten 
korunmak amacıyla kur forward ve opsiyonları, faiz swap ve opsiyonları ile akaryakıt swap ve opsiyonlarını 
içeren türev ürünler kullanılmaktadır. 
 
Grup’un değişken faizli finansal yükümlükleri Not: 36 b.4.2’de açıklanmaktadır. Grup faiz maliyetlerinin 
karşılanabilir seviyede tutulması amacıyla finansal kiralama yükümlülüklerine ait değişken faiz geri ödemeli 
ABD Doları, Avro ve JPY borçlarının yaklaşık %49’u için türev ürünlerle riskten korunma işlemi 
gerçekleştirmiştir. Değişken faizli finansal kiralama yükümlülüklerinden kaynaklanan ve 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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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 
 
Akaryakıt fiyatındaki dalgalanmanın sebep olacağı nakit akışı etkisini yönetmek amacıyla, Grup ilk kez 
2009 yılında akaryakıt fiyatı riskinden korunma işlemlerine başlamıştır. Akaryakıt fiyatı riskinden korunma 
stratejisi zaman içinde edinilen tecrübe doğrultusunda bir kaç kez güncellenmiştir. Son olarak 14 Temmuz 
2017’de alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda en fazla gelecek 24 aylık dönemi kapsayacak vadede 
ve bir sonraki ayın öngörülen yakıt tüketiminin en fazla %60’lık kısmına ulaşacak miktarda riskten korunma 
işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu karar ile ilk defa prim ödemeli opsiyonların da, daha önce 
kullanılan swap ve maliyetsiz opsiyon yapılarına ek olarak, işlemlerde kullanılabilmesi öngörülmüştür. 
Strateji gereği piyasa koşulları ve beklentileri dinamik bir şekilde analiz edilmekte olup, riskten korunma 
vadesi, oranı ve kullanılacak ürüne bu doğrultuda karar verilmektedir. Bu değişiklikler ile akaryakıt fiyatı 
riskinden korunma stratejisi daha esnek ve piyasa koşullarına daha uyumlu bir hale gelmiştir. Yapılan 
riskten korunma işlemleri ile akaryakıt maliyetinin tek bir fiyatta sabitlenmesi veya belirli bir bant 
aralığında kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Nakit akış riskinden korunma amaçlı yapılan akaryakıt fiyatı 
riskinden korunma sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerinin etkin kısmı, diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilir ve riskten korunma muhasebesine uygun olarak özkaynaklar altında nakit akış riskinden 
korunma fonunda gösterilir. 
 
Grup’un gelir ve giderlerini oluşturan para birimleri arasındaki farklılık döviz kuru riskine neden olmaktadır. 
Döviz kurlarındaki dalgalanmaların sebep olacağı finansal riskin yönetilebilmesi amacıyla, Grup ilk kez 
2013 yılında döviz kuru riskinden korunma stratejisi uygulamaya başlamıştır. Zaman içinde edinilen tecrübe 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu strateji 2015 ve 2018 yıllarında güncellenmiştir. Grup temel olarak 
USD ve TRY’de kısa pozisyona, EUR’da ise uzun pozisyona sahip olduğu için oluşturulan strateji temel 
olarak USD ve TRY’deki kısa pozisyonun EUR’daki uzun pozisyon ile azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda, EUR/USD döviz kuru kaynaklı riskten korunmak için, en fazla gelecek 24 aylık dönemi 
kapsayacak vadede ve bir sonraki ay için tahmin edilen kısa USD pozisyonunun en fazla %60’lık kısmına 
ulaşacak miktarda forward ve maliyetsiz opsiyon ürünlerini kullanarak işlemler yapılması kararlaştırılmıştır. 
Benzer şekilde, EUR/TRY döviz kuru kaynaklı riskten korunmak için, maksimum vade ve oran sırasıyla 
%50 ve 18 ay olarak belirlenmiştir. Bu işlemlerde ise sadece forward ürününün kullanılması öngörülmüştür. 
Strateji gereği piyasa koşulları ve beklentileri dinamik bir şekilde analiz edilmekte olup, riskten korunma 
vadesi, oranı ve kullanılacak ürüne bu doğrultuda karar verilmektedir. Bu işlemler ile ilgili döviz kurlarının 
tek bir seviyede sabitlenmesi veya belirli bir bant aralığında kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Nakit akış 
riskinden korunma amaçlı yapılan döviz kuru riskinden korunma sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerinin 
etkin kısmı, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve riskten korunma muhasebesine uygun olarak 
özkaynaklar altında nakit akış riskinden korunma fonunda gösterilir. 
 
2018 itibarıyla, yatırım finansmanı için kullanılan Japon Yeni, İsviçre Frangı ve Avro para birimlerinden 
olan finansal kiralama yükümlülükleri, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı cins döviz gelirleri nedeniyle 
maruz kalınan kur riskine karşı korunma aracı olarak tanımlanmıştır. Grup’un Avro ve İsviçre Frangı 
cinsinden geliri yükümlülüklerini karşılamaktadır, Japon Yeni geliri ise yükümlülüklerinin %49’unu 
karşılamaktadır. Bu kapsamda olan kredilerin ödemelerinden ortaya çıkan kur farkları özkaynağa 
alınmaktadır ve diğer kapsamlı gelirde gösterilmektedir.  
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 
 
Grup’un 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla yukarıdaki işlemler dolayısıyla girmiş olduğu türev 
araçlar ve bakiyeleri aşağıda sunulmuştur: 
 
Varlık ve yükümlülüklerde yer alan türev araçlar
 31 Aralık 2019

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  -  (202)  (202)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt alım sözleşmeleri  -  -  -

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt dört bariyerli bantları  187  (85)  102
Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmeleri  23  (17)  6
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri  210  (304)  (94)

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur 
takas sözleşmeleri  98  -  98
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas 
sözleşmeleri  4  (25)  (21)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz 
alım satım sözleşmeleri 0  (87)  (87)
Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri 102  (112)  (10)
Toplam 312  (416)  (104)
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 

31 Aralık 2018
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  1  (178)  (177)
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt alım sözleşmeleri 2  -  2
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt dört bariyerli bantları 175  (624)  (449)
Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmeleri 32  (189)  (157)
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri 210  (991)  (781)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur 
takas sözleşmeleri 62  - 62
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas 
sözleşmeleri 9  (39)  (30)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz 
alım satım sözleşmeleri 18  (3)  15
Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri 89  (42)  47
Toplam 299  (1.033)  (734)

 

Özsermayede yer alan türev araçlar
31 Aralık 2019

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
   gerçeğe uygun değer farkı  102  (202)  23  (77)
Finansal riskten korunma fonundan finansal giderlere
    sınıflanan tutarı  -  2  -  2
Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev 
    aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten 
    korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere 
    sınıflanan tutarı  (43)  -  -  (43)
Kur riskinden korunma amaçlı edinilen türev 
    aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten 
    korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere 
    sınıflanan tutarı  -  -  1.386 1.386

Toplam  59  (200)  1.409  1.268

Ertelenmiş vergi etkisi  (13)  44  (282)  (251)

31 Aralık 2019 itibarıyla Finansal Riskten Korunma Fonu  46  (156)  1.127  1.017

Toplam

Akaryakıt 
riski 

korunması
Faiz riski 

korunması
Kur riski 
koruması
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 
 

31 Aralık 2018

Akaryakıt 
riski 

korunması
Faiz riski 

korunması
Kur riski 
koruması Toplam

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
   gerçeğe uygun değer farkı  (447)  (177)  (166)  (790)
Finansal riskten korunma fonundan finansal giderlere
    sınıflanan tutarı  -  4  -  4
Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev 
    aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten 
    korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere 
    sınıflanan tutarı  (110)  -  -  (110)

Yabancı para çevrim farkları  -  -  879  879

Toplam  (557)  (173)  713  (17)

Ertelenmiş vergi etkisi  123 38  (143)  18

31 Aralık 2018 itibarıyla Finansal Riskten Korunma Fonu  (434)  (135)  570  1

 
38. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 
İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin 
işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi’ne, sermaye artırımı 
suretiyle %25 hissedar olunmuştur. 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran, Irak, İtalya ve Güney Kore seferleri 10 Mart’a kadar iptal 
edilmiştir. Ayrıca Çin’in Xi’an, Guangzhou ve Şangay şehirlerine gerçekleştirilen seferler 29 Mart tarihine 
kadar iptal edilmiştir. Pekin seferleri 09 Mart tarihine kadar iptal edilmiş olup sonraki dönem için ilgili 
otoriteler ile görüşmeler devam etmektedir. 

 

39. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN 
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI 
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

 
Yoktur. 
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